استمارة طلب لﻸفراد
الﺪﻭلﻴﺔ دفﻊ ﺃﻱ رسﻮﻡ فﻲ ﺃﻱ ﺗمﻸ ﻫﺬﻩ اﻻستمارة ﺑاﻻستﻌاﻧﺔ ﺑمﻦ درﺑﻬﻢ ﻋلﻰ ﺫلﻚ فﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺸارﻛﺔ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴﻬﻢ ﻭﺟﺒر ﺃﺿرارﻫﻢ
اﻹﺟرا ﻣﻦ ﻣرﺣلﺔءﺇﺟرا ﻋلﻰ ﺃﻭ اﻻستمارة ﻫﺬﻩ ﻋلﻰ ﺗترﺗب ﻻ اﺕءاﺕ الﻄلب ﺃﻱ رسﻮﻡ – ﻭﻻ ﺗﻄلب المﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ
اﻷسﺋلﺔ ﻋلﻰ الرد ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﻔﺻلﺔ ﺇرﺷاداﺕ ﻋلﻰ للﺣﺻﻭﻝ  ،ﻳرﺟﻰ الرﺟﻭﻉ ﺇلﻰ دلﻳﻝ اسﺗﻣارة طلﺏ لﻸفراد ﺑﺻﻳﻐﺔ )ﺑﻲ دﻱ
ﺇﻑ( الﻣﻭﺟﻭد ﻋلﻰ الﺻﻔﺣﺔ الﺧاﺻﺔ ﺑﻘﺿﻳﺔ ﻋﺑد الرﺣﻣاﻥ ﻋلﻰ ﻣﻭﻗﻊ الﻣﺣﻛﻣﺔ الﺟﻧاﺋﻳﺔ الدﻭلﻳﺔ
ﻣﻝ ﻳﻣﻛﻥ ء ﻗرا ﻧاﻣﺞﺑر ﺑاسﺗﺧداﻡ ﻣﺣﻣﻭﻝ ﺟﻬاﺯ ﻋلﻰ ﺑاﻹﻧﺗرﻧﺕ اﺗﺻاﻝ ﺑدﻭﻥ اﻻسﺗﻣارةءة )ﺑﻲ دﻱ ﺇﻑ( .اﺣﻔﻅ اﻻسﺗﻣارة ﻋلﻰ
ﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﺟﻬاﺯﻙء اﻹﺟاﺑاﺕ ﻭ اﺣﻔﻅ ﻣرة ﺃﺧرﻯ ﻗﺑﻝ اﻹرساﻝ .ﺃرسﻝ اﻻسﺗﻣارة الﻣﻛﺗﻣلﺔ ﻋﻧد اﻻﺗﺻاﻝ ﺑاﻹﻧﺗرﻧﺕ

لﻘب المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه

اﻻسﻢ اﻷﻭﻝ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻭ/ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃسماء ﺃﺧرﻯ ﻳﺤملﻬا
يمكن تقديم أي أسماء أخرى يشتهر بها المجني عليه هنا

ﺗارﻳخ المﻴﻼد ﺃﻭ الﺴﻦ
بإمكان مقدم الطلب إذا لم يعرف تاريخ ميﻼده أن يذكر سنه بشكل تقريبي

الﺠﻨس

الﺠﻨﺴﻴﺔ

المﺠمﻮﻋﺔ اﻹثﻨﻴﺔ

رﻗﻢ الﻄلب المﻘﺪﻡ ﻣﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
في حالة وجود طلب مقدم سابقا
1
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 .1ﺇلﻰ ﺃﻱ ﻣﺴار ﻣﻦ اﻹﺟراءاﺕ ﻳﻮد المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﺗﻘﺪﻳﻢ طلﺒه؟
الرجاء وضع عﻼمة في كﻼ الصندوقين إذا كنت تريد المشاركة في إجراءات القضية وكذلك في جبر اﻷضرار في حالة إدانة المتهم

ﺟﺒﺮ اﻷضﺮار

اﻟمشﺎركة

)ﻓﻲ ﺣﺎﻟة إدانة متهم( (

 .2ﻣاﺫا ﺣﺼﻞ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه؟ ﺻﻒ اﻷﺣﺪاث ﺑﺄﻛﺜر ﻣا ﻳمﻜﻦ ﻣﻦ التﻔﺼﻴﻞ
يشمل هذا أي جريمة قد تكون ارتُكبت ضد أفراد أسرة المجني عليه ولحقه منها ضرر .إذا لم تكفك المساحة المخصصة لتصف ما حصل لك بالتفصيل لك
أن تكتب على ورقة أخرى تُذيِّلها باسمك وتوقيعك

 .3ﻣتﻰ ﺣﺼلﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث؟

 .4ﺃﻳﻦ ﺣﺼلﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث؟

 .5ﻣﻦ فﻲ ﻧﻈر المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻳتﺤمﻞ المﺴؤﻭلﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا الﺤﺪث ﺃﻭ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث؟

 .6ﻣا ﻫﻮ الضرر الﺸخﺼﻲ الﺬﻱ سﺒﺒته اﻷﺣﺪاث للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه؟
صﻼً .ينبغي عند وضع عﻼمة في إحدى الخانات وصف الضرر المقابل لها
يُرجى وصف الضرر وأثره على المستوى الشخصي واﻷسري والمجتمعي وصفا ً مف ّ
صﻼً .ولك أن تضع عﻼمة في أكثر من خانة .وإذا لم تكفك المساحة المخصصة لتصف ما حصل لك بالتفصيل ،لك أن تكتب على ورقة أخرى تُذ ِيّلها
وصفا ً مف ّ
باسمك وتوقيعك
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ﺃﻧﻮاﻉ الضرر

الﻮﺻﻒ

الضرر الﺒﺪﻧﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻵﻻﻡ )المزﻣﻨﺔ( ﺃﻭ
اﻹﺻاﺑاﺕ ﺃﻭ الﻨﺪﺑاﺕ ﺃﻭ الﺒتر ،ﺃﻭ
فﻘﺪاﻥ ﺃﺣﺪ اﻷطراﻑ ﺃﻭ اﻷﻋضاء ﺃﻭ الﻮﻅاﺋﻒ
الﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ الﻌﺠز ﻋﻦ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬا ﺗﻮﻅﻴﻔا ً ﻛاﻣﻼً.
ﻭﻗﺪ ﻳﺼاﺏ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴﻬﻢ ﺃﻳضًا ﺑالﻌﺪﻭﻯ ﺃﻭ
اﻷﻣراض ﻧتﻴﺠﺔ للضرر الﺬﻱ لﺤﻘﻬﻢ ،ﻛﺄﻥ
ﻳﻔﻘﺪﻭا الﺒﺼر ﺃﻭ الﺴمﻊ ،ﺃﻭ ﻳﺼاﺑﻮا ﺑاﻷﻣراض
المﻨﻘﻮلﺔ ﺟﻨﺴﻴًا

الضرر الﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺜﻞ الﻘلق ﺃﻭ التﻮﺗر ﺃﻭ الﻐضب ﺃﻭ
الﺤزﻥ ﺃﻭ الخﻮﻑ ﺃﻭ استﺼﻐار
الﺬاﺕ ،ﺃﻭ الﺸﻌﻮر ﺑالضﻌﻒ ﺃﻭ الﻌار ،ﺃﻭ
الﻌزلﺔ ﺃﻭ الﻜﻮاﺑﻴس ﺃﻭ استﻌﺪاء اﻷسرة ﻋلﻴه ﺃﻭ
اﻻغتراﺏ ﻋﻨﻬا ،ﺃﻭ اﺿﻄراﺑاﺕ اﻷﻛﻞ ﺃﻭ
الﻨﻮﻡ ،ﺃﻭ ﺇدﻣاﻥ ﺗﻌاطﻲ الخمر ﺃﻭ المخﺪراﺕ،
ﺃﻭ الﺸﻜاﻭﻯ ﺃﻭ المخاﻭﻑ المتﻌلﻘﺔ ﺑالﻌﻨﻒ
الﺠﻨﺴﻲ الﺬﻱ ﺣﺼﻞ ،ﺃﻭ فﻘﺪاﻥ الﺬاﻛرة ﻭﻋﺪﻡ
الترﻛﻴز

ﺗضرر الممتلﻜاﺕ الﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺧﺴارﺗﻬا
ﻣﺜﻞ ﺧﺴارة ﺃﻭ ﺗﺪﻣﻴر ﻣﻨزﻝ ﺃﻭ
ﻣمتلﻜاﺕ ﺃﺧرﻯ ﻣﺜﻞ اﻷرض ﻭالمتﺠر ﻭالﻨﻘﻮد
ﻭاﻷﻧﻌاﻡ ﻭالمﺤاﺻﻴﻞ ﻭالﺒضاﻋﺔ ﻭالﺴلﻊ
المﻨزلﻴﺔ ﻭالمﻼﺑس ﻭالﺴﻴارة ﻭالﻘارﺏ
ﻭالﺪراﺟﺔ الﻨارﻳﺔ ،ﺇلﻰ غﻴر ﺫلﻚ ﻣﻦ
الممتلﻜاﺕ ،ﺃﻭ ﻛﻞ ﺿرر ﻳلﺤﻘه

ﺃﺿرار ﺃﺧرﻯ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻗﺪ ﻋاﻧﻰ
ضﻴﻊ رﺯﻗه
ﺃﺷﻜاﻻً ﺃﺧرﻯ ﻣﻦ الضرر ،ﻛﺄﻥ َﻳ ِ
ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨه ﺃسﺒاﺏ ﺃﺧرﻯ لﻜﺴب الﻘﻮﺕ ،ﺃﻭ
فرص
َضﻴﻊ ﻋﻨه
ٌ
ﻳﻔﻘﺪ سﻨﺪ اﻷسرة ،ﺃﻭ ﺗ ِ
)ﺗﺠارﻳﺔ ﺃﻭ اﻗتﺼادﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌلﻴمﻴﺔ ﺃﻭ ﺃسرﻳﺔ ﺃﻭ
غﻴرﻫا( ،ﺃﻭ ﻳﻨﺒﺬﻩ ﻗﻮﻣه ،ﺃﻭ ﺗﻨخرﻡ ﺑﻨﻴﺔ ﺃسرﺗه،
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋلﻰ الﻌمﻞ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺤمﻞ المرﺃة
غﻴر ﺇرادﺗﻬا  ،ﺃﻭ الﻨزﻭح ،ﺃﻭ الضرر الﻘاﺋﻢ
ﻋلﻰ ﺟﻨس الﺸخص
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 .7فﻲ ﺣالﺔ التﻮﺻﻞ ﺇلﻰ ﺇداﻧﺔ المتﻬﻢ )ﻭﺇﺫا ﻛاﻧﺖ المﻮارد المتاﺣﺔ ﻛافﻴﺔ( ،ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜاﻝ ﺟﺒر اﻷﺿرار ستﻄلب؟
يُرجى اﻻ ِ ّ
طﻼع على القائمة أدناه ،التي تحتوي أمثلة تساعدك على اﻻختيار .ولك أن تختار أكثر من شكل لجبر الضرر .ﻻ تُجبر اﻷضرار إﻻ إذا أُدين المتهم

الﻮﺻﻒ

ﺃﻣﺜلﺔ ﻋﻦ ﺟﺒر اﻷﺿرار
ﺟﺒﺮ اﻷضﺮار مﺎﻟيّﺎ
ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا المﺼﻄلح التﻌﻮﻳض ﻣالﻴّا ً
ﻋﻦ اﻷﺿرار ،سﻮاء ﻛاﻧﺖ ﺃﺿرارا ً
ﻣادﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ

رد اﻻعتﺒﺎر
ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا المﺼﻄلح ﺟﺒر اﻷﺿرار
ﻻسترﺟاﻉ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه الﺤالﺔ التﻲ ﻛاﻥ
فﻴﻬا ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻝ الﺠرﻳمﺔ .ﻭﻳمﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸمﻞ رد
اﻻﻋتﺒار ﻋﻮدﺗه ﺇلﻰ ﻣﻜاﻥ ﺇﻗاﻣته ،ﺃﻭ استﻌادة ﻣمتلﻚٍ
ﻣﻌﻴﻦ ﺿاﻋﺖ ﺃﻭ دُ ِ ّﻣرﺕ ﺃﻭ ﺇﻧﺸاءﻫا ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺃﻭ
ﺇﻋادة التﻨﺼﻴب فﻲ ﻣﻜاﻥ الﻌمﻞ الﺬﻱ ﺷﻐله ساﺑﻘاً ،ﺃﻭ
استﻌادة ﺣق )ﻣﺜﻞ المﺴاﻋﺪة ﻣﻦ ﺃﺟﻞ التﻌلﻴﻢ ،ﻭغﻴر
ﺫلﻚ

إعﺎدة اﻟتأهيل
ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا المﺼﻄلح الﻘﻴاﻡ ﺑإﺟراءاﺕ
ﻣﺜﻞ المﻌالﺠﺔ الﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ الﻨﻔﺴﻴﺔ
لﻺﺻاﺑاﺕ ﺃﻭ الﻮﻋﻜاﺕ ﺃﻭ اﻷﻣراض ﺃﻭ الضرر
الﻨﻔﺴﻲ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜاله .ﻛما ﻳﺤﻴﻞ المﺼﻄلح ﻋلﻰ
الخﺪﻣاﺕ الﻘاﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟتماﻋﻴﺔ

أشكﺎل أخﺮى ﻟجﺒﺮ اﻷضﺮار
ﻳمﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ فﻲ ﻫﺬا الﻨﻮﻉ ﻛﻞ ﺟﺒر
ﺿرر ﻳراﻩ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻣﻨاسﺒا ً
ﺑمﻘتضﻰ الضرر الﻮاﻗﻊ ﺃﻭ ﺟاﺑرا ً له ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮفﻴر
ﻳﻮفر دﺧﻼً ،ﺃﻭ ﻛﺸﻒ الﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺃﻭ
ﻧﺸاطٍ
ُ
اﻻﻋتﺬار ،ﺃﻭ ﺇﺻﻼح الﻘاﻧﻮﻥ ﺃﻭ الﻘضاء ،ﺃﻭ
ﺇﻗاﻣﺔ ﻣراسﻢ لتخلﻴﺪ الﺬﻛرﻯ ،ﺃﻭ ﻭﺿﻊ الﻨﺼب
التﺬﻛارﻳﺔ ،ﺃﻭ اﻣﻜاﻧﻴاﺕ التﺜﻘﻴﻒ ﺑﺸﺄﻥ ﻣا ﺟرﻯ،
ﺃﻭ ﺿماﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜرارﻩ ،ﺃﻭ ﻣﺒادراﺕ الﺴﻼﻡ ،ﺇلﻰ
غﻴر ﺫلﻚ ﻣﻦ ﺃﺷﻜاﻝ ﺟﺒر اﻷﺿرار
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ﻫﻞ ﻳﻮافق المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻋلﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌلﻮﻣاﺗه الﺸخﺼﻴﺔ المضمﻨﺔ فﻲ طلﺒه ﺇلﻰ الﺼﻨﺪﻭق اﻻستئماﻧﻲ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴﻬﻢ فﻲ المﺤﻜمﺔ
الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ؟
يمكن جبر اﻷضرار بالنسبة للمجني عليهم في المحكمة الجنائية الدولية عبر الصندوق اﻻستئماني للمجني عليه

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻳمﻸ ﻫﺬا الﺠزء فﻘط اﺫا ﻛاﻥ ﻫﻨالﻚ ﺷخص ﻳتﺼرﻑ ﻧﻴاﺑﺔ ﻋﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه

المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه طﻔﻞ

الﻌﻼﻗﺔ ﺑالمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه

المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﺷخص ﺫﻭ ﺇﻋاﻗﺔ

يُرجى أن تُرفق مع هذا الطلب نسخ من مستندات هوية الشخص المتصرف
نيابةً عن المجني عليه ونسخ من المستندات المبينة لصلة قرابتهما

المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﺷخص راﺷﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻮافﻘته لﺸخص لﻴتﺼرﻑ ﻧﻴاﺑﺔ ﻋﻨه
)على المجني عليه الذي يعطي موافقة أن يمضي في اﻷسفل أو أن يرفق تصريحا ً – يُرجى اﻻطﻼع على اﻹرشادات(

ﺑﻴاﻧاﺕ الﺸخص المتﺼرﻑ ﻧﻴاﺑﺔً ﻋﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه

لﻘب الﻌاﺋلﺔ
اﻻسﻢ اﻷﻭﻝ
ﺗارﻳخ المﻴﻼد/الﺴﻦ

يُ ِق ﱡﺮ اﻟمجنﻲ عليه ﻓﻲ تقديمه هذا اﻟطلب وبموﺟب كتﺎبة اسمه بأن اﻟمعلومﺎت اﻟـ ُمض ﱠمنة ﻓيه صحيحة بأقصى مﺎ يعﺮف وأنﱠه ينﺒغﻲ
أخذ مضمونهﺎ على محمل اﻟحقيقة
اسﻢ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه/اسﻢ الﺸخص الﻨاﺋب ﻋﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه

التارﻳخ
المﻜاﻥ
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المﻌلﻮﻣاﺕ الﺸخﺼﻴﺔ
 .8لماﺫا ﻳرﻳﺪ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه المﺸارﻛﺔ فﻲ اﻹﺟراءاﺕ فﻲ المﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ؟ )سؤاﻝ ﻳُﻄرح ﺇﺫا ﻛاﻥ ﻳﻨﻄﺒق ﻋلﻰ

الﺤالﺔ(

 .9ﻫﻞ ﻋﻨﺪ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻣﻦ ﺃسﺒاﺏ ﺗﺒﻌث ﻋلﻰ الﻘلق ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻨه ﻭﺃﻣﻦ ﺃﻫله ﺟراء ﺗﻌاﻣله ﻣﻊ المﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ
ﻧﻌﻢ

ﻳُرﺟﻰ التﻌلﻴﻞ ﺇﺫا ﻛاﻧﺖ اﻹﺟاﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ

ﻻ

 .10الﺤالﺔ الزﻭﺟﻴﺔ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
 (1.11ﻋﺪد ﺃﺑﻨاء المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
(2

الﻌﺪد اﻹﺟمالﻲ لمﻦ ﻳُﻌﻴلﻬﻢ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه

 .12اﺫﻛر ﻣا ﺑالمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻣﻦ ﺇﻋاﻗاﺕ ،ﺇﻥ ُﻭﺟﺪﺕ

12. s, if any:

 .13اﺫﻛر اللﻐاﺕ التﻲ ﻳتﻜلمﻬا المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
 .14اﺫﻛر ﻣﻬﻨﺔ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ،ﺇﺫا ﻛاﻧﺖ له ﻣﻬﻨﺔ
 .15اﻟتمثيل اﻟقﺎنونﻲ
 (1ﻫﻞ اﺧتار المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻣﺤاﻣﻴا لتمﺜﻴله ﺃﻣاﻡ المﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ؟

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﺇﺫا ﻛاﻧﺖ اﻹﺟاﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ اﺫﻛر اسﻢ المﺤاﻣﻲ ﻭﻋﻨاﻭﻳﻦ اﻻﺗﺼاﻝ ﺑه
 (2ﻫﻞ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﻣﻮارد ﻣالﻴﺔ ﺗتﻴح له دفﻊ ﺃﺟرة المﺤاﻣﻲ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

 (3ﻫﻞ ﻣﻦ ﺑﻮاﻋث ﻗلق ﻋﻨﺪ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﺇﺫا ﻛاﻥ المﺤاﻣﻲ/الﻔرﻳق الﻘاﻧﻮﻧﻲ الﺬﻱ ﻳمﺜله ﻣﻮ ﱠﻛ ٌﻞ فﻲ ﻧﻔس الﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻲ ﻋلﻴﻬﻢ آﺧرﻳﻦ فﻲ
ﺇﺟراءاﺕ المﺤﻜمﺔ

ﻧﻌﻢ
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ﻳُرﺟﻰ التﻮﺿﻴح ﺇﺫا ﻛاﻧﺖ اﻹﺟاﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
 (4ﻣا ﻫﻲ الخﺼاﺋص ﻭالﺴماﺕ التﻲ ﻳﻌتﺒرﻫا المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﺿرﻭرﻳﺔ فﻲ المﺤاﻣﻲ الﺬﻱ ﻳﻮﻛله فﻲ ﺇﺟراءاﺕ المﺤﻜمﺔ

 (5فﻲ ﺣالﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮد ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه:
 ﻫﻞ ﻳرغب المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه فﻲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻜتب المﺤاﻣﻲ الﻌمﻮﻣﻲ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴﻬﻢ فﻲ المﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ )ﻣﻜتب ﻣﺴتﻘﻞ ﻣﻦ المﺤاﻣﻴﻦ)ﺑالمﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ ﻳمﺜِّﻞ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴﻬﻢ فﻲ ﺇﺟراءاﺕ المﺤﻜمﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

 -ﻫﻞ ﻳرغب المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه فﻲ اﺧتﻴار ﻣﺤاﻡ ﻣﻦ ﻗاﺋمﺔ المﺤاﻣﻴﻦ لﺪﻯ المﺤﻜمﺔ الﺠﻨاﺋﻴﺔ الﺪﻭلﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

عنﺎوين اﻻتصﺎل بﺎﻟمجنﻲ عليه
الﻌﻨﻮاﻥ

رﻗﻢ/ﺃرﻗاﻡ الﻬاﺗﻒ ﺃﻭ غﻴر ﺫلﻚ ﻣﻦ طرق اﻻﺗﺼاﻝ

الﺒرﻳﺪ اﻻلﻜترﻭﻧﻲ

اسم اﻟمتﺮﺟم ،إن ُوﺟد
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عنﺎوين اﻻتصﺎل بﺎﻟشخص أو اﻟمنظمة م ﱠمن سﺎعد على ملء هذه اﻻستمﺎرة )معلومﺎت تُقدﱠم إذا كﺎنت تنطﺒق على اﻟحﺎﻟة
لﻘب الﻌاﺋلﺔ

اﻻسﻢ اﻷﻭﻝ

اسﻢ المﻨﻈمﺔ )ﻳُﻘﺪﱠﻡ ﺇﺫا ﻛاﻥ ﻳﻨﻄﺒق ﻋلﻰ

الﺤالﺔ(

رﻗﻢ الﻬاﺗﻒ ﻭالﺒرﻳﺪ اﻻلﻜترﻭﻧﻲ )ﻳُﻘﺪﱠﻡ ﺇﺫا ﻛاﻥ ﻳﻨﻄﺒق ﻋلﻰ

الﺤالﺔ(

الﻌﻨﻮاﻥ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇرفاق الﻮثاﺋق التالﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻻستمارة  ،ﺣﺴﺒما ﺗﻘتضﻲ الﺤالﺔ .ﻳُرﺟﻰ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ فﻲ المرﺑﻌاﺕ المﻄاﺑﻘﺔ لﻜﻞ ﻭثﻴﻘﺔ ﻣرفﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا الﻄلب
ﻧﺴخﺔ ﻋﻦ ﻣﺴتﻨﺪ ﻫﻮﻳﺔ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
ﻧﺴخﺔ ﻋﻦ ﻣﺴتﻨﺪ ﻫﻮﻳﺔ الﺸخص المتﺼرﻑ ﻧﻴاﺑﺔً ﻋﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
التﺼرﻳح ﺑالمﻮافﻘﺔ ﻋلﻰ ﻗﻴاﻡ ﺷخص ﺑالتﺼرﻑ ﻧﻴاﺑﺔً ﻋﻦ المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه الراﺷﺪ
ﻧﺴخﺔ ﻋﻦ ﻣﺴتﻨﺪ ﺻلﺔ الﻘراﺑﺔ

ﻧﺴخﺔ ﻋﻦ الﺴﺠﻼﺕ الﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ غﻴرﻫا ﻣﻦ الﻮثاﺋق التﻲ ﺗﺜﺒﺖ الضرر الﺸخﺼﻲ الﺤاﺻﻞ للمﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ،ﺑما فﻲ ﺫلﻚ ﺃسماء اﻷﺷخاص الﺬﻳﻦ
ﻳمﻜﻨﻬﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻄالب المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه ﺑﺠﺒر اﻷﺿرار )ﺗُﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ المﻌلﻮﻣاﺕ فﻘط ﺇﺫا ﻛاﻧﺖ ﺫاﺕ ﻭﺟاﻫﺔ ﻭﻛاﻧﺖ ﻣتاﺣﺔ فﻲ دﻭﻧما ﻛلﻔﺔ ﻋلﻰ
).المﺠﻨﻲ ﻋلﻴه
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