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  د ر�ندونې فورمهد متضرر 

   
  

 بايد رن�ه ډکه شي:

  متضرر د ر�ندونې فورمه په دوو ب�و کې شتون لري:د 

�خه��) کې په مس���تقيم ډول ډکيدلې ش���ي cpi.int-www.icc/په ويب پا�ه (نړيوالې جنايی محکمې (آی س���ي س���ي)  چې د آنالين نس
  ډاونلوډ کړئ؛ يې چې خپل کمپيو.ر تهپرته لدې 

�خهد  :په بديل ډول�په الس چې بايد ، ه) د ډاونلوډ لپاره ش��تcpi.int-www.icc/په ويب پا�ه ( د آی س��ي س��يچې  پي ډي اٻف نس
 ه او الندی آدرس ته واستول شي:ډک

ICC, VPRS, P.O.  Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands        
   cpi.int-VPRS.Information@iccالندې بري[ناليک واستوئ:ه پ ته  )VPRSمتضـررينو د Yډون او تاوان دفتر(د   ويا  يې هما 
 

 ونgه چې ستاسرfلکه انتخاب کړئ، آنالين يا پي ډي اٻف،  فورمه ب�ه هيود استازيتوب لپاره  ينو د ډلېمتضررد د هر متضرر/ 

  ظرفيت او امنيتي اندي[نوسره مناسب وي.کمپيو.ر  ،د ان.رنيټ کنکشن
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  مخ ١

  

د نړيوالې جنايي  ورکړل شوه دا ده: د استيناف د خونې لخوا اجازه ٢٠٢٠مارچ  ۵د fارنوال د پل.نو محدوده لکه fرنgه چې په 
راهيسې ترسره شوي، او همدارنgه  ٢٠٠٣می  ١د افغانستان په خاوره کې د  محکمې (آی سي سي) تر واک الندې جنايتونه چې

هغه نور اِدعا شوي جنايتونه چې په افغانستان کې د وسله والې جgړې سره اړيکه او په کافي اندازه د افغانستان د وضعيت سره 
کال fخه وروسته د روم د اساسنامې د نورو غړو هيوادونو په خاوره کې ترسره شوي، لکه  ٢٠٠٢جوالی  ١تړاو لري چې د 

په غو[تنليک کې   ٢٠١٧نومبر  ٢٠مادې سره سم د پل.نو د پيل د اجازې لپاره د  ١۵چې fارنوال د روم د اساسنامې د  fنgه
  fرYند کړي دي. 

 

  

  

  

) مادې پر اس���اس د fارنوال د غو[���تنې په تړاو د متض���ررينو لخوا ٢( ١٨هغه نظريات او اندي[���نې چې د روم د اس���اس���نامې د 
موخه لري چې د نړيوالې جنايې محکمې له قاض���يانو س���ره په دې پريکړه کې مرس���ته وکړي چې آيا fارنوال ته وړاندې کيږي دا 

اجازه ورکړي چې د افغانس���تان په وض���عيت کې پل.نې بيا پيل کړي. که چيرې د نړيوالې جنايې محکمې قاض���يان د پل.نو د بيا پيل 
په اړه خپل تحقيقات بيا پيل کړي چې د افغانس���تان په وض���عيت کې په  اجازه ورکړي، د fارنوال| دفتر کولی ش���ي د هغو جرمونو

اجازه ورکړل ش��وه. که پل.نې پای ته  ٢٠٢٠مارچ  ۵هغه محدوده کې تر س��ره ش��وي دي چې د اس��تيناف د قض��ايي هيئت لخوا په 
کوم چې انgيرل  ورس���يږې يا هغه وخت چې پای ته ورس���يږې، کيدلی ش���ي قض���يه (يا قض���يی) د هغه افرادو پر خالف درج ش���ي

  کيږي چې تر .ولو زيات مسئولت لري، که کافي اندازه شواهد را.ول شوي وي.

) مادې الندې ترسره شوې اوسن| fرYندونې متضررينو ته په راتلونکې کې په احتمالي قضايي اجرائاتو کې د Yډون ٢( ١٨د 
قضايي اجرائاتو کې د Yډون لپاره د غو[تنې موقف نه ورکوي. هغه متضررين چې د نړيوالې جنايې محکمې په وړاندې په 

ليوالتيا لري، که په راتلونکي کې قضيه رامن�ته شي، بايد په قضايي اجرائاتو کې د Yډون او د معاوضي د غو[تنې لپاره يو جال 
شخصي  غو[تنليک ډک کړي. ممکنه ده دوی ته الزم وي چې نور خاص معلومات او حمايتي اسناد هم چمتو کړي چې دوی ته په

  توYه fه پيښ شوي. 

  

 

  

) مادې پر اس��اس د fارنوال د غو[��تنليک اړوند د انفرادي او ډله ٢( ١٨دا نمونه داس��ې ډيزان ش��ويده چې د روم د اس��اس��نامې د 
  ايزې fرYندونې لپاره آسانتيا برابره کړي.

�ررد  انفرادي ر�ندونېممکنه ده �)يو ش��خص او يا يو ارYان( لخوا وړاندې ش��ي کوم چې په �انgړې توYه يو ض��رر ته  يوه متض
  اشاره کوي چې هغه/هغې ته ورپيښ شوی وي يا د متضرر په استازيتوب د يوه استازي لخوا وړاندې شي.  
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�Yل کيږي که چيرې د دوه يا زياتو متضررينو په استازيتوب وړاندې شوي وي. ډله ايزې  ډله ايزfرYندونې هغه وخت 
fرYندونې کيدی شي د يوې مجموعې د استازي لخوا وړاندې شي (د بيلgې په ډول يوه کورن|، يو پوره کلی، د [�و اتحاديه، او 

  داسې نور.)

  

  

�تنه١، مهرباني وکړئ په ئغو[���تنه لرازيتوب يو انفرادي متض���رر وی او دخپل �ان په اس���تکه چيرې تاس���و ��کې خپل نوم  پو(
پو[تنې  ته �واب ورکړئ.  ٣او  f٢رنgه چې ستاسو د هويت په اسنادو کې ليکل شوی وي، وليکئ. تاسو ته الزمه نه ده چې  

  مه استوئ. د اسنادو اصلي نسخې، ئد خپلې fرYندونې د فورمې د حمايت لپاره اسناد وړاندې کړ ئکه چيرې غواړ

  

  

  

  پو[تنه: ستاسو نوم لکه fرنgه چې ستاسو د پيژندنې په اسنادو/تذکره کې ليکل شوی دی؛ ١

پو(تنې ته  ١(پورته) ، مهرباني وکړئ ئتاسو هغه شخص/مؤسسه ياست چې د متضررينو د يوې ډلې استازيتوب کوکه چيرې 

  .پو(تنې ته 2واب ورکړئ ٣او  2٢واب ورکړئ او همدا شان 

  

 

متضرر يا متضررينو سره د خپلو اړيکو لنډ وضاحت، چې له نوموړي متضرر سره ستاسو د اړيکو fرنgوالی  لهپو(تنه:  ٢
پکې fرYند شوی وي، وړاندې کړئ (د بيلgې په توYه: حقوقي مشاور چې له متضرر سره مستقيمه اړيکه لري، يوه غيردولتي 

. تطبيقوي او په .ولنه کې د يو بااعتباره همکار په توYه پيژندل کيږي، او داسې نور...)مؤسسه چې په افغانستان کې پروژې 
 رضايتد ;ولو اړونده متضررينو په  سسهؤشخص/م دغه داسې يو بيان هم شامل کړئ چې تاييد کړي چېمهرباني وکړئ 
  استازيتوب کوي.

  

  

 

خوا دغه د fرYندونې فورمه وړاندی کيږي. د ا.لکي شميرې د وړاندې د متضررينو دقيق شمير وليکئ چې د هغوی له پو(تنه:  ٣
  �ای الزم توضيحات هم وړاندې کړئ.کولو په صورت کې، مهرباني وکړئ له شميرې سره يو
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  کې .ول غو[تل شوي جزييات وړاندې کړئ.  پو(تنه ۴د انفرادي fرYندونې لپاره مهرباني وکړئ په 

د وړاندې کيږي، مهرباني وکړئ  fرYندونې د شخص يا مؤسسې له خوا چې د Yڼ شمير متضررينو استازيتوب کوي،که چيرې 
  الندې معلومات شامل کړئ: امکان تر حده

  روپ د غړو د مليتونوY ه: يا قومونو  ډلواو نژادي دYې په توgهزاره،  ١٢تاجک،  ٣پ[تانه،  ٣۵افغانان:  ۵١جال شرحه (د بيل

  يې يادونه وشي؛  دلتهکه چيرې �ينې متضررين بې هيواده وي، بايد ازبک).  ١

  :روپ د غړو د جنسيت شرحه  (لکهY ې)؛ ۴٨نارينه او  ۵١د�] 

  :کلن او  ۵۵تنه متضررين،  ١۵کلن؛  ۵۵-١٨تنه متضررين،   ٧٩کلن؛  ١٨-٠تنه متضررين،  ٨د عمر په هکله شرحه (لکه

 مراعت کړئ: ورځ/مياشت/کال. ب�هي.ې (ني.و) لپاره دا ؛ د زيږيدنې د نيا د ډير عمر لرونکي)

  :روپ غړي پرې غږيږي (لکهY دری ژبي)؛ –تنه متضررين  ٣٨پ[تو ژبي،  –تنه متضررين  ۵۵د هغه ژبې شرحه چې د 

 و.ی/کلیYن�ي ([ار/[ارYروپ د غړو اوسني استوY روپ د غړو اصلي �ــايونه (لکه: کابل، کندهار او داسې نور...)؛ دY د 

  پروان). –تنه متضررين  Y١٧يزاب،  –تنه متضررين  ٣٨کابل،  –تنه متضررين  ۵۵) (لکه او واليت

  
 

 

صه توYه بيان کړئ. مهمه ده چې د حقايقو دقيق ( متضرر  مهرباني وکړئپو(تنه:  ۵ متضررينو) ته ورپيښ شوی حالت په خا
 کړئ چې متضرر (متضررين) fوک د [کارهمهرباني وکړئ دا هم ان�ور او د متضرر د شخصي تجربې تفصيل وړاندې شي. 

  وول �Yي.ئپي[و مس غهد

وول عاملين نه پيژني، دا بس���نه کوي چې دومره معلومات وړاندې کړي چې د هغې ډلې ئکه متض���رر (متض���ررين) د پي[���و مس���
اس����ې نظر لري. که متض����رر (متض����ررين)  د پيژندنه وش����ي چې متهم عاملين د هغې س����ره تړاو لري، او دا چې ولی متض����رر

  خپل �واب کې وليکي چې عاملين نا معلومه کسان دي.  په وول عاملين معلوم نه وي دا کافي ده چېئ(متضررينو) ته د پي[و مس

  لنډ 2واب ورکړئ او د فورمې د ډکولو په وخت کې د 2ای د محدوديت خيال وساتئ.  په عين حال کې، مهرباني وکړئ
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  مخ ٢

 

�تنه:  ۶�مش��خص او دقيق معلومات وړاندې کړئ. د امکان په ص��ورت کې، د پي[��ې �ای ته د نږدې [��ار يا [��ارYو.ي نوم پو(
  وليکئ.

  

  

 

که چيرې د پي[ې ني.ه fرYنده نه وي، مهرباني وکړئ يوه ا.کلي يا تخميني ني.ه وړاندې کړئ؛ که دا هم ممکنه نه پو(;نه:  ٧
  علومات وړاندې کړئ چې ددې ني.ې په پيژندلو/تخمين کې مرسته وکړي.وي، مهرباني وکړئ هر هغه م

  

 

  

  
 

�تنه:  ٨�پو[��تنه کې fرYندو ش��وو پي[��و او  ٧او  ۶، ۵په  د کورن| نږدې غړو ته د او[��تي زيان له کبله، اومهرباني وکړئ پو(
د رامن�ته ش��وي ژوبليدنې، زيان او او[��تې تاوان د  ، په مس��تقيم يا غيرمس��تقيم ډول،اعمالو په پايله کې متض��رر يا متض��ررينو ته

دقيق ماهيت په هکله معلومات وړاندې کړئ. نړيواله جنايی محکمه يو متض����رر ته ورپيښ ش����وي بيالبيل ډول زيانونه پيژني. دا 
روحی جرمونه کولی ش������ي د تجربه ش������وي زيان او تاوان له کبله د يو ش������خص وجود ته فزيکي ناورين ورپيښ کړي چې بيا د 

صبی ناروغيو المل شي. مادي زيان هم رامين�ته کيدی شي لکه د کوم جرم په پايله کې جايداد او شتمنيو ته رسيدلی زيان يا  اوع
صت له السه ورکول) او ياهم په .ولنه کې د .ولنيز موقف  صتونو له السه ورکول (لکه د زده کړې د فر صادي خسارت. د فر اقت

  نونو کې شامليږي. له السه ورکول هم په دې زيا

  لنډ 2واب ورکړئ او د فورمې د ډکولو په وخت کې د 2ای د محدوديتونو خيال وساتئ.  مهرباني وکړئ

  

 

 

د دې لپاره ډيزاين شوې دي چې متضررينو ته داسې فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د ترسره پو(تنه  ١١او  ١٠، ٩
شوو جنايتونو په باب د fارنوال له خوا د وړانديز شوې پل.نې په هکله خپل نظريات وړاندې کړي. دا نظريات په .وليز ډول کولی 

fو د افغانستان د حاالتو په اړه د پل.نو د بيا پيل د اجازې اړوند د شي د نړيوالې جنايی محکمې د قاضيانو سره مرسته وکړي تر
  fارنوال د غو[تنليک په هکله پريکړه وکړي. 

  

  

 

" دی، کولی شي د پل.نو د بيا پيل هو"پو[تنه کې يې �واب  شميره  ٩چې په  ر (متضررين)هغه متضرکې،  پو(تنه ١٠په 
  اجازې غو[تنې په هکله خپل نظريات او اندي[نې وړاندې کړي.اړوند له قاضيانو fخه د fارنوال د 
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لې ئپه اړه اندي[نې او نورې مسکولی شي د fيړنې  وو" نه"پو[تنه کې يې �واب  ٩هغه متضرر چې په کې،  پو(تنه ١١په 
  اړونده معلوميږي. سره پل.نېله  مطرح کړي چې هغوې ته 

  لنډ 2واب ورکړئ او د فورمې د ډکولو په وخت کې د 2ای د محدوديت خيال وساتئ  مهرباني وکړئ

  

 

: مهرباني وکړئ د هغه شخص يا موسسې د اړيکو تفصيالت وړاندې کړئ چې فورمه ډکوي، �که چې محکمه به پو(تنه ١٢
ريکړې خبرتيا ورکړي. همداشان د .ولو متضررينو ته چې fرYندونې يې وړاندې کړی د fارنوال د غو[تنليک په هکله د پ
  ثبت اداره به په قضايې کړنالره کې د پرمختgونو په اړه هم متضررينو ته خبر ورکوي.

  

 

د فورمې په السليک کولو سره، متضررين او يا هر هغه شخص يا اړونده مؤسسه چې د متضررينو استازيتوب کوي د وړاندې 
شوو معلوماتو د ر[تياوالي پخلی کوي. د فورمې په السليکولو سره به متضررين/اړوندې مؤسسې چې د متضررينو استازيتوب 

  نې وړاندې کوي. کوي د خپلې موخې په هکله پخلی کوي چه fرYندو

که چيرې د fرYندونې فورمه د داسې شخص يا مؤسسې له خوا وړاندی کيږي چې د ډيرو متضررينو استازيتوب کوي، د 
  متضررينو د استازي السليک کافي �Yل کيږي. 

  

 

 

  .شي، هيM ډول نورو اسنادو ته اړتيا نشته وبلل تکميلر�ندونه ددې لپاره چې 

fرYندونې د کوي وغواړي چې نور اسناد وړاندې کړي، غوره دا ده چې د استازيتوب سسې چې د متضررينو ؤکه متضررين/م
 د نړيوالې جنايی محــکمې د متضـررينو د Yډون او تاوان دفتــــر ته په النــدی آدرس واستـــــوي:  سره يو�ای يې فورمې

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

  ته وليږي. ـــريې د  متضـررينو د Yډون او تاوان دفتـ له الرې بري[ناليک cpi.int-VPRS.Information@icc د هم او يا 

 هوړاندې کړي. د هغ ي د، بلکه د هغوې کاپليږی نهواصلي اسناد کوي بايد  استازيتوبسسې چې د متضررينو ؤمتضررين/م
، طب راپورونه اړونده �Yي، لکه د عدلي fرYندونېد يې  کوي استازيتوبسسې چې د متضررينو ؤچې متضررين/م ياسنادو کاپ

سره ضميمه  ب�ېله پي ډي اٻف  fرYندونې د فورمېيا محکمې سوابق، عکسونه، فلمونه، او داسې نور، د  وپوليسد ، سوابق طبي
 کولی شي.

سره د  متضـررينو د Yډون او تاوان دفتــــر د د نورو اسنادو د وړاندې کولو په اړه د معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ
cpi.int-VPRS.Information@icc بري[ناليک له الرې تماس ونيس. 

 

 

 

 


