احلالة يف أفغانستان
ما يمكن أن يفعله المجني عليهم اآلن؟
ميكن للمجين عليهم أن ِ
يوصلوا آراءهم إىل قضاة احملكمة اجلنائية الدولية .املهلة احملددة :حىت  13كانون الثاين/يناير .8132
طلب مكتب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) من القضاة اإلذن بإجراء حتقيق يف جرائم تدخل يف إطار اختصاص احملكمة
ارتُكبت يف أراضي أفغانستان يف الفرتة اعتباراً من  3أيار/مايو  ،8111وجرائم أخرى ُم ّدعى هبا (أي اجلرائم ذات الصلة بالنزاع املسلح يف
أفغانستان اليت ترتبط ارتباطاً كافياً هبذه احلالة واليت ارتُكبت يف أراضي دول أخرى أطراف يف نظام روما األساسي ،اعتباراً من  3متوز /يوليو
:)8118
( )3جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،مبا فيها القتل العمد ،والسجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية،
واالضطهاد ألسباب سياسية أو متعلقة بنوع اجلنس ،وتعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين و/أو
األعيان احملمية ،وجتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً و/أو استخدامهم يف األعمال احلربية ،وقتل أحد
املقاتلني من العدو أو إصابته غدرا ،ارتكبتها حركة طالبان والمجموعات المسلحة المرتبطة بها؛

( )8جرائم حرب ،مبا فيها التعذيب ،واملعاملة القاسية ،واالعتداء على كرامة األشخاص ،والعنف اجلنسي ،ارتكبتها قوات األمن
الوطني األفغانية؛

( )1جرائم حرب ،مبا فيها التعذيب ،واملعاملة القاسية ،واالعتداء على كرامة األشخاص ،واالغتصاب وغريه من أشكال العنف

اجلنسي ،ارتكبتها القوات المسلحة األمريكية وعناصر من وكالة االستخبارات المركزية يف أراضي أفغانستان وبولندا ورومانيا

وليتوانيا.
ميكن للمجين عليهم اآلن أن خيربوا قضاة احملكمة مبا إذا كانوا يريدون أم ال أن جتري احملكمة حتقيقاً ،أو أن يعرضوا أية آراء أخرى يف هذا
البت يف مسألة اإلذن بإجراء بالتحقيق.
ويسمى ذلك ”إفادات اجملين عليهم“ .وستساعد ”إفادات اجملين عليهم“ القضاة يف ّ
الصددّ .
وسيتسىن للقضاة فهم أية شواغل حمتملة إزاء نطاق التحقيق ،كما ح ّدده طلب املدعي العام .وليس على اجملين عليهم أن يأتوا بربهان على
ارتكاب اجلرمية ،بل أن يشرحوا فقط ماهية الضرر الذي حلق هبم.

كيف يمكن أن يعرض المجني عليهم آراءهم وشواغلهم على قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟
إذا كنتم قد تضررمت من جراء جرائم تدخل يف إطار اختصاص احملكمة ،يُرجى ملء االستمارة املخصصة لتقدمي آراء اجملين عليهم ،أو تكليف
ممثل بالقيام بذلك نيابة عنكم .وميكنكم االختيار بني:
 .3نسق إلكرتوين :ال حاجة إلنزاله .ميكن ملء االستمارة على شبكة اإلنرتنت ووضع عالمة يف اخلانة املخصصة للتوقيع (ال ضرورة
للتوقيع الفعلي) وإحالة االستمارة مباشرة يف املوقع اإللكرتوين للمحكمة .وتردكم تلقائياً رسالة تؤّكد استالم االستمارة.
 .8أو :نسق PDF؛ يُرجى إنزال االستمارة وطباعتها وتوقيعها  م إرسااها بالربيد العادي أو الربيد اإللكرتوين (انظر معلومات االتصال
فيما يلي) .وإرفاق وثائق باالستمارة جائز لكنه غري إلزامي (على سبيل املثال ،تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية وسجالت

الشرطة واحملاكم والصور واألفالم ،اخل) .ويف حال الرغبة يف احلصول على إشعار باالستالم ،يُرجى طلب ذلك يف الرسالة أو يف
رسالة الربيد اإللكرتوين.

ميكن إرفاق أي عدد من الوثائق برسالة الربيد اإللكرتوين .لكن يُرجى التنبّه إىل أن احلجم الكلي األقصى جلميع الوثائق املرفقة ال ميكن أن يتع ّدى 5

ميغابايت .ويُنصح برقمنة الوثائق باألبيض واألسود أو بالرمادي ألن ذلك يقلّص حجم امللف (مقارنة بنسخة مرقمنة باأللوان) .وحنيطكم علماً بأنه إذا

جتاوز حجم املرفقات اإلاماي  5ميغابايت ،فلن تصلنا الرسالة.

لتسهيل التنقل بني الصفحات ،ننصحكم بتعطيل موانع نوافذ اإلعالنات.

يُرجى ،لدى ملء االستمارة:





حماولة ملء االستمارة باللغة اإلنكليزية ،إن أمكن.
اإلجابة على اميع األسئلة على أوىف وجه ممكن ،واستعمال عبارة ”ال ينطبق“ أو عبارة ”غري معروف“ عند احلاجة.
اإلجياز والتنبّه إىل أن حيّز االستمارة حمدود.
إذا كنتم دون سن الثامنة عشرة ،يُرجى كليف وكيل ميثلكم مبلء االستمارة نيابة عنكم.

رحب جبميع األشخاص املتضررين باجلرائم اليت حددها املدعي العام الراغبني مبلء االستمارة ،أياً كان جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم أو
ويُ ّ
انتمائهم اإلثين أو غري ذلك.
وتقدمي االستمارة جماين.
وميكن أن يقدم االستمارة فرادى اجملين عليهم أو مجموعة من اجملين عليهم .ويُرجى ملء استمارة واحدة فقط لكل جمين عليه أو جمموعة
من اجملين عليهم.

تقديم إفادات المجني عليهم جماعيا
إذا كنتم وكيالً ميأل االستمارة نيابة عن جمموعة من اجملين عليهم ،يُرجى ذكر عدد اجملين عليهم وجنسيامهم واجملموعات اإلثنية اليت ينتمون
إليها وجنسهم وعمرهم واللغات اليت يتكلموهنا ومكان منشئهم ومكان إقامتهم احلاي .ويُنصح بعدم إدراج أمسائهم أو تواقيعهم يف

االستمارة ،تالفياً ألية خماطر أمنية ،لكن ينبغي أن تؤكدوا أن اميع اجملين عليهم أبدوا موافقتهم على تكليفكم ملء االستمارة نيابة عنهم.
وجيوز لكم إدراج توقيعكم يف االستمارة.

االعتبارات األمنية
إن أمن اجملين عليهم فوق كل اعتبار .ويُرجى اختاذ تدابري وقائية وجتنّب احلديث عن اتصالكم باحملكمة .وندعوكم أيضاً إىل جتنب أي
يعرض غريكم للخطر.
يعرضكم أو ّ
تصرف قد ّ

ما مصير استمارة التمثيل التي تملؤونها؟
وختّزن أيضاً يف قاعدة بيانات آمنة ال حيق االطالع عليها إال ملوظفي احملكمة
ُحتال الوثائق الواردة من اجملين عليهم إىل قضاة احملكمة فقطُ .
املأذون اهم بذلك .ويُقرر القضاة ما إذا كانوا سيُطلعون املدعي العام للمحكمة على هذه املعلومات .وستُع ّد احملكمة تقريراً يتضمن آراء

اجملين عليهم وشواغلهم؛ على أن تُرفع النسخة األصلية الكاملة من التقرير إىل القضاة وتُتاح للعموم نسخة حمجوبة منها معلومات ،لكيال

تُكشف علنا أية معلومات يمكن أن تفيد في تحديد هوية األشخاص المعنيين.

هل ستتصل المحكمة بالمجني عليهم الذين قدموا هذه االستمارات؟
ويتخذون قرارهم باإلذن بإجراء
األرجح أن احملكمة لن تتصل باجملين عليهم فرداً فرداً .وسينظر قضاة احملكمة يف آراء اجملين عليهم وشواغلهم ّ
التحقيق من عدمه بناءً على ما قدمه اجملين عليهم من معلومات ،إىل جانب طلب املدعي العام .وسيُبلغ مكتب قلم احملكمة اجملين عليهم
بقرار القضاة اإلذن بفتح حتقيق من عدمه ،بواسطة اإلعالم وعرب األشخاص الذين ساعدوا اجملين عليهم يف ملء استمارامهم.

ما يمكن أن يفعله المجني عليهم في وقت الحق؟
ميكن للمجين عليهم يف مرحلة الحقة ،يف حال أذنت الدائرة بإجراء التحقيق ،تقدمي طلبات من أجل:
 )3املشاركة يف اإلجراءات القضائية حبق فرد أو أكثر ،من خالل عرض آرائهم وشواغلهم مبساعدة ممثل قانوين
 )8جرب أضرارهم ،يف حال أفضت اإلجراءات القضائية إىل إدانة املتهم أو املتهمني.
وال جيوز للمجين عليهم الذين قدموا استمارات متثيل املشاركة تلقائياً يف أي إجراءات قضائية مستقبلية حمتملة .وسيتعني عليهم تقدمي طلب
منفصل للمشاركة يف مرحلة الحقة.

من تعتبره المحكمة الجنائية الدولية مجنيا عليه؟
جراء جرمية تندرج يف إطار اختصاص احملكمة .وقد يشمل ذلك الضرر البدين أو
اجملين عليهم أفراد حلق هبم أو بأسرهم املقربة ضرر من ّ
العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية ،أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية.
املخصصة للشعائر
املخصصة ألغراض معيَّنة (كاألماكن
وقد يشمل اجملين عليهم أيضاً املنظمات أو املؤسسات عندما يلحق مبمتلكامها
َّ
َّ
الدينية أو التعليم أو الفن أو العلوم ،أو لألغراض اخلريية أو اإلنسانية ،أو املعامل التارخيية ،أو املستشفيات) ضرر من جراء جرمية تندرج يف
إطار اختصاص احملكمة.

ما هي أشكال الضرر التي يأخذ بها قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟
املرجح أن يعترب القضاة الضرر ال جمرد الضرر اجلسدي الذي يلحق باألشخاص فحسب ،بل املعاناة النفسية واخلسارة املادية أيضاً.
من ّ

ما هي الجرائم ضد اإلنسانية؟
تشمل ”اجلرائم ضد اإلنسانية“ أياً من األفعال التالية اليت ترتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من
السكان املدنيني ،وعن علم بااهجوم :القتل العمد؛ واإلبادة؛ واالسرتقاق؛ وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ والسجن؛ والتعذيب
واالغتصاب ،واالستعباد اجلنسي ،واإلكراه على ممارسة البغاء ،واحلمل القسري ،والتعقيم القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف

اجلنسي اليت متاثل ذلك خطورة؛ واضطهاد أي اماعة معينة ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ،أو متعلقة بنوع

اجلنس؛ واالختفاء القسري لألشخاص؛ وجرمية الفصل العنصري؛ واألفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب
عمدا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالعقل.
ما هي جرائم الحرب؟
تشمل ”جرائم احلرب“ االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف واالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على النزاعات
الدولية املسلحة والنزاعات املسلحة ”غري ذات الطابع الدوي“ ،كما يرد يف نظام روما األساسي ،وال سيما عندما ترتكب هذه اجلرائم يف
إطار خطة أو سياسة عامة أو إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق اهذه اجلرائم .وتشمل هذه اجلرائم احملظورة ما يلي :القتل العمد؛ والتشويه؛
واملعاملة القاسية ،والتعذيب؛ وأخذ الرهائن؛ وتعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني؛ وتعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة
لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية ،واآلثار التارخيية ،واملستشفيات؛ والنهب؛ واالغتصاب أو االستعباد اجلنسي ،أو
احلمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي؛ وجتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً يف القوات أو
اجلماعات املسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً يف األعمال احلربية.
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