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١۵/٠١/٢٠١٨           فارو  
 
 
 
 
 

نودټولنوفدراسیونګاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

 

قابل توجھ فامیل ھای شھداء و مصدومین جنایات علیھ بشریت در 
افغانستان  

تا امروز  ٢٠٠٣اول ماه می ارزیابی مقدماتی جنایات  ارتکابی از پیرامون   
 

٢٠١٨جنوری  ١۵  

 

څارنوال این محکمھ مبنی برآغاز تعقیب جزائی جرایم اتوبنسودا متعاقب پیشنھاد خانم ف، محکمھ جزائی بین المللی
آغاز نموده و این  ٢٠١٧را در ماه دسمبر ارزیابی مقدماتی در دورٔه  فوق الذکر، ارتکابی  ضد بشری جنایات جنگی و
سازمانھای  وقربانیان  )٢٠١٨اخیر ماه جنوری  (الیدورٔه . طی این الی اخیر ماه جنوری ادامھ خواھد داشتارزیابی 

جزائی بین المللی  ۀکھ ازوبسایت محکمرا  ”عرض اظھارات متضررین وقربانیانفورمھ “مدافع حقوق شان میتوانند   

www.icc-cpi.int/afghanistan 

رح مختصر جرم ومعرفی متھم آن، در رابطھ خویش و شھویت بعد از درج نمایند و ، خانھ ُپری داونلود شده میتواند
 ۀخانھ ُپری فورم. با وجود اینکھ نمایند شان را ابرازعرض  بین المللی جزائی محاکمٔھ آن متھم توسط محکمٔھ  هب

خانھ ُپری و ارائۀ فورمۀ  از جانب دیگر.وقت زیاد را دربرنمی گیردمتذکره مستلزم دقت زیاد می باشد، اما 
ٔ جھت  ،درخواست حایز اھمیت بھ سزا  در افغانستان ضد بشری ارتکاب یافتھ قربانیان جنایات سایر مین عدالت برای تا
متھمین در یا عدم آغازتعقیب جزائی  برای قضاتی کھ در رابطھ با آغاز محتوای فورمھ ھای تقدیم شده، چھ، میباشد

ا کھ در داخل کشور خویش بنا بھ مسلط بودن برای ما افغانھ. افغانستان تصمیم خواھند گرفت، نقش تعین کننده دارد
بین جزائی  فرھنگ معافیت از دسترسی بھ عدالت محروم ھستیم، گشایش یک روزنٔھ کوچک عدالت از طریق محکمٔھ 

صحت  باید حین خانھ ُپری فورمھ ھای در خواستی کمال واقع بینی و المللی یک چانس تاریخی میباشد وما قربانیان
این چانس بی میلی نشان داده وخانھ ُپری نمودن فورمھ ھا بھ نباید  ھ ھا را در نظر بگیریم و نیزمعلومات، در فورم

. بزرگ  را از دست بدھیم  
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تحریری تھیھ نموده کھ بھ زبانھای رھنمود  ، ،آنھاارائۀ خانھ ُپری فورمھ ھا و جھت  بین المللیجزائی محکمھ 
سوال  ١٢رھنمائی ھریک از رھنمود، این .  ذکر قابل دسترسی میباشدر وبسایت فوق الدانگلیسی، پشتو، دری وعربی 

را جداگانھ تشریح نموده است و جائی برای سوء تفاھم باقی ” عرض اظھارات متضررین و قربانیانفورمھ “مندرج در 
ٔ خود  نیز بر عالؤه زبان انگلیسی بھ زبانھای ” قربانیان عرض اظھارات متضررین وفورمھ “نگذاشتھ است. عالوتا

محکمھ با در نظرداشت مشکل  .، پشتو وعربی نیز در وبسایت مذکورموجود و بھ آسانی قابل داونلود میباشنددری
یا یک سازمان مدنی بھ نمایندگی از یک  تا یکی از اقارب وبیسوادی در افغانستان این امکان را نیز بوجود آورده است 

فورمھ ھای خانھ ُپری شدۀ   را خانھ ُپری وارسال نماید.” عرض اظھارات متضررین وقربانیانفورمھ “ا چند قربانی ی
شده می تواند.سازمان نمایندٔه شان ارسال  و یا  از طریق یک دوست یاخود متضرر  قربانیان بصورت مستقیم   

ود کھ کمیتۀ حقوق بشر فارو و برخی از سازمان ھای باید بھ  تمام متضرران و فامیل ھای قربانیان خاطر نشان نم
تا میعاد ارزیابی مقدماتی  ندحقوق بشری دیگر افغانی از محکمۀ جزائی بین المللی بھ صورت تحریری تقاضا نموده ا

یی، را برای مدت بیشتر از اخیر ماه جنوری تمدید نمایند، اگر این مدت تمدید گردید، فارو طی یادداشت جداگانۀ رسانھ 
بھ اطالع آنان خواھند رسانید.     

کمیتٔھ حقوق بشر فارو بدین نظر است کھ  فامیل ھای شھداء و متضرران جنایات جنگی و سایر جنایات علیھ بشریت 
 بھ محکمھ  ھای مورد بحث، فرستادن فورمھ ، باید درین زمینھ نقش فعال ایفا نمایند و با تکمیل وافغانستان مقیم اروپا

و جو عدالت  فضای مصئون. المللی، گامی در راه عدالتخواھی برای خود وسایر قربانیان این دوره بردارند بینجزائی 
. اروپا مسؤلیت وجدانی ما را درمقابل سایرقربانیان بزرگترساختھ استپرور   

در باز کردن ھرگاه . غرض سھولت برای ھموطنان اینک لینک فورمھ ھا و خطوط رھنمائی در ذیل درج میگردد
و  را کاپی نموده  در چوکات جستجوی گوگل نصب، ھمان لینک مشکل داشتھ باشیدینک ھای ذیل یکی از ل
.ستدرج ارھنمائی  و خطوطفورمھ ھا ارسال ھم در خود برای . آدرس باز میشود لینک، کنیدجستجو  

لینک فورمھ دری:   

form_DAR-VPRS-istan/afghcpi.int/itemsDocuments/Afghan-https://www.icc  

لینک فورمھ پشتو:  

form_PSH.pdf-VPRS-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-https://www.icc  

خطوط رھنمائی:ھای پشتو و دری لینک   

guideline_DAR.pdf-form-VPRS-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-https://www.icc  

guideline_PSH.pdf-form-VPRS-cpi.int/itemsDocuments/Afghanistan/afgh-https://www.icc  

 

حقوق بشر فارو کمیتھٔ   

 


