استمارة تسجيل االنتهاك
يود مركز جنيف الدولي للعدالة مساعدتكم في نقل شكاواكم الى الجهات الدوليّة المختصّة .الرجاء الكتابة
بوضوح وبكل التفاصيل ذات العالقة وعدم التقيّد بحجم الفراغ الموجود في االستمارة.
مع مالحظة:
أوال :أن الشكاوى يمكن ان تق ّدم بخصوص أي انتهاك لحقوق اإلنسان ،االعتقال دون سبب ،التعذيب،
عدم تو ّفر محاكمة عادلة ،التهديدات ،الفصل من العمل ألسباب سياسيّة ،القتل ،االختفاء القسري،
المساس بحرّ ية التعبير والتجمّع السلمي....الخ.
ثانياً :ان يت ّم طباعة االستمارة ثم حفظها وارسالها كمرفق الى البريد االلكتروني  info@gicj.orgمع
كل الوثائق المساعدة ،وضرورة كتابة (تسجيل انتهاك) في خانة الموضوع.
ثالثاً :ان اسم مق ّدم الشكوى وأسماء الضحايا ال تعلن إال بعد موافقة مق ّدم الطلب على ذلك.
رابعاً :أن تق ّدم الشكاوى باللغة اإلنجليزية أو العربية أو الفرنسية ،واستخدام هذه اللغات في أي مراسالت
مع المركز في المستقبل بخصوص الموضوع؛
خامساً :الشكاوى المجهولة المصدر ال يمكن قبولها.
 -１معلومات عن الشخص (األشخاص) الذين يسجلون انتهاك
أخرى ☐
منظمة غير حكومية ☐
فرد ☐ مجموعة من األفراد ☐
 االسم األخير..................................................................................... :
 االسم األول (األسماء).......................................................................... :





الجنسية.......................................................................................... :
عنوان المراسالت بشأن هذه الشكوى......................................................... :
هاتف( :يرجى اإلشارة إلى رمز البلد والمنطقة) ...............................................
البريد اإللكتروني................................................................................ :

 -２هل أنت ضحية االنتهاك؟
 نعم ،أنا ضحية االنتهاك ☐
 كال ،أنا أسجله نيابة عن أشخاص آخرين☐ :
 إذا كنت تسجل االنتهاك نيابة عن أشخاص آخرين ،يرجى تقديم المعلومات التالية:

 االسم األول واسم العائلة للضحية (إذا كانت معروفة)........................................... :
 تاريخ ميالد الضحية (إذا كان معروفا).......................................................... :
 جنسية الضحية (إذا كانت معروفة).............................................................. :
 العالقة بالضحية (الضحايا)...................................................................... :
 عنوان الضحية (إذا كان معروفا)................................................................ :
 -３حقائق وطبيعة االنتهاك (االنتهاكات) المزعومة
يرجى تقديم التفاصيل ،حسب الترتيب الزمني ،وقائع وظروف االنتهاكات المزعومة ،بما في ذلك التواريخ
واألماكن والجناة المزعومين ،وكيف ترى أن الوقائع والظروف الموصوفة تنتهك حقوقك أو حقوق
الشخص المعني.
يرجى أخذ المساحة الالزمة كما تحتاج ألجابتك.
 -４اإلجراءات القانونية المحلية المتخذة
يرجى بيان ما إذا كنت قد اتبعت أي إجراء داخلي ،بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم والسلطات العامة
األخرى.
 ماهي الشكاوى المطالبات التي ق ّدمتها ،نواريخ ذلك ،وما هي النتيجة:

 إذا لم يتم اتباع سبل االنتصاف المحلية ،يرجى توضيح األسباب بالتفصيل:
 -５قائمة مرجعية من الوثائق الداعمة
يرجى تقديم نسخ من أي وثيقة يمكن أن تساعد في دعم مطالباتك.
 قرارات المحاكم والسلطات المحلية بشأن المطالبات المذكورة في القسم ( )4أعاله.
 أي أدلة أخرى أو مستندات داعمة تعتبر ضرورية:
 -６طلب السرية
قد يستخدم مركز جنيف الدولي للعدالة هذه المعلومات لإلبالغ عن االنتهاكات إلى هيئات األمم المتحدة
ذات الصلة أو إدراجها في تقرير (تقارير) وغيرها من الوثائق العامة .وعادة ال يذكر فيها اسم مق ّدم
المعلومات لكن ربّما يتم ذكر أسماء الضحايا:
 طلب السرية (يرجى وضع عالمة حسب االقتضاء) :نعم ☐ ال ☐

 يرجى بيان ما إذا كنت (مق ّدم الطلب) ترغب في االحتفاظ بسرّ ية هويتك أو أية معلومات محددة في
الشكوى.
 يرجى بيان اذا كنت ال تو ّد ذكر أسماء الضحيّة (او الضحايا) المذكورين في الطلب.
 يرجى اإلشارة إلى المعلومات التي تريد االحتفاظ بها سرية:

التاريخ ............................. :
التوقيع.…………………… :
 -７أين ترسل االتصاالت الخاصة بك؟
 يجب إرسال النموذج المكتمل والموقع إلى عنوان البريد اإللكتروني:

info@gicj.org
 الرجاء ذكر " تسجيل انتهاك" في خانة الموضوع ويفضّل إضافة اسم مق ّدم الشكوى لعنوان
الموضوع ان امكن.
 كما يمكن أن ترسل لنا األستمارة والمعلومات الكاملة على العنوان البريدي التالي:
)Geneva International Centre for Justice (GICJ
P.O.Box: 598
CH: 1214, Vernier
Geneva –Switzerland
8ـ في حالة وجود استفسار عاجل يمكن ارسال رسالة واتس آب او فايبر على الرقم:
0041 79 536 58 66
رجاء ال يمكن قبول تفاصيل الشكاوى على الهاتف
ً

