
  
 

 

 

 

gender justice 
Rights and the Rome Statute 


	ا�� ���� 
  ����ن��ن��ن�ن رم و ��ق 

 

Women’s Initiatives for Gender Justice 

 
Anna Paulownastraat 103, 2518 BC The Hague, the Netherlands Tel: +31 (0)70 302 9911   

Fax: +31 (0)70 392 5270 info@iccwomen.org   www.iccwomen.org 

The International Criminal Court  - Victims’ Participation  
����ت از �*�ر$��س�ن و ی� '�د - ��ز��%� از $��د و�#" ا! �د�ا

�" '�اه	 ��د �.  

�ق ����ن��ن ��م را 0/ *�� 
��ان ��.�	؟� 

ت ����ن��ن ��م �� �ان�	 و*�3 $�12 '�د را دا$ / و ی� از'	��
�7
� �6#� ی� ��5 ا�4##� *�ر �� و*:%� */ در س�ز��ن ه�9 ��8 ا

 ����.��	 اس �7د� *��	  و ی� از��5 و*:%� */ در *>�ر '�د ;ن
و*��� ��.��	 و ی� داد?�� �/ ;ن�� �<�!� ��.�	 ی.� را ان �2ب 

 و*:A� 9*�ر �� ��ی�� وا�	 $�ای@ ��د� و �/ ی.� از .*��	
 �/ و ن�م ;ن�� در ��#@ دا$ ) �� ی� !�ان�/انC#�(ز��ن��9 داد?�

. ;9 س� س� ��$�	!��س� و*:�E� 9ز �/ *�ر در  

   ��ی	 و*:9 وا�	 $�ای@��ا9 ا'A ا��ز�  *�ر در ;9 س� س�
	��* �F�� �12$.  

 /* 	�$�� 5G4H� �4د دا$ / و 
����ن��ن ��م ��ی	 �/ و*:9 '�د ا
 ��. 	 $	 �	 ا�.�ن در ن�J ?�! / '�اه در���!I ;ن  

 

 

 

 

 

 

 

 �K�7� ت ��> � در ��رد ;9 س� س�  از �4#/ ��4ی� و�
:Lا
از ����ن��ن ��م در ;9 س� س� و ص�	وق '��رات را �� �ان 

��9 دی�C ی�!��2004 ن�ا��N - در ه5�4 س�ی� و�� در *�ر  

  *���؟ ��م����ن�

��4�S T��4ن داد?�� ��5 ا�R� �##4ا%� و ��ن�ن رم ����ن� ��م 
��ا%" -� */ در ن �E/ ار�.�ب ��ا%" 
#�/ ان��ن��س ا*��

ای�C�ن/  رس�	?� �/  ص	�/ '�رد� ��$	 و���C و ن�3 *>�
.  ��5 ا�R� �##4ا%� ��$	در ص:��� داد?����ا%"   

 ����ن��ن ��م �U �>�ر*� دارن	
 �U دارن	 در ص�ر��./ ار�.�ب ��ا%" ا9�V �� ����ن��ن ��م

� $�*� *��	���!I ;ن�� ?Aارد� ��$	 در داد�? .  ��ای5 ا���/  ;ن
ا�.�ن ��	ه	 */ ن�Cان� ه� و ن�Jی�ت '�د را ���ن *��	 زی�ا */ 

�3 ا����ن��ن ��م �� �ان�	 در *#�/ ��ا�3 رس�	?� از �#4/ ��
U�6���م- �7��" ا��<���E� 5زات- �4*�6/-  -  5��>�XSوهW و 

. '��رات  $�*� *��	  


در ��ارد9 */ ����ن��ن ��م ��4ی3 �/ :Lدری�!� ا��� را 
	�$�� �داد?�� �.#Y اس� ;ن�� را در ��ی�ن �S>�!�  - ا��از *�د

�ت و 9��C�S ��ار ده	�6�داد?�� هY#.� 5��Z4 اس� در . 
��ارد9 */ ��ق ����ن��ن ��ا%" ���� و ��ا%" 
#�/ *�د*�ن   

Tح اس� *#�/ ��ان�Hا���  �Jو ن��زه�9 '�ص ;ن�ن را در ن 
. ���Cد  

�<� �ر*� ����ن��ن ��م C0�ن/ اس�؟ن6�  

 �N * 	ی�� �����ن��ن ��ا%" ��ا�L 9ح ���ی3 '�د در داد?�
�F��  ا��2ذ ��41" در ��رد.�>�ر*� در داد?�� ن�4ی�	9 

��ی5 روش �>�ر*� ���0 ��  Tو ای�./ ���س ���9�F ;ن�
�>�ر*� ;ن�� �	ون ��	 ان�16ر . �_�ت ;9 س� س� '�اه	 ��د

�ت- $�12$��3 '�ان	ن ���ن�/ �6�  ا$�ر� �/ -  ای�اد �/ 


