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The Pattern of Enhancing of Protection of the Victims of 

International Crimes in Africa 

 

 

Abstract   
In criminal proceeding, the victim participation as a precondition of 

enforcement of law is very important. The comparative study of victims 

participation in various generations of criminal courts and their effectiveness 

from new developments of criminal justice specially the restorative justice, 

will help us to understand the approach of these courts towards victim 

participation in international criminal law. The end of cold war and aftermath 

developments in the regions like Rwanda and ex-Yugoslavia resulted to 

shaping international criminal tribunals. After making International Criminal 

Court some cases in Africa refer to ICC, and the proceed African cases in ICC 

result the unhappy of some African head of states. Meanwhile, the matter of 

reparations of damages to victims due to international crimes became very 

important. The experiences of restorative justice can be a good model for 

criminal justice and reparation of damages and victim participation in Africa. 

In this article the legal developments of protection of international crimes 

victims and the lessons that can be a model for protection of victims rights 

will examined. 
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  در الملليبین جرایم دیدگانبزه از حمایت تقویّت برای  الگویي

 آفریقا

    نژاد رفیع  اعظمعلی
  تهران   واحد  آزاد  دانشگاهشناسی،  جرم   و  جزا  حقوق  دکترای   دانشجوی 

 ایران. تهران، مرکزی،
  

 ایران. تهران، مرکزی، تهران واحد آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو    توانا  نجفی علی

  

 ایران. تهران، مرکزی، تهران واحد آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو ساعد  محمدجعفر

 چکيده
 شایانی  اهم ی ت  آنان حقوق احقاق ساززمینه  و  شرطپیش عنوان به بزهدیدگان مشارکت کیفری،  رسیدگی  در

 بویژه  کیفری،  عدالت  نوین  تحو الت  از  آنها  تاثیرپذیری  میزان  و   بزهدیدگان  مشارکت  تطبیقی   بررسی .  دارد

  شناسایی  کل ی   بطور  و   بزهدیدگان  به  نسبت  مراجع  این  رویکرد  درک  در  را  ما  ترمیمی،  عدالت  هایآموزه

  مناطقی   در  آن  از  ناشی   حوادث  و   سرد  جنگ  پایان.  کندمی   یاری  المللی بین  کیفری  حقوق  در  آنان  موقعی ت

  از   پس.  شد  المللیبین  کیفری  هایدادگاه  دو م  نسل  گیریشکل   موجب  روآندا  و   سابق  یوگسالوی  چون

  امنی ت،  شورای  درخواست به آفریقا  به مربوط  های موقعی ت از برخی  ارجاع و  المللی بین کیفری  دیوان تشکیل 

 هادولت  این  عمیق  ناخرسندی  موجب  آفریقایی   دول  سران  از  برخی   تعقیب   و   جرایم  این  به  دیوان  رسیدگی 

 طرح  که  جایی   تا  دادند،  نشان  دیوان  به  نسبت  سختی   واکنش  آفریقایی   دول  از  برخی   که  ایگونه   به  شد،

  بزهدیدگان   مشارکت  موضوع  میان  این  در.  داشت  همراه  به  را  آفریقایی   کیفری  دیوان  احتمالی   تأسیس  موضوع

 اهم ی ت   از  دیوان  اساسنامۀ  تأکید  به  توج ه  با  آنان  از  حمایت  و   دادرسی   فرایند  در  المللی بین  جرایم  از  ناشی 

 برای  مناسبی   الگوی  تواندمی   ترمیمی   عدالت  در  بویژه  موضوع  این  از  ناشی   تجربیات.  شد  برخوردار  خاص ی 

  این  در. باشد  آفریقا در دادرسی  فرایند در بزهدیدگان مشارکت و  خسارت جبران و  کیفری عدالت برقراری

 توانندمی  که هایی درس و المللی بین جرایم بزهدیدگان از حمایت به مربوط  المللبین حقوقی  تحو الت مقاله

 د.گیرمی  قرار بررسی  مورد باشند بزهدیدگان حقوق از حمایت برای احتمالی  الگویی 

. آفريقای اتّحادّية المللی،بين کيفری ديوان  کيفری، عدالت   واژگان کليدی: بزهديده،
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 مقدّمه

مدار، دستاورد تعامل جنبش حقوق بشر با جنبش حمایت از بزهدیده در حقوق بشر بزهدیده 

توان در پیوند حقوق  میانۀ قرن بیستم است که پیدایش آن را از دریچۀ تحقیق دانشگاهی می

شناسی به مثابۀ یک حوزۀ  رشتۀ مطالعاتی مستقل با بزهدیده المللی حقوق بشر به منزلۀ یک  بین 

بزهدیده که  نیست  تردیدی  کرد.  جستجو  هدفمطالعاتی خاص  از  برخی  در  های  شناسی 

دارترین پیشگامان این دانش، آن را در بستر  جنبش حقوق بشر نقش داشته زیرا برخی از نام

 کردند.های حقوق بشری جنگ جهانی دو م تعریف مینقض

اند عبارتند  الملل قراردادی و عرفی تدوین شدهحقوق بشر که در چارچوب حقوق بین 

از دستۀ متنو عی از حقوق ایجابی مانند )تأمین رفاه و حقوق سلبی مانند منع شکنجه و تبعیض(  

که هدف آنها ارتقا و حمایت از کرامت انسانی است. اگر هر یک از این حقوق نقض شوند  

توان گفت  سان، میشود. بدین شده، قربانی )بزهدیده( خوانده میدۀ آن حق نقضفرد دارن

بزه از  پیش  بزهدیدگی  مفهوم  معاصر،  جنایی  علوم  گفتمان  است در  بوده  مطرح  شناسی 

 (.  77: 1384)رایجیان اصل، 

عل تبزهدیده  شناخت  دنبال  به  یافتن  شناسی  آن  هدف  و  است  بزهدیدگی  آثار  و  ها 

سودمند به آثار منفی بزهدیدگی گذشته و پیشگیری از بزهدیدگی در آینده است.    پاسخی

شناسی همچون حقوق بشر تضمین کرامت انسانی  های مهم بزهدیده سان، یکی از هدفبدین 

امر می این  به  توج ه  با  هنجار  است.  منزلۀ یک  به  عادالنه  دادرسی  نمود که حق   اد عا  توان 

مللی در زمینۀ حقوق بشر، از افراد در برابر محروم کردن یا محدود ساختن  الشدۀ بین شناخته

کند. در واقع توسعۀ عدالت کیفری در جامعۀ  شان حمایت میهای بنیادین حقوق و آزادی

نشئتبین  موضوعات  از  آموزهالمللی  از  در  گرفته  بزهدیده  حق   است؛  بشری  حقوق  های 

المللی است )صالحی و صمدی،  یک هنجار حقوق بشر بین برخورداری از دادرسی عادالنه  

 ( که مورد ات فاق کل ی ۀ اسناد حقوق بشری است. 12:  1387

بین  اسناد  در  عادالنه  دادرسی  بر  میثاق  حق   بشر،  اعالمی ۀ جهانی حقوق  از جمله  المللی 

شده است.  ای حقوق بشر تصریح  های منطقهالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیونبین 
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محاکمۀ عادالنه مفهوم کاملی است که نظام عدالت کیفری را از آغاز تحقیقات تا پایان و 

 (.  78: 1387سازد )فضائلی، صدور حکم متأث ر می

طرف با تضمین رعایت  رسیدگی قضایی به ات هامات در دادگاه صالحی تدار، مستقل و بی

دادرسی حاکی از حاکمی ت دادرسی عادالنه است. در  حقوق قانونی مت هم در مراحل مختلف  

مهم از  بزهدیده  به شمار میواقع، حقوق  نوین  دادرسی کیفری  نظام  موضوعات  آید ترین 

ها و سپس  ( که به دنبال مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسان28:  1381)رایجیان اصلی،  

م ابعاد  از  یکی  است.  بزهدیده  جایگاه  تحکیم  و  بر تقوی ت  اعمال  قابل  بشری  حقوق  هم  

بزهدیده، احترام به آنان در چارچوب رعایت معیارهای رفتار منصفانه است. بزهدیده عالوه  

انسانی خویش را از   ارزش  از بزهدیدگی، کرامت و  ناشی  بر تحم ل خسارت، درد و رنج 

(. وقتی با  4:  1390بیند و به دنبال بازسازی این وضعی ت آشفته است )آشوری،  رفته میدست

بزهدیده در فرایند کیفری به صورت محترمانه برخورد شود، او در برابر نامالیمات، احیای  

باز میجبران صدمات می او  به  با  کند و آرامش روحی و روانی  گردد، چراکه رفتار توأم 

ن  کند که نیازهای وی شناسایی شده، خسارات وی جبرااحترام این حس را در او تقوی ت می

گردیده و زمینۀ بازگشت او به جامعه فراهم شده به نحوی که مجد د در معرض بزهدیدگی 

قرار نگیرد. از این رو، ضرورت مداخله دادن بزهدیدگان وآگاهی آنها نسبت به سرنوشت  

محاکمۀ کیفری یک موضوع بدیهی است. البت ه تردیدی نیست که رعایت کرامت بزهدیده  

های ماد ی و معنوی و او، حق  دادخواهی، جبران خسارات و آسیبمستلزم شناسایی نیازهای 

 ارائۀ خدمات قضایی به او در فرایند عدالت کیفری است. 

زمانی که تصویب اساسنامۀ رم در جریان بود، سازمان وحدت افریقایی قویاً از تأسیس  

عضو خود    53شورای وزیران سازمان وحدت آفریقایی    1998کرد. در فوریه  دیوان دفاع می

المللی نمود و از تدوین  را ملزم به شرکت در کنفرانس رم جهت تأسیس دیوان کیفری بین 

بین  کیفری  دیوان  اصل  بر  آفریقایی  سازمان وحدت  آن حمایت کرد.  در  اساسنامۀ  المللی 

 53عضو از  43رم صح ه گذاشت و اساسنامۀ را پذیرفت. در آن زمان  1998خالل کنفرانس 

جوالی   17وحدت افریقایی در مذاکرات کنفرانس رم شرکت کردند و در    عضو سازمان

از    1998 وحدت    40بیش  سازمان  مجمع  آن،  دنبال  به  دادند.  رأی  اساسنامه  نفع  به  عضو 
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ها را جهت تصویب اساسنامۀ رم برای امنی ت منطقۀ افریقا  دولت  2000افریقایی در جوالی  

ن حال، ندای بزهدیدگان سوءاستفاده از حقوق بشر  (. با ایmind zie, 2011: 35فراخواند )

های آنها در نظام عدالت کیفری نادیده گرفته شده است. در واقع ، از آن جایی که  و نگرانی

بین چارچوب و  مل ی  حقوقی  دربردارندۀ های  بشر(  حقوق  افریقایی  منشور  )مانند  المللی 

مت هم و مرتکبین جنای ات بود، هیچ سخنی از بزهدیدگان  قواعدی برای حفاظت از حقوق 

جنایات به میان نیامده بود. منتقدین منشور افریقایی حقوق بشر، به فقدان قاعدۀ مشخ صی در  

می اشاره  کارآمد  و  مؤث ر  درمان  حق  یک  بعد خصوص  سالیان  طول  در  اگرچه  کردند، 

عنو به  را  حق  این  افریقایی(  )کمیسیون  مردم  و  بشر  حقوق  افریقایی  ناکامی  کمیسیون  ان 

(. در musila, 2006: 448ای در حمایت از حقوق بشر در آفریقا تفسیر کرده است )عمده

های قابل توج هی نسبت به جایگاه بزهدیده در نظام عدالت کیفری  های اخیر پیشرفتسال

 .صورت گرفته است

 المللی در آفريقا  . عدالت کيفری بين1
پس از پایان جنگ سرد، دو پارادایم ظهور کردند که هر دو به طور قابل توج ه و قابل بحثی  

دولتی شکل داد. پارادام او ل بالفاصله  های منازعات فرادولتی، به منازعات میانبا بروز پویایی

طریق   از  منازعه  از  پس  جوامع  مجد د  ساخت  و  بازسازی  به  نیاز  سرد،  جنگ  از  پس 

نتقالی و بلندمد ت بود. این برقراری صلح به دوگانگی سن تی تکمیلی ایجاد صلح  سازکارهای ا

ای در پاسخ به نقض فاحش حقوق بشر  و حفظ آن کمک کرد. پارادایم دو م بطور گسترده

آمیز در یوگسالوی سابق و روندا و نیز پاسخ حقوقی به آن  های منازعات خشونتدر دوره

ت قانون و عدالت متمرکز بود و خود را در سازگاری میان  بود. این پاسخ حقوقی بر حاکمی  

المللی و عدالت کیفری قرار داد. ایجاد صلح  المللی بشر و حقوق بشردوستانۀ بین حقوق بین 

شناخته که  دارد  گوناگونی  که  شدهمعانی  اقداماتی  سلسله  یک  از  است  عبارت  آنها  ترین 

در منازعه از طریق تقوی ت  صلح  ن مجد د  هدفش کاهش خطر از دست دادن یا از دست داد

های مل ی در تمامی سطوح است. این اقدامات نه تنها در خدمت مدیری ت  و استحکام توانایی

آورد. این مفهوم در  منازعات بوده، بلکه بنیادهایی را برای صلح و توسعۀ پایدار به وجود می
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پایانی جنگ سرد در سال  سال پتروس غالی  1992های  دبیر کل وقت سازمان ملل   توس ط 

در این گزارش، مفهوم ایجاد صلح    .مت حد در گزارش دستورالعمل برای صلح توسعه یافت

به مثابۀ یک پروژۀ سیاسی چندبعدی شامل اقدامات و بازیگران متعد د تعریف شده است. این  

به عنوان مجموع را  فراتر گذاشته و آن  این  از  پا را  مفهوم  این  تعریف  از  هگزارش در  ای 

های سازمان ملل در خالل منازعه و نیز جستجوی خاتمۀ  وظایف و اهداف رویاروی آژانس 

است  بلندمد ت  و  گسترده  صلح  ایجاد  اهداف  بنابراین،  است.  کرده  تعریف  منازعات 

(UNDOC/1992: S/24111 .) 

قدرت  بندی کرده است:  دستۀ اصلی طبقه  5امروزه، سازمان ملل مت حد این اقدامات را در  

سیاست اقتصادی،  سرزندگی  و  و  عدالت،  اساسی،  خدمات  یا  عمومی  ادارۀ  فراگیر،  های 

مد ت و بلندمد ت دارد که به دنبال تضمین  سالمتی و امنی ت اساسی. ایجاد صلح، اهداف کوتاه

پایداری در فضاهای سیاسی، اقتصادی و عدالت است. بویژه اهداف بلندمد ت آن که برخی  

ر آن  میمتفک ران  پایدار  صلح  و  امنی ت  تشویق  جهت  در  راهبردهایی  برآوردن ا  که  دانند 

دهد های منازعه بودند مد نظر قرار میهایی را که در معرض خشونتنیازهای اساسی انسان

(lambourne, 2004: 3 حقوق بین .)ای از قواعد، هنجارها و احکام  المللی کیفری مجموعه

بین  جنایات  بر  میان  المللحاکم  همکاری  و  منازعه  که  است  قواعدی  و  آنها  کاهش  و  ی 

المللی نتیجه و  دهد. عدالت کیفری بین های حقوقی کیفری مل ی را مورد خطاب قرار مینظام

بین  از حقوق  استفاده  از  بشر  ناشی  فاحش حقوق  نقض  مرتکبین  تعقیب  در  کیفری  المللی 

فری بین المللی در آرزوی دستیابی به  است. بر اساس باوری که گالبریث دارد، عدالت کی 

المللی درآرزوی آوردن مرتکبین جنایت  سه هدف آرمانی است؛ او ل: عدالت کیفری بین 

المللی به دنبال  در پیشگاه عدالت و جبران خسارت بزهدیدگان است. دو م: عدالت کیفری بین 

المللی به جوامع  یفری بین ایجاد یک سابقۀ تاریخی از فجایع گسترده است. و نهایتاً عدالت ک

(. در galbraith, 2009: 153کند که به صلح و سازش دست یابند )در حال انتقال کمک می

به روشن  است که  برقرار می چارچوب هدف سو م  پیوند  برقراری صلح  با  کند.  ترین وجه 

بین  کیفری  میعدالت  را  قانوالمللی  حاکمی ت  بازگشت  جهت  ابزاری  عنوان  به  و  توان  ن 

توان  المللی انگاشت. این امر را میپذیری و جبران خسارت بزهدیدگان جنایات بین مسئولی ت
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المللی به انجام رساند. همچنین،  المللی گوناگون در سطح بین های کیفری بین از طریق دادگاه

را به   پذیری آنتوان از طریق پیگرد داخلی و یا دیگر فرآیندهای مسئولی تدر سطح مل ی می

مسئولی ت فرایندهای  و  داخلی  پیگردهای  مل ی،  بویژه در سطح  پذیری انجام رساند. هرچند 

پذیر نخواهد بود. بنابراین، اگرچه هدف  های سیاسی امکانهای عملی و چالش بدون آسیب

بین  پیدا  المللی، تضمین مسئولی تو آرمان برای عدالت کیفری  پذیری است، همیشه تحق ق 

 .کندنمی

المللی به حاکمی ت  توان جهت تضمین اینکه عدالت کیفری بین ها را میحلترکیبی از راه

قانون کمک کند ات خاذ کرد و از این طریق به تشویق صلح بلندمد ت خدمت کرد. در این 

ابزارهای مشو ق عدالت کیفری   نماییم که  یادآوری  بود که  نخواهد  ارزش  از  مورد خالی 

مابین  بین المللی  کیفری  دیوان  اساسنامۀ  نقش  نند  مورد  در  روشنی  بیانات  حاوی  المللی، 

نهادهای قضایی در تشویق صلح و امنی ت است. نباید دوباره فراموش کنیم که سطح مفهومی  

زده  دهد. بنابراین، نباید شگفتناب حفظ صلح بخشی از برقراری و ایجاد صلح را شکل می

 دانند.ت را جز اصلی و مرکزی ایجاد صلح میشویم که مفس ران زیادی عدال

 المللی. دوگانگی نادرست صلح در مقابل عدالت در عدالت کيفری بين1-1

المللی و همچنین صلح و امنی ت و عدالت گرچه  بطور فزاینده در مباحث عدالت کیفری بین 

رقابت با یکدیگر گفته شده که این مفاهیم دربرگیری مشترک و متقابل دارند، گاهی در  

های متفاوتی دربارۀ اهم ی ت صلح و عدالت در جوامع در  گیرند. در عین حال، نگرشقرار می

(. از سوی دیگر، کسانی وجود  stiram, 2004: 35حال منازعه و پس از منازعه  وجود دارد )

این  دارند که بر این باورند عدالت نباید فدای صلح شود. از طرف دیگر، کسان دیگری بر  

ببرد. در گزارش دربارۀ حاکمی ت   بین  از  و  نباید صلح را تضعیف کند  گمانند که عدالت 

دارد که  قانون در جوامع پس از منازعه، دبیر کل وقت سازمان ملل، کوفی عنان اظهار می

عدالت، صلح و دموکراسی اهداف مشترک انحصاری ندارند بلکه آنها یکدیگر را تقوی ت  

عزیمت مهم ی بوده و دیدگاهی است که سازمان ملل مت حد درصدد حفظ  کنند. این نقطۀ  می

آن است.کارزارهایی مانند »نه به صلح بدون عدالت« نیز ریشه در این باور دارند که صلح و  
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این   پنداشته شوند؛  با یکدیگر  نباید در رقابت  نیز  و  نباید دیده شوند  از هم  عدالت جدای 

ا که  نکته  این  وجود  با  یکدیگر کارزارها  با  و  کرده  تقوی ت  را  یکدیگر  فرایندها  ین 

سازگارترند، به سمت جدایی حرکت کردند. همچنین، در کنفرانس بازنگری اساسنامۀ رم 

کیفرمانی اصرار کرده و  ، ات حادی ۀ آفریقایی بر تعه د راسخ خود بر مبارزه با بی2010در سال  

لح پایدار مهر تأیید زده است. عالوه بر این،  پذیری و صدر گذشته نیز بر ارتباط بین مسئولی ت

بر رهیافتی یکپارچه به صلح و عدالت را که ریشه در    2013در سال   افریقایی  ات حادی ۀ  نیز 

عدالت انتقالی دارد مورد بررسی قرار داد. در این زمینه، گروه ات حادی ۀ افریقایی توصیه کرد  

لت انتقالی را توسعه دهد و ابزارهای  عدا  که سازمان وحدت آفریقا یک چارچوب سیاست

( کند  تقویت  را  سازش  و  دستkuwali, 2014: 92عدالت  طریق،  .بدین  نظر،  (.  در  کم 

بینند که متقاباًل یکدیگر را  سیاستگذاران و مشاوران آنها صلح و عدالت را فرایندهایی می

 تر هستند.تقوی ت کرده و بویژه برای جوامع در حال گذار در کنار یکدیگر کارآمد

های  المللی در ایجاد صلح، بررسی کارکرد دادگاهبرای ارزیابی نقش عدالت کیفری بین 

بین  کیفری  کیفری  دیوان  آیندۀ  و  حاضر  نقش  بر  ما  اصلی  تمرکز  است.  ضروری  المللی 

شود. بحث  کار محسوب میالمللی است. اگرچه دیوان هنوز یک نهاد قضایی جوان و تازهبین 

المللی ضروری است. در این مورد دادگاه  های کیفری بین گر دادگاهکوتاهی دربارۀ نقش دی

بین  بین کیفری  المللی برای روآندا را مورد  المللی برای یوگسالوی سابق و دادگاه کیفری 

 توج ه و بررسی قرار خواهیم داد. 

بین دادگاه بین های کیفری  کیفری  دادگاه  و  سابق  یوگسالوی  برای  بالمللی  رای المللی 

المللی  روآندا نهادهایی قضایی بودند که در جهت نیاز به تشویق و تضمین صلح و امنی ت بین 

تأسیس شدند، ضرورتاً هدف و مسئولی ت او لی ۀ آنها ایجاد صلح، حفظ صلح یا برقراری صلح  

المللی یوگسالوی سابق به منظور فراهم آوردن عدالت برای  نبوده است. دادگاه کیفری بین 

المللی بودند ایجاد شد. دو م اینکه این  نی که مت هم به نقض فاحش حقوق بشردوستانۀ بین کسا

دادگاه در صدد اجرای عدالت برای بزهدیدگان بود. سو م اینکه این دادگاه برای مشارکت  

بشردوستانۀ   حقوق  فاحش  ناقض  که  بود  افرادی  دادن  قرار  مسئول  با  صلح  بازگشت  در 

(. این دو دادگاه توس ط شورای امنی ت برای  boas and schabas, 2003: 45المللی بودند )بین 
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ای که در خالل منازعات داخلی در یوگسالوی سابق و رواندا رخ  برخورد با جرایم گسترده

گرفتند. داده بودند به وجود آمدند و به نوعی در چارچوب مداخالت بشردوستانه قرار می

المللی یوگسالوی سابق به نوعی با نیروهای حافظ  ی بین در خالل جنگ بوسنی، دادگاه کیفر

برقراری   با آنهایی که در جستجوی عدالت بودند و کسانی که دنبال  صلح مرتبط بود که 

بین  که جرایم  واقعی ت  این  با  بود.  روبرو  بودند  داده  صلح  رخ  سابق  یوگسالوی  در  المللی 

دادگاه کیفر تشکیل  از  این موضوع حت ی پس  بین بودند،  یوگسالوی سابق کمی  ی  المللی 

رسید. بنابراین، دربارۀ گسترۀ مشارکت این دادگاه در فرآیند ایجاد صلح آرمانی به نظر می 

 اندکی مبالغه شده بود. 

بین  بر عهده آن گذاشته شده  در مورد دادگاه کیفری  نیز  المللی رواندا، وظیفۀ دیگری 

توانست  آمد، همراه با عدالت میگر به دست میوآن ایجاد سازش مل ی بود؛ این سازش ملی ا

المللی  شرط مهم ی برای صلح پایدار باشد. در واقع، زمانی که دادگاه تشکیل شد، جامعۀ بین 

بلکه در   مل ی در رواندا مشارکت کند  ایجاد سازش  تنها در  نه  این دادگاه  بود که  امیدوار 

نما نیز کمک شایانی  منطقه  در  ثبات  و  توان گفت که  ید. در حالی که میبازگشت صلح 

المللی روآندا در واقع برای سازش و آشتی مل ی به وجود آمده بود، اگرچه  دادگاه کیفری بین 

دشوار ام ا غیرممکن نیست که بتوان به لحاظ تجربی این اقدام را مورد ارزیابی قرار داد. کافی  

 مند شد.داخالت بهرهالمللی روآندا از کثرت ماست بگوییم دادگاه کیفری بین 

های  توان گفت با فروکش کردن منازعات به جرایم فردی، مداخالت قضایی با دادگاهمی

بین  میکیفری  را  المللی  قضایی  مداخالت  بنابراین،  کند.  کمک  صلح  برقراری  در  تواند 

د. این  توان به عنوان هدفی برای برقراری صلح با تمرکز بر مسئولی ت کیفری افراد نگاه کرمی

المللی یوگسالوی سابق اسلوبودان میلوسوییچ  وضعی ت زمانی رخ داد که دادگاه کیفری بین 

تواند شمشیر دولبه باشد. و رادوان کارادزیچ را مت هم کرد. هرچند این تفکیک افراد هم می

کند که جامعه جرایم ارتکابی را به عنوان بیماری و ضعف اجتماعی  از یک سو، تضمین می

دهند صلح اجتماعی و ثبات  کند، ام ا از سوی دیگر اعمالی که توس ط افراد رخ میی نمیتلق 

می مخاطره  به  ریشهرا  با  قضایی  مداخلۀ  بنابراین،  با  اندازند.  و  جامعه  بزهکار  عوامل  کنی 

دستگیری مجرمان و کشاندن آنها به پای میز عدالت و محاکمه به عنوان طریقی که به صلح  
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نگریسته میمیآینده کمک   بکار  کند  را  نفوذ خود  مت هم  زمانی که  دیگر،  از سوی  شود. 

شود، فرایندها علیه  گیرد و به عنوان نقطۀ مرکزی برای ایجاد و برقراری صلح محسوب میمی

تواند صلح را به مخاطره اندازد و روند کار و هدف دادگاه را به چالش  چنین شخصی می

کند که فرد  این بحث اغلب زمانی بروز می (.Lafontine and sipowo, 2013: 53بکشد )

ها باشد. موضوع پیگرد مقامات ارشد  مت هم یک مقام ارشد سیاسی بویژه یکی از سران دولت

بویژه سران دولت بین حکومتی،  المللی مجبور بود در  ها موضوعی است که دیوان کیفری 

اده بود با آن دست و پنجه نرم کند. دیوان  هایی که قبل از آن رخ دتعداد زیادی از موقعی ت

بین  میکیفری  اد عا  که  را  جرایمی  داشته  وظیفه  بیشترین  المللی  آنها  در  افراد  برخی  شود 

افراد می این  باشند مورد رسیدگی قرار  مسئولی ت را دارند و  توانند مقامات ارشد حکومتی 

ونی ت آنها پیش آمد. اساسنامه در  در واقع، به هنگام مذاکرات اساسنامۀ رم موضوع مص .دهد

های رسمی را متوق ف  گیری بر پایۀ توانایی و قدرتمصونی ت از پی  27متن نهایی خود در ماد ۀ  

خوانده شود، چنانکه شرط کنار کشیدن برای کشورهایی    98کرد. این ماد ه باید همراه با ماد ۀ  

 کند.اند ایجاد میوجود آوردهرا که موافقتنامۀ دوجانبه بر خالف این وضعی ت را به 

 . نقش ديوان کيفری بين المللی در عدالت کيفری 2-1

های موق ت  المللی تا حدود قابل درکی متفاوت است. برخالف دادگاهنقش دیوان کیفری بین 

آیند و پس از منازعه یا انتقال از منازعه  های خاص به وجود میو موردی که برای موقعی ت

بین گیرندشکل می به  ، صالحی ت دیوان کیفری  این ترتیب، عدالت  به  دائمی است.  المللی 

برنده ایجاد صلح  ناچار از توق ف مخاصمات پیشی گرفته و بالقو ه به عنوان یک نیروی پیش 

 در خواهد آمد.

المللی ارجاع داد و زمانی  در اوگاندا، دولت موقعی ت شمال کشور را به دیوان کیفری بین 

های مجرمانۀ ارتش  قاومت هنوز در آن منطقه فع ال بود، موقعی تْ مربوط به فع الی تکه ارتش م

مقاومت و عدم توانایی حکومت در فرونشاندن شورش بود. حکومت مذاکرات صلح را با  

ارتش مقاومت شروع کرده بود. تهدید به پیگرد به طور قابل توج هی ارتش مقاومت را مجبور  

ریزد و راه را برای صلح در کشور فراهم کند. علیرغم حکم دستگیری کرده بود از اوگاندا بگ
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المللی شده بود.  و پیگرد، تنها یک نفر از افراد مت هم و دستگیر شده و تسلیم دیوان کیفری بین 

تواند وجود داشته  در غیاب دادخواهی عملی در مقابل ارتش مقاومت، تنها این فرضیه می

المللی دستگیر و محاکمه  ش مقاومت توس ط دیوان کیفری بین باشد که اگر فرماندهان ارت 

شده بودند، به طور قابل توج هی ارتش مقاومت، دیگر تهدیدی برای صلح منطقه نبود. در  

سطح داخلی، اوگاندا شروع به شناسایی اهم ی ت امنی ت و ثبات نمود و بدین طریق در بلندمد ت  

سال   در  کرد؛  ایجاد  را  صلح  ارتش  نامهموافقت  2008امکان  و  اوگاندا  حکومت  میان  ای 

مقاومت منعقد شده و عالوه بر آن دولتْ یک بخش جنایات جنگی تشکیل داد. تأسیس این  

 (. plessis, 2012: 241نامه است ) بخش ضمیمۀ موافقت

المللی ترجیح داده شد. در سودان، در وضعی ت دارفور، در ابتدا عمدتاً صلح بر عدالت بین 

های قابل توج ه برای پایان دادن به بحران استقرار مجد د صلح، شورای  د در غیاب تالشهرچن 

بین  دیوان  به  را  وضعی ت  سال  امنی ت  در  داد.  ارجاع  کیفری  باالی    2009المللی  سطح  پنل 

هایی را در مورد اهم ی ت عدالت در فرایند صلح ارائه  ات حادی ۀ افریقایی در مورد دارفور توصیه

و تالش  کرد. تحق ق صلح  برای  عدالت  و  پیدا کرد  ادامه  در کشور  استقرار صلح  برای  ها 

ای ونه  ها نه در سطح منطقهپذیری بیشتر مورد توج ه قرارگرفت. هرچند این تالشمسئولیت

 (. kastner, 2009: 146المللی دستاوردی نداشت )بین 

متبادر میپرسش  به ذهن  نوع  این  از  او های دیگر  افرادی شود؛  به  برقراری صلح  آیا  الً 

مشخ ص بستگی دارد و در ذات خود صلح و عدالت سازش ندارند؟ عالوه بر این در پیگیری 

عدالت، تا چه حد ی این مالحظات سیاسی باید مورد توج ه قرار گیرد؟ پرسش دو م به دامنۀ  

گردد. در ایجاد صلح برمیالمللی  المللی مانند دیوان کیفری بین مسئولی ت نهادهای عدالت بین 

پیش  عنوان  به  عدالت  آیا  بین اساساً  کیفری  دیوان  مسئولی ت  تنها  صلح  است؟  شرط  المللی 

اساسنامۀ رم در هر دوی این موضوع شف اف و روشن است. او ل اینکه اساسنامۀ رم جنایات  

می امنی ت  و  برای صلح  تهدیدی  را  جنایاتبزرگ  این  به  توج ه  بنابراین  در خدمت   داند، 

ای را برای پیگیری این  تشویق صلح و امنی ت خواهد بود. دو م، اساسنامۀ رم اختیارات گسترده

آورد. دادستان در حالی که وسعت و بزرگی جنایات و خسارات به منافع  جنایات فراهم می

با این حال می پیگیری فربزهدیدگان را محاسبه کرده و در نظر دارد،  یا  د  تواند از تحقیق 
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صرفنظر کند، وقتی دالیل اساسی او را به این باور برسانند که جریان دادرسی به نفع عدالت  

سو م،   باشد.  داشته  مورد  این  در  گوناگونی  مالحظات  است  ممکن  دادستان  بود.  نخواهد 

اساسنامۀ رم، در مواردی توس ط شورای امنی ت می تواند به تعویق افتد و آن در صورتی است  

ماهه خواهد    12المللی به خطر بیفتد؛ این اجازه در ابتدا برای یک دورۀ  نی ت بین که صلح و ام

اندازند. المللی را به مخاطره میبود و دلیل آن نیز باید این باشد که تحقیقات صلح و امنی ت بین 

دهد و در المللی را مورد تردید قرار می این وضعی ت تا حدودی استقالل دیوان کیفری بین 

بین این   کیفری  دیوان  نمینگاه  بین المللی  سیاست  از  مستقل  )تواند  باشد   ,rodmanالملل 

بین 437 :2014 به وجود آمدن دیوان کیفری  باالیی را در  (. در هر حال،  انتظارات  المللی 

 جهت تحق ق عدالت در هنگام تخط ی فاحش از حقوق بشر به وجود آورد. 

انست به این اهداف برسد. با توج ه به صالحی ت تکمیلی،  المللی نتو البت ه دیوان کیفری بین 

این طریق  صالحی ت از  و  انجام داده  این هدف مهم را در اجرای عدالت  باید  های داخلی 

از   جرایم  تعقیب  در  اراده  و  توانایی  که  حالی  در  هرچند  نمایند.  تضمین  را  صلح  تشویق 

ر مورد جوامع مبتال به منازعه و پس از  رود، این وظیفه د های عدالت کیفری انتظار مینظام

تواند انجام شود. جوامع پس از منازعه با انبوهی از بزهدیدگان جنایات و مرتکبین  منازعه نمی

شوند. توج ه و مورد خطاب قرار دادن این جرایم بسیار دشوار است؛ جوامع پس  شناخته می

نظام اغلب  مخاصمه  بیاز  قضایی  دارند  های  یا  نهایت ضعیفی  و  نشده  تجهیز  به خوبی  که 

 (.  davis and unger, 2008: 45توانایی اجرای عدالت مورد نیاز و لزوم را ندارند )

کیفرمانی به وجود خواهد آمد و مرتکبین جنایات از چنگال عدالت  در نتیجه شکاف بی

ا تقوی ت  خواهند گریخت. در واقع، ایجاد صلح و عدالت کیفری بین المللی متقاباًل یکدیگر ر

پذیری و صلح پایدار ای برای تضمین مسئولی تکنند که اگر انجام شود، به طور شایستهمی

ای به یکدیگر مربوط هستند بلکه  سودمند خواهد بود. هر چند این دو نه تنها به طرز پیچیده

های مختلف خود بطور  به طور مساوی در تشویق صلح پایدار مهم هستند. عدالتْ در شکل

ای به عنوان یک عامل ضروری در مشارکت در تحق ق صلح مورد شناسایی قرار گرفته  ایندهفز

 است.
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المللی  های آفریقایی توس ط دیوان کیفری بین از سوی دیگر، تعقیب برخی از سران دولت

دیوان   دادستان  آفریقایی،  ات حادی ۀ  رئیس  که  حد ی  به  شده  آنها  عمیق  ناخرسندی  موجب 

دهد. فارغ  المللی را مت هم کرد که دیوان تنها آفریقاییان را تحت تعقیب قرار میکیفری بین 

های مطروحه در این مرجع، مربوط به دول آفریقایی  از ابتکار تعقیب در دیوان، تمامی پرونده 

المللی و دول آفریقای شده است و همین امر سبب ایجاد سوءتفاهم بین دیوان کیفری بین 

یس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی در چنین اوضاع و احوالی مطرح شد  است. موضوع تأس 

و در واقع تأسیس آن دیوان باید به منزلۀ واکنش این دول به رویکرد اد عایی آنها نسبت به  

 المللی ارزیابی شود. دیوان کیفری بین 

جامعۀ   واکنش  است.  کیفری  عدالت  بارز  مصادیق  از  یکی  رسیدگی،  شدن  نهادینه 

  ۀالمللی نسبت به جنایات ارتکابی در آفریقا و رویکرد دول این قاره در قبال تدابیر جامعبین 

اگرچه همکاری    ای است، های معاهدهالمللی، گویای استقبال بیشتر دول مزبور برای شیوهبین 

ت بعد از  بین أالزم را  بین المللی رواندا داشتهسیس دادگاه کیفری  لی الملاند. دادگاه کیفری 

حد تشکیل شدند و  ت سازمان ملل مت یوگسالوی سابق و روآندا بنا به درخواست شورای امنی  

ارکان فرعی آن شورا محسوب می دو به عنوان  به عنوان  مین  شوند. دادگاه ویژه سیرالئون 

فریقا تأسیس شد. این  آمرجع کیفری است که بعد از دادگاه کیفری بین المللی رواندا در  

)رنجبران و   حد ایجاد شده درخواست دولت سیرالئون و همکاری سازمان ملل مت دادگاه بنا ب

  های دادگاهم  ت، این دادگاه جزء نسل سو از حیث ماهی (.  167:  1389  ملک الکتاب خیابانی،

 شود.المللی محسوب میکیفری بین 

لح و  ت، صنخست، موضوع حفظ حاکمی   :ت قرار دارنددول افریقایی در مقابل دو واقعی  

ق عدالت  کیفرمانی و تحق م ضرورت مبارزه با بیهای ناشی از آن و دو ی و دغدغهآشتی مل 

هایی  ه به سوءتفاهمکیفرمانی با توج  مبارزه با بی؛  مصالحه و آشتی بین دو ضرورت  کیفری، 

به   نسبت  آفریقایی  دول  برخی  ت  نظامکه  احتمال  دارند،  المللی  بین  کیفری  سیس  أعدالت 

ام  افریقا مطرح کرد.  هایی که در این چارچوب  ا پرسش مرجعی کیفری را در چهارچوب 

طرح   ت  هستندقابل  احتمال  و  ضرورت  به  میأمربوط  مرجعی  چنین  نظام نشوسیس  د.آیا 

تبین  آیا  دارد؟  را  مراجعی  چنین  ایجاد  تاب  مرجعی  أالمللی  چنین  تعارض  سیس  موجب 
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بین صالحی  کیفری  دیوان  بین  نخواهد شد؟ت  مزبور  مرجع  و  قوام  المللی    آبادی،)رمضانی 

ا فارغ از موارد فوق، علیرغم بیم و امیدهای موجود نسبت به تشکیل دیوان  ام (.  108:  1393

توسع  یا  مستقل  به جنایات  صالحی   ۀکیفری آفریقایی  نسبت  بشر  ت دیوان آفریقایی حقوق 

قار   ،المللیبین  سطح  در  کیفری  عدالت  اجرای  تضمین  که  داشت  اذعان  با   ۀباید  افریقا 

می نظر  به  است.  روبرو  زیادی  تمشکالت  طرح  خود  أرسد  افریقایی،  کیفری  مرجع  سیس 

المللی است. وجود سوءتفاهم بین دیوان  مستمسکی برای پشت پا زدن به دیوان کیفری بین 

ال بردن مرجع  ؤآفریقایی اساساً نباید موجبی برای زیر س دولالمللی و برخی از  کیفری بین 

های زیادی صورت گرفته  المللی دائمی شود. زیرا برای ایجاد چنین نهادی تالشکیفری بین 

 است.

 المللی. تعريف بزهديدة جنايات بين2
 بزهدیدگانترمیم و جبران    ی حق بسیونی بر این باور است که اصول اساسی و خطوط کل  

المللی در واقع  بین   ۀی از حقوق بشردوستانی جد الملل بشر و تخط ی فاحش از حقوق بین تخط  

اصول    ۀاعالمی    1985است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال    بزهدیدهالمللی حقوق  سند بین 

 ,bassioni)  ردجنایت و سوءاستفاده از قدرت را تصویب ک  بزهدیدگاناساسی عدالت برای  

اشخاصی  »  :را اینگونه تعریف کرده است  بزهدیدهحد  سازمان ملل مت . اصول  ( 203 :2006

از اجرای حقوق کیفری در داخل کشورهای    که یا قصوری که تخطی  اقدامات  از طریق 

هایی از قبیل آسیب جسمی یا فکری، رنج عاطفی،  ه طور انفرادی یا جمعی، آسیبعضو ، ب 

 متحمل شده اند«. آسیب اقتصادی یا آسیب حقوق بنیادین 

های عضو را در جهت اجرای امور  مربوط به این اصول سازمان ملل دولت  ۀدر قطعنام

بهداشت روانی، آموزشی،    هایخاذ سیاستمربوط به بهداشت و سالمتی و اجتماعی از قبیل ات 

اذی  و  آزار  کاهش  منظور  به  خاص  جرایم  از  ممانعت  و  به  اقتصادی  کمک  وتشویق  ت 

اعالمی    بزهدیدگان ات  دولت  هْفراخواند.  به  ملزم  را  جهت  ها  عملی  و  قانونی  اقدامات  خاذ 

نماید. جبران و کمک تا حد ممکن می  غرامت،   ر به رفتار عادالنه و منصفانه،ث ؤدسترسی م

است. قواعد مربوط به دادرسی دیوان کیفری    ارائه نکرده  بزهدیدهرم تعریفی از    ۀ اساسنام
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است:    بزهدیدهالمللی  بین  کرده  تعریف  اینگونه  نتیج»را  در  که  جنایات  ارتکاب    ۀافرادی 

  «. المللی استت دیوان کیفری بین که داخل در صالحی جنگی،جنایت علیه بشریت وژنوسید ، 

ها  تواند شامل سازمانمی  بزهدیدهدارد که  اعد پا را از این هم فراتر گذاشته و اظهار میاین قو 

است وارد شده  آنها  اموال  به  مستقیم  نهادهایی شود که آسیب  و سازمان  ؛و  نهادها  ها  این 

شاملن توانمی آموزش یمذهب  نهادهای  د  هنری،  علم  ی،  خیر  ییا  تاریخی،    یهیا  بناهای  و 

که اهداف بشردوستانه دارند. در حالی که    باشند  ها و موضوعاتیو دیگر مکان  هابیمارستان

های بین المللی دانست  توان آنها را دارای ویژگیمطمئناً جرایمی دیگر وجود دارند که می

  در خصوص   ا تمرکز اصلیو پولشویی، ام   ،ر و انسانمخد   مانند دزدی دریایی، قاچاق مواد  

 ت و جنایات جنگی.، جنایات علیه بشری کشینسلالمللی عبارتند از م بین یجرا بزهدیدگان

ت است که تعریف  این واقعی    ۀالمللی یادشده بر پایاین اصول بر تمرکز بر جرایم بین   ۀانگیز

  ۀ م به گونیت که این جراالمللی است و همچنین این واقعی آنها حاصل وفاق عام بین   ۀو گستر

های  تای در بسیاری از نقاط جهان از جمله آفریقا بدنامی کسب کرده است. صالحی فزاینده

  کنیم رم در این مورد را مشاهده می  ۀه به اساسنامبر آن قانونگذاری داخلی با توج   عالوهی و  مل 

(olugbuo, 2011: 251).    ی در سطح مل   بزهدیدگانضروری است الگویی در مورد حقوق

 المللی را تکمیل خواهد کرد پیشنهاد شود. که اقدامات دیوان کیفری بین 

 های سنّتی عدالت و حمايت از بزهديده در آفريقا. نظام 3

 . نظام گاچاچا 1-3

ط دولت روآندا به دنبال وقوع که توس  است یک فرآیند عدالت بومی 1ا چاچنظام عدالت گا

نظام   کشینسل بازیگران در  و دیگر  مقامات عمومی  بیشتر  بکار گرفته شد.  این کشور  در 

نابودی  به  این امر منجر  به ترک کشور شدند و  یا مجبور  حقوقی روآندا یا کشته شدند و 

انبوه که در روآندا های تودهرحمیکامل نظام عدالت کیفری در این کشور شد. بی ای و 

بهات  افتاد  این جنایات شرکت داشتند  ای  گونهفاق  بود که شمار کسانی که در  طاقت فرسا 
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ا را  چاچباعث نابودی نظام عدالت کیفری شد. دولت روآندا تصمیم گرفت نظام عدالت گا

بر اساس نظام (.  sosnov, 2008: 125)بکار گیرد تا بتواند مسائل دشوار و پیچیده را حل کند

هستند  بزهدیدگانا،  چاچگا دادرسی  از  حق   بخشی  مت    و  افراد  از  دانستن    برایهم  پرسش 

برای  اط  هیچ جبران خسارتی  هرچند  دارند.  را  است  داده  آنچه رخ  مورد  در  بیشتر  العات 

ات شواهد مشارکت خود در جنایت و ابراز  جزئی   ۀ هم با ارائوجود ندارد. افراد مت    بزهدیدگان

مجازات    ۀفهای ندامت عوامل مخف  اعترافات و نشانه  ؛کنندیندامت از اقدامات خود اعتراف م 

نظام حقوقی گا به گونهچاچدر  قادر میا است  را  آنها  عوامل  بزهدیدگانْ  سازد که  ای که 

  . آنها همچنین( kirkby, 2006: 106)  مرتکب جنایت علیه آنان را مورد بخشودگی قرار دهند

عنوان می  به  نگریسته  التیام  فرآیند  از  که    ،شوندبخشی  معنی  این  مت  به  جنایات  افراد  به  هم 

 اعتراف کرده و به دنبال بخشودگی به منظور تشویق سازش هستند. 

ا همچنین در تجویز غرامت از سوی مرتکبین در شکل بازگرداندن چاچنظام عدالت گا

هایی از غرامت نقدی تا  مبتکرانه است. چنین غرامت  بزهدیده  ۀشدشده و نابوداموال دزدیده

و مرتکبین    بزهدیدگانگیرد. توانایی  ها و خدمات اجتماعی را دربرمیتعمیر خانهبازسازی و  

جنایت در مشارکت مستقیم به شکل گفتگو بر سر چگونگی جبران خسارت یا کمک به  

ا از سوی  چا چهرچند نظام کیفری گا   یگانه و در خور ستایش است.  یالتیام گذشته، روش 

 هم تقبیح شده است. ت حقوق افراد مت حدودی برخی از منتقدین به دلیل فقدان یا م

 . نظام ماتو آپوت 2-3

شمال اوگاندا به منظور  در    2ط گروه قومی یک نوع آیین پاک شدن است که توس   1ماتوآپوت 

شود. این مراسم و مناسک شامل ایجاد سازش و برقراری عدالت پس از مخاصمه اجرا می

ت مرتکبین جنایت، ندامت، درخواست بخشودگی و پرداخت خسارت به  شناسایی مسئولی  

یابی به سازش بدون خشونت است. این روش  هدف این روش دست  شود.می   بزهدیدگان

میان   اندوهبار  روابط  به  دادن  پایان  با  اجتماعی  هماهنگی  بازگرداندن  درصدد  همچنین 

 

1. mato oput 

2. Acholie 
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مسئولی طرف پذیرش  با  جنایت  مرتکبین  است.  متخاصم  تجاوزکارانه  های  اعمال  برای  ت 

می بخشش بخشیده  تقاضای  با  و  می  بزهدیدهاز    ، شوند  خسارت  خالل  جبران  در  کنند. 

دور هم    بزهدیدهمرتکبین جنایت و    ۀ خانواد  ۀفرق   ترین بخش از این مناسک دو قبیله ومهم

ن  نوشند. این نوشیدای که ریشه گیاهی دارد میجمع شده و دو طرف شراب تلخ و گزنده

با شرکت در خوردن   ناگواری اختالفات خود را    کنار  شرابنماد این است که دو طرف 

 .( Rose, 2008: 345) گذارندمی

از    با مرتکبین جنایت در مورد پرداخت خسارت ناشی  بزهدیدگاندر طول این فرایند،  

یک سازمان  ط  ای که توس  کنند. در مطالعهصورت گرفته سازش می  بزهدیدهجنایت که علیه   

های گوناگون  تتی عدالت در میان قومی های سن  اجتماعی در اوگاندا صورت گرفته روش

متنو  روشبسیار  و  ابزارها  از  استفاده  احتمال  هرچند  است.  سن ع  فصل  های  و  حل  و  تی 

المللی  ت دیوان کیفری بین که داخل در صالحی    را   مخاصمات در برخورد با برخی از جرایمی 

توان در مورد کودکانی که از روستاها  تی را میهای سن روش توان نادیده گرفت.هستند نمی

 برد. بکار شوندنظامیان دزدیده و در این گروه به کار گرفته میط شبهتوس 

 ياب و سازش حقوق بزهديدگانهای حقيقت . کميسيون 4
باشد کمیسیون مناسب  بیان حقیقت و در جایی که  از کشورها سیاست  های سازش  برخی 

گذشته   میراث  با  مواجهه  کردهات  را  برای  کمیسیونخاذ  آفریقا،  در  در  اند.  سازش  های 

اند. های مختلف در نیجریه، غنا، افریقای جنوبی، سیرالئون، کنیا وتوگو به وجود آمدهشکل

در کمک به بازسازی جامعه با    را   یهای حقیقت و سازش نقش مهم  توان گفت کمیسیونمی

هایی  اند. این روش فرصتپذیری و جبران خسارت بازی کردهتتسهیل برخی اشکال مسئولی 

هایی برای بخشودگی و سازش به  را برای جامعه جهت مواجهه با گذشته و نیز ایجاد فرصت

می هرچندوجود  بس  آورد.  باید  آن  اجرای  بود  در  محتاط  بی  تایار  مرتکبین  از  کیفرمانی 

هم به عنوان    بزهدیدگانمشارکت    ۀاجاز  های حقیقت نیز عموماًت پرهیز شود. کمیسیونا جنای

  های حقیقت نیز عموماًد. کمیسیونن دهمی  را  شاهد و هم به عنوان بخشی از فرایند بیان حقیقت

برای کشف    و فرآیند دادرسی هنگام جستجدر    و   داشته  های حقوقی کمتر رقابتبا دادگاه
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انعطاف ازحقیقت  حمایت  برای  مناسبی  ابزار  به  را  آنها  امر  همین  و  بوده  حقوق    پذیر 

 بدل ساخته است. بزهدیدگان

 . کميسيون حقيقت و سازش آفريقای جنوبی 1-4

ی در ا قانون پیشبرد سازش و وحدت مل ب  (TRC)  کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی

های  ها و ناکامیتقی ها و تفسیرهایی پیرامون موف که نوشته  در حالی  .به وجود آمد  1995سال  

بویژه    بزهدیدگانتمرکز کمتری بر حمایت از حقوق    این کمیسیون به نگارش در آمده است،

هدف اصلی  (.  Gibson, 2004: 409)  ها صورت گرفته است خسارت  بیان مشارکت آنها و  

که فراتر    بوده   ی سازش در فضایی از درک متقابلحاد مل فریقای جنوبی تشویق ات  آکمیسیون  

فریقای جنوبی  آاز منازعات و اختالفات گذشته بود. برای دستیابی به این اهداف، کمیسیون 

خسارتکمیته ترمیم  عفو،  بشر،  حقوق  نقض  اعادهای  و  آورد.  حیثی   ۀها  وجود  به  را  ت 

این وضعی کمیسیو بود که  به خوبی تغذیه شده  و  بوده  بومی  افریقای جنوبی کاماًل  به  ن  ت 

مانند واحد تحقیقات در    را  صی دیگریکمیسیون، قدرت و توانایی ایجاد واحدهای تخص 

ص  فات را مشخ  ت که مدارک را تحویل و تخل و واحد هوی   بزهدیدگانارتباط نزدیکی با  

 .دادکرد می

حق  موضوع  مورد  واقعی  بزهدیدگانوق  در  این  آفریقای  ،  کمیسیون  که  دارد  وجود  ت 

دنبال کشف حقیقت جنایات گذشته در خالل   به  و  جنوبی قدرت عفو گسترده را داشت 

نبوده است.  و  هدوران آپارتاید بود کسانی که در دوران    در پی گرفتن خسارت و غرامت 

از    را  کردند و افشاگری کاملییفی مآپارتاید جنایتی مرتکب شده بودند باید خود را معر 

شدند. اگرچه کمیسیون  رساندند و سپس مشمول عفو میجنایات خود به سمع کمیسیون می

کرد، به دلیل اینکه کافی نبودند بی نتیجه باقی  توصیه می  بزهدیدگانجبران خسارات را به  

افریقای جنوبی نشان از توانایی آن در پرداخت غرامت و  نما مبالغ در اختیار کمیسیون  ند. 

 بود. بزهدیدگانخسارت 
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 . کميسيون حقيقت و سازش سيرالئون 2-4

شود.  ص میمشخ   1999جوالی    7صلح لومه در    ۀپایان جنگ داخلی در سیرالئون با موافقتنام 

سیس یک کمیسیون حقیقت و سازش بود. در  أمه تهای کلیدی در این موافقتنایکی از توافق

شامل ترمیم    بزهدیدگانمیان اهداف اصولی کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون، به نیازهای  

کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون در    . در میان تمام اختالفات،شد  توج هت  حیثی   ۀو اعاد

بود. یکی از کارهای برجسته    بزهدیدگانجستجوی تسهیل گفتگو میان مرتکبین جنایت و  

ابهام در رابطاین کمیسیون تصریح مجد  به رفع  منظور    ۀد  به  بیان حقیقت و خسارات  میان 

طرف باید  ی در سطح اجتماعی است. بر اساس نظرات کمیسیون، هر دو  دستیابی سازش مل 

شدن   مستثنی  بدون  و  دست  در  از  هیچ  دست  سخنی  اینکه  بدون  حقایق  بیان  با  عاملی 

تر  سیرالئون به یافتن حقیقت و مهم  ، ها به میان آید به بحث و گفتگو بپردازند. بنابراین خسارت

های کلیدی  جبران خسارت حوزه  ۀهای جبران خسارت هدایت شد. برنامبرای برنامه  از آن

از  زیر ر برای حمایت  داد  توج همورد    بزهدیدگانا  و    قرار  فیزیکی  از سالمتی  عبارت  که 

مهارت آموزش  پرورش،  و  آموزش  بهره  ،روانی،  است.  بوده  نمادین  از  و خسارات  مندان 

 گیرد:زیر را دربرمی بزهدیدگانبندی هجبران خسارت طبق  ۀبرنام

 ؛ جنسی  ۀسوءاستفاد بزهدیدگان •

یا خانوادکودکانی که   • و  اجبار سرباز شده  به  و  از دست    ۀآسیب روانی دیده  را  خود 

 ؛اندداده

 ؛ مجروحین جنگی •

 و ؛اندکسانی که قطع عضو شده •

 .های جنگیبیوه •

 جبران خسارت توصیه کرد.  ۀیل اجرای برنامه برای تس  را  یایجاد یک کمیسیون مل   کمیسیونْ
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 بزهديدگان در آفريقا های حمايت از حقوق . چالش 5

 های حقوقی . چالش1-5

در افریقا قرار دارد فقدان اجرای    بزهدیدگانیکی از مشکالتی که در مقابل حمایت از حقوق  

ها و  ناکامی  ،تصویب شده است. همچنین   بزهدیدگانقوانینی است که در حمایت و تشویق  

که برخی  چنان  وجود دارد  محور در برخی از کشورهابزهدیده اشکاالتی در اجرای قوانین  

طریق از  سیاسی  بر  قدرتمندان  می  حکومت  نفوذ  دادرسی  این  حت   کنند.روند  که  زمانی  ی 

می تصویب  حس   شوند،قوانین  هیچ  قانون  اجرای  برنمیاسی فقدان  را  مساتی  این  ل  ئانگیزد. 

 گذارد.آفریقا به جای می ۀدر قار  بزهدیدگانثیری منفی بر حقوق أت

 های فرهنگی و مذهبی. چالش2-5

گذارد.  ثیر میأآفریقا ت  ۀدر قار   بزهدیدگانهای فرهنگی و مذهبی بر حمایت از حقوق  چالش 

تی و  های سن افریقای شرقی به مانند دیگر کشورهای آفریقایی ارزش ۀهای عضو جامعدولت

  ، تجاوز جنسی هستند بزهدیدگاناند.. زنانی هم که از نگی و مذهبی خود را حفظ کردهفره

وی می  آیبویژه زمانی که منتج به عفونت اچ  های دورآنها دشوار است، یافتن ارتباط تجربه

بدون د که  ن ده ها نیز به زنان اجازه نمیآبرویی را به دنبال دارد. برخی فرهنگشود و طبیعتاً بی

است  یک زن مایل    که   در جایی  که  رضایت شوهرانشان سخن بگویند و این بدان معنی است

دربار دادن  شهادت  یا    ۀ به  خود  همسر  با خشم  است  ممکن  است،  آمده  وی  سر  بر  آنچه 

شود روبرو  باشند  آشکاری  اعتراف  چنین  مخالف  که   Amnesty)  خویشاوندان 

international, 2011: 105 .)  

 های اقتصادی واجتماعی. چالش3-5

ی اثرگذار بر  های جد گیر هستند و بخشی از چالش فریقا همهآسوادی در  فقر، جهل و بی

موران که در افریقا شایع است بدان  أهستند. آشفتگی اقتصادی و فساد م  بزهدیدگانحقوق  

مدارج اقتصادی قرار دارند، زندگی خود را در    ۀمعنی است که آنهایی که در کمترین حلق
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از حقوق خود آگاه نیستند و آنهایی که آگاه    بزهدیدگاندهند. اغلب  فقر و فالکت ادامه می

خیرهای پی  أساالری و تعالوه بر این، دیوان هستند ابزاری برای پیگیری حقوق خود ندارند.

به از دست رفتن اعتماد در ادار فساد و تصو  عدال  ۀدر پی منجر  به دلیل  رات عمومی از  ت 

 شود. های عدالت میناکامی

 . الگوی ممکن برای کارآمدی حمايت از حقوق بزهديدگان در آفريقا 6
 و  سنگال، رواندا، کنیا  رم هستند. افریقای جنوبی،  ۀاغلب کشورهای افریقایی عضو اساسنام

در نظام قانونگذاری داخلی خود   رم را   ۀبورکینافاسو کشورهای آفریقایی هستند که اساسنام

  ۀکنند. دیگر کشورهای افریقایی هنوز دست به گریبان فرآیند داخلی کردن اساسنام می  ءاجرا

اوگاندا    تصویب کرد،  2009المللی را در سال  رم هستند. در حالی که کنیا قانون جرایم بین 

بین  از    2010المللی را در سال  قانون دیوان کیفری  شروع کنفرانس تجدیدنظر اندکی قبل 

توج   2010 با  کرد.  تصویب  حقوق  کامپاال  به  مقر  بزهدیدگانه  کیفری    قانون  رات،  دیوان 

ا قوانین  د. ام ن کن فراهم نمی را در روند رسیدگی دادگاه بزهدیدهالمللی اوگاندا مشارکت بین 

دیوان کیفری    ۀی با اجرای احکام برای جبران خسارات قانونی با رو  بزهدیدهمربوط به برخورد  

به همین گونه در    (.Okuta, 2009: 1036)  ندن ک فراهم می  مشارکت بزهدیدگان را  المللیبین 

ها  مدارک مربوط به درخواست  ،و شاهدان    بزهدیدگانقواعد مربوط به حمایت  ،در پرتوکنیا  

بین  به حمایت از شاهداحفظ می شودالمللی کیفری  از دیوان  نیز قوانین مربوط  ن را  . کنیا 

سیس کرد که مستقل است و  أت  شاهدان را  آژانس حمایت از حیْقانون اصال و  تصویب کرد

رسد می  قانون، به نظر  این   تحت کنترل و اختیار دادستان کل قرار ندارد. علی رغم تصویب 

ای برای اجرای قواعد این قانون وجود ندارد. مشارکت  سیاسی اندک و یا هیچ اراده  ۀاراد

ع  بزهدیده و طرفبه  شاهد  بین نوان  کیفری  دیوان  تشکیل  از  قبل  دادرسی  در    یالمللهای 

 دسترس نبود. 

موقعی   میاین  را  بافتت  در  کامن نظام  توان  کنیا درک کرد.  الهای  و  اوگاندا  این    در 

برای مشارکت    را  اندک و یا هیچ فضایی  یآمیز بوده و فضایرقابت  های حقوقی عموماًنظام

نمی  بزهدیدگان باقی  شاهد  عنوان  به  جز  کیفری  دادرسی   ,Zammit broad)  گذارددر 
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ها را برای دولت در جهت گسترش  رم فرصت  ۀ. تصویب و اجرای داخلی اساسنام(20 :2010

علی    کند.فراهم می  توج ه دارند  بزهدیدهنقش    به   که  ایهای عدالت کیفرینظام   ۀو توسع 

ی  آرامش خاص   ،المللیالمللی و برقراری دیوان کیفری بین الت بین فریقا از عدآرغم حمایت  

به دلیل موضع و    احتماالً  که   فریقا حاکم است آرم در    ۀ دستیابی و اجرای داخلی اساسنام  در

ات تلق  بین   ۀحادی  ی  کیفری  دیوان  تحقیقات  مورد  در  قار افریقایی  در  است.    ۀ المللی  آفریقا 

رم را تصویب کردند. هرچند آنها به چیزی فراتر از    ۀتعدادی از کشورهای آفریقا اساسنام

رم در کنیا و اوگاندا در    ۀتصویب نیاز دارند. همچنین مهم است که مشاهده کنیم که اساسنام

است. شده  مستحیل  داخلی  حقوقی  به    نظام  نیاز  داخلی،  قوانین  تصویب  از  فراتر  هرچند 

 .هستزکارهای اجرایی برای اعمال قواعد این قانون  سا

مت   بزهدیدگانکتاب   ملل  نقطسازمان  کشورهای   ۀحد  برای  را    ۀ توسع  عضو  آغازی 

ای  المللی و منطقهفراهم کرده است. معاهدات بین   بزهدیدگانهمکاری در حمایت از حقوق  

جمعی   بزهدیدگانحامی   بر  خواهاثری  بومی  گذاشت. ن ت  حکومت  د  از  اگر  فراتر  ها 

از   اجاز  بزهدیدهقانونگذاری در حمایت  و  رفته  فرایندهای عدالت    ۀو شاهد  مشارکت در 

  ۀ ی وجود داشته باشد. هر برنامدر سطح محل   ء ای سیاسی برای اجرا باید اراده  ، کیفری را بدهند

  های روانی مشارکت در فرایند عدالت باید هدف سر و کار داشتن با آسیب  بزهدیدهکمک به  

 ی را داشته باشد. مشکالت ناشی از تعد  بر گرفتن خسارات و فائق آمدن کیفری، 

باید شامل استانداردها و هنجارهای   بزهدیدگانی برای کمک به ابتکارات و اقدامات مل 

و    کرده  را فراهم  بزهدیدگانروانی، احساسی و مالی    د که حمایت اجتماعی،ن المللی باش بین 

های  ند. دولتن کمک ک  بزهدیدهری در قالب عدالت کیفری و نهادهای اجتماعی به  ث ؤبطور م

و کاهش رنج آنها نشان   بزهدیدهد خود را در مواجهه با بدبختی و مصیبت  فریقایی باید تعه آ

جامعتوق   و  دن ده و  نهادهای حکومتی  اصلی  نگرانی  باید  مخاصمات  باشد.  بین   ۀف  المللی 

کند که  این امر تضمین می  ؛ المللی هستند باید پاسخگو باشندبین   آنهایی که مسئول جرایم 

 کیفرمانی برای مرتکبین این جنایت وجود نخواهد داشت. بی

از  خانواده  ، هاگروه  ،ها سازمان  نهادها، افزایش همکاری تمامی   و جامعه در حمایت  ها 

  باید  دنگذارد یا بر درمان آنها اثر مین کنفراهم می  را   خدماتی  بزهدیدگانهایی که برای  نظام
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کمک خواهد    بزهدیدگانیک نظام یکپارچه از خدمات برای    ۀ تشویق شود. این امر به توسع

ت قرار داشته باشد. باید در اولوی   آنهاو درمان    بزهدیدگانها برای  ت برنامهکرد. بهبود کیفی 

هایی به  شوند و تنها در زماننادیده گرفته میط نظام عدالت کیفری  توس   بزهدیدگاناغلب  

مهره محکومی صورت  تضمین  برای  مت  ای  اشخاص  اینکه    ،همت  تضمین  برای  تالش  بدون 

اولوی  و  سو  بزهدیدههای  تحقوق  مورد  بهرهء نباید  مورد  گیرد،  قرار  قرار  استفاده  برداری 

 گیرند.می

 نتيجه
در اگر دولت افریقایی  تحق    های  ترمیمی وق  جهت  بین   عدالت  گام  عدالت کیفری  المللی 

  ها باشد. ت اصلی این دولتباید اولوی   بزهدیدگانپیشبرد حمایت از حقوق    افزایش و   بردارند،

ق این هدف در  های مناسبی را در تمامی موارد جهت تحق المللی فرصتدیوان کیفری بین 

فراهم   افریقایی  بین   کند.میکشورهای  به حمایت  الملاسناد  مربوط  در    بزهدیدگانلی  باید 

باید تکرار   د.ن پیدا کن ء نظام حقوق داخلی این کشورها به شکل قانون درآید تا ضمانت اجرا

بر اساسنام  کرد که  بین   رم،  ۀاساس  تنها صالحی دیوان کیفری  انهاییالمللی  دارد  که    را   ت 

بشری   مرتکب جنایات جنگی، ت کیفری ولی ئ اند دارای مسشده  کشینسل  ت وجنایت علیه 

انجا که صالحی   بداند و این  نظام حقوق داخلی نقش مهم    ت دیوان تکمیلی است،از  ی در 

فریقایی با وارد کردن قواعد مربوط  آضروری است کشورهای    ،بنابراین   کند.می  ء زمینه ایفا

ن دادرسی مربوط به  تصویب قوانین بویژه آیی   المللی در حقوق داخلی وبه حقوق کیفری بین 

بین   محاکمه و مرتکبین جرایم  بین مجازات  کیفری  دیوان  تکمیل وظایف  به  المللی المللی 

  رم را تصویب   ۀفریقایی که اساسنامآکشورهای    آن  مهم است که  سوی دیگر،  از  بپردازند.

حقوق کیفری  چنین قوانین  م ه  و   اجرای آن را ضروری بدانند  اند،نکرده  ۀولی هنوز اجرا  کرده

  ،المللی سازگار نمایند.در این زمینههای جدید عدالت کیفری بین را با رهیافت  داخلی خود 

ند سرمشق مناسبی برای سایر کشورهای  ن تواد که میناوگاندا قوانینی وجود دار  در کنیا و

سازش    وتشکیل کمیسیون حقیقت    ۀزمین  را در  رواندا نیز توانسته جایگاه خود  د.ن افریقایی باش 

و بخشیده  ویژه  ارتقا  برایدادگاه  را  با  ای  جرایم  بی  مقابله  مرتکب  که  کسانی  کیفرمانی 
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رم را به شکل قانون داخلی    ۀ تانزانیا نیز باید اساسنام  شوند تشکیل داده است.المللی میبین 

از   حمایت  وسازکارهای  درآورده  بخشد.  بزهدیدهخود  توسعه  توج   در  را  با  به  نهایت  ه 

بین جربی ت وات  افریقاییتجربی   المللی  داخلی کشورهای  اراد  ،ات  وجود    ۀاگر  الزم  سیاسی 

باشد، می  داشته  کشورها  گاماین  متوانند  حقوق  ث ؤهای  از  حمایت  در  را    بزهدیدگانری 

  . بردارند
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