
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی
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 5/5/49تاریخ پذیزش:     52/4/44تاریخ دریافت:  

 

 چکیذٌ
ْ اًتمالی اػت. خ ْ اًتمالی خَاهٔی ّؼتٌذ وِ اص تخلفٓذالت اًتمالی تِ هٌٔی اخشای ٓذالت دس خَاه ّای َاه

ؿًَذ، تِ الوللی ؿٌاختِ هییافتِ حمَق تـشی ٍ تـشدٍػتاًِ وِ اغلة تِ ٌَٓاى خشاین تیيگؼتشدُ ٍ ػاصهاى

ػوت یه كلح ٍ ػاصؽ دایوی دس حال گزاس ّؼتٌذ. تؼیاسی اص حمَلذاًاى تش ایي ٓمیذُ ّؼتٌذ وِ اخرشای  

ی هؼتلضم اخشای ٓذالت ویفشی اػت. اها تدشتِ اغلة خَاهْ اًتمالی تیاًگش ایي ٓذالت ًؼثت تِ خشاین استىات

خرا ورِ   اػت وِ اخشای ٓذالت ویفشی دس خَاهْ اًتمالی ًِ تٌْا غیشهوىي، تلىِ تؼیاس خٌشًان اػت. اص آى

ًتمرالی  تَاًذ كلح ؿىٌٌذُ دس خَاهْ اًتمالی سا دس هٔشم خٌش لشاس دّذ. دس ٓیي حال تشای توام خَاهْ اهی

ًوایذ وِ اغلة ایي خَاهرْ اص  پزیش ًیؼت. یه اسصیاتی اص خَاهْ اًتمالی اثثات هیاخشای ٓذالت ویفشی اهىاى

ّای خثشاى خؼاست ٍ ػراصٍواسّای ػرٌتی   یاب، تشًاهِّای حمیمتػاصٍواسّای غیشویفشی هاًٌذ وویؼیَى

اًذ. دس ایي همالِ تِ دًثال پاػخ ترِ  دُاخشای ٓذالت خْت سػیذگی تِ خشاین استىاتی دس گزؿتِ اػتفادُ ًوَ

ّا ّؼتین وِ ٓذالت اص هٌِش یه خاهِٔ اًتمالی تِ چِ هٌٔاػت ٍ ترِ دًثرال چرِ ّرذفی اػرت ٍ      ایي ػؤال

تَاًذ پاػخگَی اّذاف یه خاهٔرِ  یه اص ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمالی )ویفشی ٍ یا غیشویفشی( تْتش هیوذام

 .الوللی داسای آتثاس تاؿذتَاًٌذ دس ٓشكِ تیيش هیاًتمالی تاؿذ ٍ آیا ػاصٍواسّای اخی
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 مقذمٍ

ؿَد، تذیي هٌٔاػت وِ اًتمرال لرذست اتفراق افترادُ     وِ كحثت اص اخشای ٓذالت اًتمالی هیٌّگاهی

اػت ٍ خاهِٔ خَاّاى اخشای ٓذالت ًؼثت تِ گزؿتِ اػت. الثتِ ًیاص تِ اخشای ٓذالت صهاًی اػرت  

گرشدد  خلی هحؼَب هری ٓذالتی اتفاق افتادُ تاؿذ. اخشای ٓذالت دس ٍّلِ اٍل یه اهش واهالً داوِ تی

 الولل دس خایی اػت وِ تخلف حمَق تـشی ٍ تـشدٍػتاًِ اتفراق افترادُ تاؿرذ.   ٍ دخالت حمَق تیي

الولرل ویفرشی   ؿًَذ، حمَق تریي الوللی ؿٌاختِ هیدس ساتٌِ تا تخلفاتی وِ تحت ٌَٓاى خشاین تیي

 ًوایذ.  الضام تِ اخشای ٓذالت ویفشی هی

الوللی تشخری  یافتِ حمَق تـشی ٍ تـشدٍػتاًِ، خاهِٔ تیيهاىدس تشسػی تخلفات گؼتشدُ ٍ ػاص

الوللری  وِ ایي تخلفات تحت ٌٓرَاى خرشاین تریي   ًوایذ. اها ٌّگاهیػاصٍواسّای الصم سا پیـٌْاد هی

ًوایرذ   ّا الرضام هری  الوللی ػاصٍواسّای ویفشی سا تشای سػیذگی تِ آىؿًَذ، خاهِٔ تیيؿٌاختِ هی

الوللری ّؼرتٌذ. دس   داس اًدام ایي تْٔذ تریي ّای داخلی ْٓذُویفشی ٍ دادگاُ الوللیّای تیيدادگاُ

ًوایٌذ. ٓیي حال خَاهْ اًتمالی ّن اص ػاصٍواسّای هتفاٍتی خْت اخشای ٓذالت اًتمالی اػتفادُ هی

ِ  ّای حمیمرت ػاصٍواسّایی وِ لضٍهاً ویفشی ًیؼتٌذ  وویؼیَى ّرای خثرشاى خؼراست،    یراب، تشًاهر

ٌتی اخشای ٓذالت ٍ.... اص خولِ ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمالی ّؼتٌذ وِ خَاهرْ ترشای   ػاصٍواسّای ػ

 ًوایٌذ.  ّا اػتفادُ هیاخشای ٓذالت اًتمالی اص آى

یافتِ دس ٍّلِ اٍل یه ًمرن حمرَق تـرش ّؼرتٌذ، تٌراتشایي ٓرذالت       تخلفات ػٌگیي ٍ ػاصهاى

. ًثك ًِش دتیشورل ػراصهاى هلرل:    ٓذالتی ٓلیِ حمَق اؿخاف خثشاى گشددالتوای آى داسد وِ تی

هفَْم ٓذالت اًتمالی... هـتول تش ًیف واهلی اص فشآیٌذّا ٍ ػاصٍواسّایی اػت وِ ترا ترالؽ یره    »

خاهِٔ خْت وٌاسآهذى تا گزؿتِ هولَ اص تخلفات تِ هٌِرَس تورویي هؼریَلیت، اخرشای ٓرذالت ٍ      

لوایی ٍ غیشلوایی، تا ػٌَح ّا هوىي اػت آن اص ػاصٍواسّای تحمك ػاصؽ ّوشاُ ؿذُ اػت. ایي

ّرای فرشدی، خثرشاى    الوللری(، ٍ تٔمیرة  الوللی )یا تذٍى ّری  دخالرت تریي   هتفاٍتی اص دخالت تیي

 The« )ّا تاؿرٌذ ػاصی ٍ یا تشویثی اص ّوِ ایيگَیی، اكالحات ػاختاسی، ٍ پانخؼاسات، حمیمت

Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies, 

ّای ویفشی خضئری  گَیی دس وٌاس تٔمیةهٌاتك تا ایي تٔشیف، خثشاى خؼاسات ٍ حمیمت .(8 :2004

 اص فشآیٌذ ٓذالت اًتمالی ّؼتٌذ.

ٓرذالت  »ًوایرذ:  الوللی تشای ٓذالت اًتمالی، ٓذالت اًتمالی سا تِ ؿىل ریل تٔشیف هری هشوض تیي

خَاّرذ  یافتِ حمَق تـشی اػت. ایي ًرَّ ٓرذالت هری   اصهاىاًتمالی پاػخی تِ تخلفات گؼتشدُ یا ػ

دیذگاى هَسد ؿٌاػایی لشاس گیشًذ ٍ اهىاى كرلح، ػراصؽ ٍ دهَوشاػری سا استمرا تخـرذ. ٓرذالت       تضُ

اًتمالی ؿىل خاكی اص ٓذالت ًیؼت، تلىِ ٓذالت هٌٌثك تا خَاهْ دس حال گزاس اص یره دٍسُ هولرَ   
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دیرذگاى  هٌاتك تا ایي تٔشیف، ؿٌاػایی تضُ .(Lyons, 2010: 116« )اص تخلفات حمَق تـشی اػت

الوللی تش ٓذالت ویفشی تِ ٌٓرَاى  یه ّذف ٓذالت اًتمالی اػت. تٌاتشایي، تشخالف تأویذ خاهِٔ تیي

دیذگاى ٍ كلح ٍ ػاصؽ ّن دس تیي اّذاف ٓذالت خض الیٌفه ٍ هٌحلش ٓذالت اًتمالی، ؿٌاػایی تضُ

 اًتمالی ّؼتٌذ.

ؿًَذ. لی هَخة تفاٍت تیي اخشای ٓذالت دس خَاهْ ٓادی ٍ خَاهْ اًتمالی هیّای اًتماٍهٔیت

-ّاػت. كلح ٍ ػراصؽ هْرن  تشیي تفاٍت دس اّذافی اػت وِ خاهِٔ اًتمالی تِ دًثال تحمك آىهْن

چِ وِ هْن اػرت ایري   تشیي ّذفی اػت وِ ّش خاهِٔ اًتمالی تِ دًثال تحمك آى اػت. تٌاتشایي آى

ِ اػت وِ چِ ًَس اص  ٍیرظُ تحمرك كرلح ٍ ػراصؽ،     ػاصٍواسّا خْت تحمك اّذاف ٓذالت اًتمالی، تر

اػتفادُ ؿَد. تحمك دهَوشاػی ّن هوىي اػت یه ّذف هْن ٓذالت اًتمالی تاؿذ، تا ایي ٍخَد، تِ 

تش اػت، صیشا هثٌای یه خاهِٔ دهَوشاتیه سا تا استمای تؼاهح ٍ سػذ وِ كلح ٍ ػاصؽ هْنًِش هی

تَاًذ تذٍى كرلح ٍ ػراصؽ   ًوایٌذ. تِ ٓثاست دیگش، دهَوشاػی ًوییض ایداد هیآهّوضیؼتی هؼالوت

دس ٍالْ تایذ ارٓاى ًوَد وِ كلح ٍ ػاصؽ، ًِ تٌْا تشای خاهٔرِ اًتمرالی، تلىرِ ترشای      1هحمك گشدد.

الوللری دس لرشى اخیرش یٌٔری     تشیي ػاصهاى تریي وِ هْنًَسیالوللی یه اٍلَیت اػت. تِخاهِٔ تیي

 سا دس صهشُ اّذاف اكلی خَد لشاس دادُ اػت.ًیض تحمك آى ػاصهاى هلل

الوللی حال پشػؾ ایري اػرت   تاتَخِ تِ اٍلَیت كلح ٍ ػاصؽ تشای خَاهْ اًتمالی ٍ خاهِٔ تیي

تَاًذ كلح ٍ ػاصؽ سا تِ اسهغراى تیراٍسدک ورذام ػراصٍواسّای ٓرذالت      وِ اخشای چِ ًَّ ٓذالتی هی

تحمك ایي ّذف واسآهذتش ّؼتٌذک آیا ػراصٍواسّای غیشویفرشی   اًتمالی )ویفشی ٍ یا غیشویفشی( دس 

الوللی داسای آتثاس تاؿذ ٍ هـشٍٓیت داؿرتِ  تَاًٌذ دس ٓشكِ تیيهَسد اػتفادُ دس خاهِٔ اًتمالی هی

 تاؿٌذک

تَاًذ تِ تْتشیي ؿىل هوىري تیراًگش اّرذاف    همالِ حاهش تش ایي ادٓاػت وِ ٓذالت تشهیوی هی

س ًتیدِ آى دػتِ اص ػاصٍواسّای ٓرذالت اًتمرالی ورِ خٌثرِ تشهیوری داسًرذ       ٓذالت اًتمالی تاؿذ، د

-الوللری اص خولرِ دیرَاى تریي    تَاًٌذ دس هشاخْ تیيواسآهذتش اص ػایشیي ّؼتٌذ ٍ تحت ؿشایٌی هی

 الوللی ویفشی هـشٍٓیت یاتٌذ.

الت اًتمالی تشیي ّذف ٓذی تٔشیف اص هْنّای فَق، دس ٍّلِ اٍل ًیاص تِ اسائِدس پاػخ تِ پشػؾ

ػرَ ترا   تَاًذ ّرن یٌٔی كلح ٍ ػاصؽ ٍخَد داسد. ػپغ تایذ تِ دًثال ایي تَد وِ چِ ًَّ ٓذالتی هی

                                                           
-ّوراى »گرشدد.  یي آتماد اػت وِ ایي دهَوشاػی اػت وِ تآث كلح ٍ ػراصؽ هری  تا ایي ٍخَد، دیذگاُ هخالف تش ا .1

ّای تىاهل یافترِ هٔورَالً تورویي    ًوایٌذ، ًْادّای تاثثات دس دهَوشاػیگًَِ وِ اًذیـوٌذاى ٓلَم ػیاػی اػتذالل هی

-ًَترِ خرَد، هَخرة هری     ًوایٌذ وِ سّثشاى ػیاػی دس تشاتش اًتخاب وٌٌذگاًـاى هؼیَل تاؿٌذ  چٌیي هؼیَلیتی تِهی

 .(Ku & Nzelibe, 2006: 811) «ّایی ٍ احتوال وَدتا تٔیذ تاؿذگشدد وِ خٌگ دسٍى چٌیي ًِام
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ّا ها سا تِ ػوت ػاصٍواسّای تْیٌِ ٓذالت اًتمالی ػَق خَاّذ ایي ّذف تاؿذ. پاػخ تِ ایي پشػؾ

.  تاتَخِ تِ اتتىاس خاهِٔ تش اػت وِ تتَاًذ تِ ایي ّذف خاهِ ٓول تپَؿاًذداد، صیشا ػاصٍواسی هَفك

الوللی ویفشی، تشسػی اخوالی اػاػٌاهِ الوللی دس تـىیل یه ػاصٍواس ویفشی، یٌٔی دیَاى تیيتیي

الوللی ػاصٍواسّای هزوَس دس خَاهْ اًتمالی تَاًذ هٔیاسی خْت تأییذ یا سد آتثاس تیيدیَاى ّن هی

دد. لؼوت اٍل سٍی هفْرَم ٍ ّرذف ٓرذالت    گشتاؿذ. تٌاتشایي همالِ حاهش تِ ػِ لؼوت تمؼین هی

پشداصد وِ هٌدش تِ ػراصؽ  گشدد ٍ هوي تٔشیف ػاصؽ تِ خؼتدَی ٓذالتی هیاًتمالی هتوشوض هی

-هٌدش هیگشدد. دٍهیي لؼوت ػاصٍواسّای غیشویفشی ٓذالت اًتمالی وِ تِ تْتشیي ػاصؽ هوىي 

ت پایاًی خْت تأییذ یا سد آتثراس ٍ  ًوایذ. ٍ لؼوؿًَذ ٍ ٍاخذ هاّیت تشهیوی ّؼتٌذ سا تشسػی هی

-الوللی ویفشی هری ّا دس دیَاى تیيهـشٍٓیت ػاصٍواسّای غیشویفشی هزوَس، تِ تشسػی خایگاُ آى

 پشداصد.

 

 الف( َذف ي مفًُم مشترک عذالت اوتقالی ي عذالت ترمیمی

ؿرَد   ختِ هری تشیي ّذف ٓذالت اًتمالی یٌٔی ػاصؽ پشدادس ایي لؼوت اتتذا تِ تثییي هٌٔایی هْن

ترشیي ًِرام   ٍخرَی ًضدیره  ّذفی هـتشن تیي ٓذالت اًتمالی ٍ ٓذالت تشهیوی. ػرپغ ترِ خؼرت   

-پشداخترِ هری   ،تَاًذ ٓذالت اًتمالی سا تِ ّذفؾ سٌّوَى ؿَد، یٌٔی ٓذالت تشهیویٓذالتی وِ هی

 ؿَد.

 

 سازش .1

تریي اٍلریي اّرذاف دٍسُ    ّا كلح ٍ ػراصؽ سا دس  هٌالِٔ خَاهْ اًتمالی تیاًگش ایي اػت وِ اغلة آى

تَاًذ ًتیدِ واسآهذی ػاصؽ ًِ تٌْا یىی اص اّذاف ٓذالت اًتمالی اػت، تلىِ هی 1اًذ.اًتمال لشاس دادُ

واسآهذی ػایش ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمالی تاؿذ. تِ ٓثاست دیگش، حتی اگش دٍلت اًتمالی ػایش اّذاف 

مرك كرلح ٍ ػراصؽ دس خاهٔرِ هرَسد      ّا تش هثٌای تحآهیض آىسا هذًِش داؿتِ تاؿذ، اخشای هَفمیت

اسصیاتی لشاس خَاّذ گشفت. اگش ّری  كرلح ٍ ػاصؿری ٍخرَد ًذاؿرتِ تاؿرذ، تحمرك اّرذافی هاًٌرذ          

 2حاوویت لاًَى، تَػِٔ التلادی ٍ دهَوشاػی غیشهوىي خَاّذ تَد.

                                                           
 ّای دسگیش دس گزاس تِ یه دٍلت اًتمالی اػتٌاد ًوَد. هاًٌذ:تَاى تِ هٔاّذات هٌٔمذُ تیي گشٍُتشای ًوًَِ هی .1

PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION ACT 34 OF 1995. Available 

at: http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf  

 ٍهٔیت اخیش خَاهْ اًتمالی هاًٌذ لیثی، تًَغ، هلش ٍ.... هؤیذ ایي ادٓاػت. .2

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
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وِ ّذف ٓوذُ ٓذالت اًتمالی ػاصؽ اػت، هٌٔای دلیك آى هـرخق ًیؼرت. اص ًرشف    دس حالی

تَاى تِ ػاصؽ دػت یافرت، ٍخرَد ًرذاسد.    ّایی وِ تش اػاع آى هیوآی دستاسُ ؿیَُدیگش، ّی  اخ

تٌاتشایي الصم اػت وِ تِ دسن هفَْهی اص ػاصؽ تشای اسصیاتی واسآهذی ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمرالی  

یاب آفشیمای خٌرَتی دس تٔشیرف اص ػراصؽ، ترِ     وویؼیَى حمیمت .(Daly, 2002: 85دػت یاتین )

ّای سػریذى ترِ ػراصؽ سا تیراى     هَخَد دس تٔشیف، تِ خای تٔشیف هفَْهی آى، ساُدلیل هـىالت 

ِ   »( ًثك ًِش وویؼیَى: Ibidًوَد. ) -واس وویؼیَى صدٍدى ایي خیال تاًل اػت ورِ اختالفرات تر

ّا ترا یىرذیگش ٍ   ؿًَذ، خوْ وشدى ًشفیي اختالف دس وٌاس ّن ٍ سٍدسٍ ؿذى آىخَد حل هیخَدی

-گشدد. ایري ػت وِ تِ تذسیح هٌدش تِ حل اختالفات ٍ دس ًتیدِ ػاصؽ هیػٔی دس حل اختالفات ا

.. ػراصؽ  ..ؿرًَذ. دس ٍالرْ اص ًِرش وویؼریَى    ّا هشاحلی ّؼتٌذ، وِ دس ٍالْ هٌدش ترِ ػراصؽ هری   

ویفرشی ّرن ٍخرَد    ؿرَد، تری  گیرشی ًوری  هؼتلضم ؿىلی اص ٓذالت تشهیوی اػت وِ ًی آى اًتمام

اهٔرِ، فورایی هرَسد ًیراص اػرت ورِ ًری آى، ٍی دس ػراختي         ًخَاّذ داؿت. دس آادُ هتْن ترِ خ 

دهَوشاػی، فشٌّگ حمَق تـشی ٍ ثثات ػیاػی ػْین تاؿذ  وـف واهل حمیمرت ٍ دسن چشایری   

 Truth and Reconciliation)« تَاًررذ تخـررؾ سا تـررَیك ًوایررذ.... تخلفررات استىرراتی، هرری 

Commission of South Africa Report: 435). 

آیذ، ػاصؽ تیي ًشفیي یره اخرتالف اػرت. دس    هٌٔایی وِ اص ػاصؽ تِ رّي هی دس ٍالْ، اٍلیي

ؿشایي هٔوَل، ًِام لوایی دس خَاهْ هؼیَل حل اختالفات تیي آوای خاهٔرِ اػرت. اهرا آورال     

ّای خذی هَاخِ اػت. تشخری ایري   گشدد، تا چالؾوِ هٌدش تِ ٓذالت ویفشی هی هؼیَلیت ویفشی

ّا، تشخری هٌتمرذاى ًِرام ٓرذالت     افتذ ٍ تشای حل آىداخلی اتفاق هی ّای لواییّا دس ًِامچالؾ

اًرذ. دس ًِرام   تشهیوی سا تِ ٌَٓاى خایگضیي یا هىول ًِام ٓذالت ویفرشی داخلری پیـرٌْاد ًورَدُ    

دیذگاى، هؼایل ٍ هـىالت تیـتشی هاًٌرذ ًمرؾ هحرذٍد    الوللی، تِ ٍیظُ دس ساتٌِ تا تضُویفشی تیي

دیرذگاى ٍ گضیٌـری ترَدى    الوللی ویفشی، فمذاى خثرشاى خؼراست اص ترضُ   یيدیذگاى دس هحاون تتضُ

ّای ویفشی تتَاى اًتِاس سػیذى اخشای ٓذالت ویفشی ٍ... ٍخَد داسد. تٌاتشایي تٔیذ اػت وِ اص ًِام

 ٍیظُ دس خَاهْ اًتمالی داؿت.تِ ػاصؽ سا تِ

ٍواسّای غیشویفرشی هرَسد   تِ دلیل ؿشایي خاف حاون تش خَاهْ اًتمالی، دس اغلة هرَاسد، ػراص  

ّا حل اختالفات تیي ًشفیي اختالف اػرت   گیشًذ  ػاصٍواسّایی وِ ّذف اغلة آىاػتفادُ لشاس هی

حل اختالفاتی وِ هٌدش تِ ػاصؽ خَاّذ ؿذ. دس ٓذالت اًتمالی ّذف اكلی ایي اػرت ورِ ًرشفیي    

ػؤال ایي اػت وِ چِ ًَس  آهیض دس وٌاس یىذیگش تاؿٌذ. تٌاتشایياختالف لادس تِ ّوضیؼتی هؼالوت

اًذ، پاػخ دادُ ؿَد ترِ ًرَسی   ّا اص ّن هتفشق ؿذُای وِ افشاد ٍ گشٍُتِ تخلفات استىاتی دس خاهِٔ

ّرای یَگؼرالٍی   ّا هدذداً تا ّن هتحذ ٍ یىپاسچِ ؿًَذ. تحمیمات كَست گشفتِ دس ػشصهیيوِ آى
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دیرذگاى  ّا خضء ترضُ آن اص ایي وِ آىّای هلی هختلف، ػاتك تش لضٍم تَخِ تِ ادٓاّای هٔاسم گشٍُ

 Human Rights Center and International Human Rights) واساى تاؿٌذ، تأویذ داسدیا تضُ

Law Clinic, 2000: 151).  تشای سػیذى تِ ػاصؽ تیي ًشفیي ًثایذ هحذٍد تِ ػاصٍواسّایی ؿذ

-ذیْی اػت وِ ػاصٍواسّای اخیش ًویّای یىی اص ًشفیي اختالف تَخِ داسًذ. توِ تٌْا تِ خَاػتِ

تَاًٌذ هٌدش تِ ػاصؽ تیي ًشفیي هخاكوِ ؿًَذ. هخاكوِ ٍ اختالف تیي دٍ ًشف یا تیـتش ؿرىل  

ّای دسگیش ٍ ًِ فمي تِ گیشد. تٌاتشایي ػاصٍواس هَسد اػتفادُ خْت ػاصؽ ّن تایذ تِ ّوِ ًشفهی

ویفرشی ورِ تَػري فاتحراى خٌرگ ٓلیرِ       ّا تَخِ ًوایذ. ایي هـىل دستاسُ ًِام لوایی یىی اص آى

گیشد، ٍخرَد داسد. ورِ دس ًتیدرِ آى، ًرشف تاصًرذُ      ؿىؼت خَسدگاى خٌگ هَسد اػتفادُ لشاس هی

 .(Ibid: 104, 132پرزیشد ) احىام كادسُ تَػي ػاصٍواس لوایی دستاسُ هحىَهیرت خرَدؽ سا ًوری   

ّای لوایی ر آرن   ًِامهـىل تضسگی اػت وِ هٌدش تِ ؿىؼت  1(Victor justiceٓذالت فاتحاى )

گشدد. تٌاتشایي ػاصؽ دس خَاهْ اًتمالی ترِ هٌٔرای   الوللی ر دس سػیذى تِ ػاصؽ هی اص داخلی ٍ تیي

آهیض تریي افرشاد دس خاهٔرِ اػرت. حرال      حل اختالفات پیـیي ٍ فشاّن ؿذى اهىاى صًذگی هؼالوت

 َد.تَاًذ ایي ّذف سا سٌّوَى ؿتاتَخِ تِ هٌٔای اخیش چِ ًَّ ٓذالتی هی

 

 عذالت ترمیمی .2

الوللری، ّری  استثراى    الوللی دس سػیذگی تِ خرشاین تریي  تاٍخَد تأویذ تش اخشای ٓذالت ویفشی تیي

هؼتمیوی تیي ٓذالت ویفشی ٍ ػاصؽ ٍخَد ًذاسد. اگشچِ تشخی هٔتمذ ّؼتٌذ ورِ اخرشای ٓرذالت    

 ,Cassese, 1998: 2; Akhavan) ویفشی هٌدش تِ كلح ٍ ػاصؽ دس خَاهْ اًتمرالی خَاّرذ ؿرذ   

-گشدد وِ تا ؿىؼت ٓاهالى خشاین تیيّا تٌْا تِ هَاسدی اػتٌاد هیاها دس ادٓای آى. (741 :1998

الوللی ویفشی تشای ّای تیيالوللی اخشا ؿذُ اػت. هلادیمی هاًٌذ دادگاُالوللی، ٓذالت ویفشی تیي

-لری، ٓرذالت ویفرشی تریي    الولیَگؼالٍی ٍ سٍآًذا هَاسدی ّؼتٌذ وِ تا ؿىؼت ٓاهالى خشاین تیي

وِ دس توام خَاهْ اًتمالی، اًتمال لذست ترا ؿىؼرت ٓراهالى خرشاین     اػت. دس حالیالوللی اخشا ؿذُ

 الوللی سطین پیـیي اتفاق ًیفتادُ اػت.تیي

اؽ تحمك ػاصؽ اػرت، ًِرام ٓرذالت تشهیوری اػرت. ٓرذالت       تٌْا ًِام ٓذالتی وِ ّذف اٍلیِ

ًوایٌذ وِ تِ ٓذالت ویفشی اػت. ًِام ٓذالت تشهیوی ادٓا هیتشهیوی یه سٍیىشد خایگضیي ًؼثت 

                                                           
ترَاى ؿراّذ اخرشای ٓرذالت     الوللی، تٌْا صهاًی هری لوللی دس ساتٌِ تا تٔمیة ٓاهالى خشاین تیياسغن تْٔذات تیيٓلی .1

ُ    »الوللی اص لذست وٌاس سفتِ تاؿٌذ. ویفشی تَد وِ ٓاهالى خشاین تیي ّرای تٔرذ اص   ًثك ًِرش تشخری اص هٌتمرذاى، دادگرا

ّرای ٍاسدُ  تِ خاًش خؼاسات ٍ آػریة خٌگ كشفاً یه تاصی تَدًذ وِ ًی آى فاتحاى خٌگ، ؿىؼت خَسدگاى خٌگ سا 

  (Eisikovits, 2011)تشای اًالّ تیـتش سخَّ ؿَد تِ:«. ًی خٌگ هداصات وشدًذ
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ّرایی هاًٌرذ حرثغ ٍ یرا     تا خثشاى خؼاست ٍ آادُ سٍاتي تیي ًشفیي اختالف تِ خای ایشاد هداصات

ٓرذالت تشهیوری،    .(McCartyIII, 2011-2012: 990تَاًذ ٓذالت سا هحمك ػراصًذ ) آذام تْتش هی

وٌذ. ٓذالت تشهیوری ترضُ سا ترِ ٌٓرَاى یره      ص هفَْم تضُ آغاص هیهخالفت خَد سا تا ٓذالت ویفشی ا

وٌذ. دس هماتل ٓذالت ویفشی، ٓول ٓلیِ ًِام اختوآی، سٍاتي اًؼاًی ٍ ًمن حمَق افشاد تٔشیف هی

الوللری اص  داًذ. اص ایري سٍ اگرش خرشاین تریي    تضُ سا ًمن ٌّداسّای اختوآی ٍ اخالل دس ًِن آى هی

ّا سا دس ٍّلِ اٍل اختالل دس سٍاتي آورای خاهٔرِ هحرل    یف ؿَد، تایذ آىهٌِش ٓذالت تشهیوی تٔش

الوللری ترِ هٌٔرای ًمرن     وِ اص هٌِش ٓذالت ویفشی خرشاین تریي  استىاب خشم تٔشیف ًوَد، دس حالی

   .(35 :1392الوللی ٍ اختالل دس ًِن خْاًی ّؼتٌذ )غالهی، سػتوی غاصاًی، ٌّداسّای تیي

دیذُ تَدُ اػرت. دس تحرَالت تٔرذی ػشًَؿرت     ایت اص هٌافْ تضُّذف اكلی ٓذالت تشهیوی حو

واس، ٍهٔیت خاهِٔ هحلی ٍ حتی هلالح ورل خاهٔرِ دس هشاحرل هختلرف سػریذگی ٍ حتری دس       تضُ

دیذُ ٍ تٔییي ٍ اخشای هداصات هَسد تَخِ لشاس گشفت. )ّواى( دس حال حاهش كلح ٍ ػاصؽ تیي تضُ

 .(The Economic and Social Council, 2002: 3واس ّذف اكلی ٓرذالت تشهیوری اػرت )   تضُ

واس ٍ سػیذى ترِ تَافرك خثرشاى خؼراست     ایي ّذف اص ًشیك پزیشؽ داًٍلثاًِ هؼیَلیت تَػي تضُ

ّایی سا ورِ دس یره خرشم خراف     یاتذ. ٓذالت تشهیوی فشآیٌذی اػت وِ آىدیذُ تحمك هیتشای تضُ

وِ هوىري اػرت اص   ُ سا تٔییي ًوایذ ٍ تا خاییگیشد تا هیضاى خؼاسات ٍاسداًذ تِ واس هیًمؾ داؿتِ

ورِ  ًوایذ. ٌّگاهیدیذگاى خثشاى خؼاست ًوایذ. ًثك ایي سٍیىشد، ّش تخلفی یه تْٔذ ایداد هیتضُ

وراس  ؿَد، ٍی هتْٔذ تِ خثشاى خؼاست اػت. خثشاى خؼاست تَػي تضُیه ؿخق هشتىة خشم هی

دیذگاى تِ چیضی تیـتش اص ًگش ایي ّؼتٌذ وِ تضُدیذگاى اػت. تحمیمات تیآاهل هْوی دس الٌاّ تضُ

دیذگاى ًمؾ فٔالی دس تحمیمات اص خشاین استىراتی ٓلیرِ   وِ تضُواساى ًیاص داسًذ. ٌّگاهیهداصات تضُ

ًوایذ ًوایٌذ ٍ حغ اًتمام تٔذ اص خشم فشٍوؾ هیًوایٌذ، تیـتش احؼاع ساحتی هیخَدؿاى ایفا هی

(Will, 2007: 109-110). دیذگاى خَاّذ ؿذ.یي ػیش ایي فشآیٌذ، هٌدش تِ الٌاّ تضُتٌاتشا 

واساى ٍ خاهِٔ داسد. دس دیذگاى ٍ تضُٓذالت تشهیوی ػٔی دس تحمك هٌافْ ًشفیي خشم یٌٔی تضُ

تَاًذ هَخة ػاصؽ دس خاهِٔ گشدد. ٓرذالت تشهیوری اص ًشیرك    كَست هَفمیت، ٓذالت تشهیوی هی

خَاّرذ. ترِ   واساى ٍ خاهِٔ، خثشاى خؼاست ٍ تشهین سٍاتي سا هیدیذگاى ٍ تضُیه ًگاُ هتَاصى تِ تضُ

اًذ، تلىرِ ورل   دیذگاى اص استىاب چٌیي خشایوی آػیة دیذُالوللی ًِ تٌْا تضُدلیل ؿذت خشاین تیي

-وِ ول خاهِٔ تحت تأثیش خشاین استىاتی لشاس گشفتِاػت. ٌّگاهیخاهِٔ ًیض تحت تأثیش لشاس گشفتِ 

دیذگاى، تلىِ تشای خاهِٔ ّرن  سد اػتفادُ تایذ خثشاى خؼاست سا ًِ تٌْا تشای تضُاًذ، ػاصٍواسّای هَ

وراس، تلىرِ یره    دیذُ ٍ تضُتخَاٌّذ. تِ ایي دلیل اػت وِ ػاصؽ ًِ فمي یه ػاصؽ هتماتل تیي تضُ
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واس ٍ خاهِٔ اػت. دس وٌاس ػاصؽ هتماتل، یه ػاصؽ هلری ٍ خؤری ّرن    دیذُ ٍ تضُػاصؽ تیي تضُ

  .(McCartyIII, op. cit. 991یاتذ )تایذ تحمك 

وِ ًِام ٓذالت تشهیوی ّذف اكلی خَد سا تحمك ػاصؽ لشاس دادُ اػرت، دس تفؼریش   خاییاص آى

تَاى اص ٓذالت تشهیوی تِ خای ٓرذالت ویفرشی اػرتفادُ ًورَد.     هٌٔای ٓذالت دس ٓذالت اًتمالی، هی

ِ ػاصؽ دس ٓذالت تشهیوی تا ػراصؽ  چشا وِ ّذف اكلی ٓذالت اًتمالی ًیض تحمك ػاصؽ اػت. الثت

دیرذُ ٍ  واس ٍ تضُدس ٓذالت اًتمالی هتفاٍت اػت. ػاصؽ دس ٓذالت تشهیوی تِ هٌٔای ػاصؽ تیي تضُ

دس ٓذالت اًتمالی تِ هٌٔای تشلشاسی كلح ٍ ػاصؽ دس ػٌح خاهِٔ اػت. اها ایي اؿتشان لفِری، دس  

وِ ػاصؽ خؤری تراتٔی اص تشلرشاسی    ٌّگاهیتَاًذ هؼیش خَد سا تشای یىی ؿذى تیاتذ. ٓول ًیض هی

واساى تاؿذ، ػاصؽ دس ٓذالت اًتمالی اص هؼریش ٓرذالت تشهیوری    دیذگاى ٍ تضُته تضُػاصؽ تیي ته

دس تیي ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمالی، ّش یه تِ ًَتِ خَد خَاّاى اخشای ٓذالت ّؼتٌذ، اها  گزسد.هی

ورِ كرحثت اص ساتٌرِ هؼرتمین تریي      داسًذ. ٌّگراهی تشخی استثاى تیـتشی تا اّذاف ٓذالت اًتمالی 

ٓذالت اًتمالی ٍ ٓذالت تشهیوی اػت، تایذ دیرذ ورِ ورذام ػراصٍواسّای ٓرذالت اًتمرالی، تشهیوری        

ترشیي ّرذف ٓرذالت    ّؼتٌذ ٍ دس ًتیدِ احتوال تیـتشی ٍخَد داسد وِ تِ ػاصؽ ترِ ٌٓرَاى هْرن   

   اًتمالی دػت یاتٌذ.

 

 اوتقالیج( سازيکارَای غیرکیفری عذالت 

دس تیي ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمالی، ػاصٍواسّای ویفرشی ترشای سػریذى ترِ ػراصؽ دس خَاهرْ ترِ        

خلَف خَاهْ اًتمالی تا هـىالت تؼیاسی هَاخرِ ّؼرتٌذ. دس ًتیدرِ تایرذ تَخرِ سا هٌٔرَف ترِ        

ّای خثشاى خؼاست ٍ ػراصٍواسّای  یاب، تشًاهِّای حمیمتػاصٍواسّای غیشویفشی هاًٌذ وویؼیَى

تی اخشای ٓذالت ًوَد. ایي ػاصٍواسّا ترشخالف ػراصٍواسّای ویفرشی ّورِ ًرشفیي دسگیرش دس       ػٌ

دٌّذ. تٌاتشایي احتوال تیـتشی ٍخَد داسد وِ هٌدش تِ ػراصؽ  خَاهْ اًتمالی سا هَسد تَخِ لشاس هی

 تیي ًشفیي هخاكوِ گشدًذ.  

ًوایٌرذ.  ی تـرَیك هری  یاب هدشهاى سا تِ حوَس ٍ الشاس تِ خرشاین استىرات  ّای حمیمتوویؼیَى

دس  .(Hayner, 2011: 105) یاب، حمیمت دس تشاترش ٓفرَ اػرت   ّای حمیمتواسوشد اغلة وویؼیَى

ّرا هراًْ اخرشای ٓرذالت     ًوایٌذ، صیرشا آى ّا اًتماد هیهماتل، تؼیاسی اص حمَلذاًاى اص ایي وویؼیَى

ؿَد ٍ دس ًتیدرِ  الوللی هیگشدًذ. ایي ًَّ ٓفَ هٌدش تِ ًمن تْٔذ تِ تٔمیة خشاین تیيویفشی هی

ّای ٓفَ، هتْن یاب ٍ تشًاهِّای حمیمتالوللی تی آتثاس اػت. ٓالٍُ تش ایي وویؼیَىدس ٓشكِ تیي

 ,Human Rights Committee ) دیرذگاى ّؼرتٌذ  آتٌایی دس پاػخگَیی ترِ ًیاصّرای ترضُ   تِ تی

1992: 15; Human Rights Committee, 2004: 18).     ،یره حرك فرشدی دس    ًثرك ایري ًِرش
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دیذگاى تایذ ؿاّذ اخشای ٓذالت ویفشی ًؼثت تِ ٓاهالى خشاین دسخَاػت هداصات ٍخَد داسد ٍ تضُ

 استىاتی ٓلیِ خَد تاؿٌذ.  

دس پاػخ تِ ایي ًِش، تایذ یادآٍس ؿذ وِ ّی  حك فشدی تشای هداصات ٍخَد ًذاسد. تْٔذ تِ تٔمیة ٍ 

ّرای ًراُش   ّا تِ اسائِ گضاسؽ تِ ػراصهاى ًٌذ تْٔذ آىّا ّواهداصات یه تْٔذ یه خاًثِ تشای دٍلت

دیرذگاى ترؤام گرشدد، حمرَق     گَیی ٍ خثشاى خؼاست تشای تضُاػت. ٓالٍُ تش ایي، اگش ٓفَ تا حمیمت

اگشچِ تشدیذّایی دستاسُ حك فشدی ًؼثت تِ هدراصات ٍخرَد داسد،    1اػت.دیذگاى سا لحاٍ وشدُ تضُ

دیرذُ  اگرش ترضُ   2ش خثشاى خؼاست ٍ حك تش حمیمت ٍخرَد داسد. اها هٌویٌاً حمَق فشدی هاًٌذ حك ت

حك تش هداصات داؿت، ٍخَد آى هوىي تَد یادآٍس دٍساى ٓذالت خلَكی تاؿذ. تٌاتشایي اص ایي صاٍیِ 

وٌٌذگاى حمرَق فرشدی هتْٔرذ ترِ تٔمیرة ٍ      ّا تِ ٌَٓاى ًوایٌذگاى ًِن ٓوَهی ٍ ًِ توویيدٍلت

دیذگاى ترِ ًرَس   ّای تضٌُیي، تا اخشای ٓذالت ویفشی كشف، صیاىچگشدًذ. ّنواساى هیهداصات تضُ

دیذگاى ًیراص ترِ اًدرام وراسی تریؾ اص اخرشای       گشدًذ. تٌاتشایي تشای الٌاّ تضُخَد خثشاى ًویخَدتِ

ّرای  ٓذالت ویفشی اػت. دس حرالی ورِ ترا اػرتفادُ اص ػراصٍواسّای غیشویفرشی هاًٌرذ وویؼریَى        

ًوایرذ ٍ دس ًتیدرِ، تْٔرذ ترِ     ّا سا تِ الشاس تـَیك هیواساى، آىفَ تضُیاب، دٍلت اًتمالی تا ٓحمیمت

چٌیي تِ ٌَٓاى ًوایٌذگاى ًِن ٓوَهی خلَی اغتـاؽ ًوایذ ٍ ّنتوویي حك تش حمیمت سا ایفا هی

ّای حمیمت ّن ایشادّایی ٍاسد گیشد. الثتِ تِ وویؼیَىًاؿی اص آتشام حاهیاى سطین پیـیي سا هی

یراب كرشفًا ػراصٍواسی ترشای وـرف حمیمرت اػرت. هَفمیرت وویؼریَى          حمیمتاػت. وویؼیَى 

-دیذگاى هَسد اػتفادُ لرشاس هری  یاب تِ ػایش ػاصٍواسّایی وِ تشای پاػخگَیی تِ حمَق تضُحمیمت

دیرذُ دس یره   واس ٍ ترضُ یاب تا گشدّن آٍسدى تضُّای حمیمتگیشد، تؼتگی داسد. دس ٍالْ وویؼیَى

دیذُ اص اتضاسّرای تشهیوری خْرت    ِ الشاس تِ خشاین استىاتی ٍ خلة سهایت تضُواس تهحفل، تشغیة تضُ

اًذ. ًوایذ ٍ تِ ّویي دلیل اص ًشف خَاهْ اًتمالی هَسد اػتمثال لشاس گشفتِتحمك ٓذالت اػتفادُ هی

 تَاى ػاصؽ سا تشای خاهِٔ اًتمالی تِ تاس آٍسد.صیشا ایي تلَس ٍخَد داسد وِ اص ایي ًشیك هی

یاب اص ػراصٍواسّای دیگرشی ّرن خْرت اخرشای      ّای حمیمتًتمالی ٓالٍُ تش وویؼیَىخَاهْ ا

اًرذ.  سغن ٍخِ تشهیوی تاسصؿاى ووتش هَسد تَخِ لشاس گشفتًِوایٌذ وِ ٓلیٓذالت اًتمالی اػتفادُ هی
                                                           

وویتِ حمَق تـش ّن چٌاى تش تفؼیشؽ اص ایي وِ ّی  حك فشدی تشای دسخَاػت هداصات ٍخَد ًذاسد، تالی هاًرذُ  » .1

   (Seibert-Fohr, 2009: 25-27)تشای اًالّ تیـتش سخَّ ؿَد تِ:« اػت.

( 2)21وٌَاًؼیَى آهشیىایی حمَق تـرش، هرادُ    19حك تش خثشاى خؼاست دس اغلة هٔاّذات حمَق تـشی هاًٌذ هادُ  .2

( وٌَاًؼیَى اسٍپایی حمَق تـش هَسد تلشیح لشاس گشفتِ اػت. ّن چٌیي حرك ترش   5)5هٌـَس آفشیمایی حمَق تـش، هادُ 

-( وٌَاًؼیَى تریي 2)24، هادُ 1977ّای طًَ ٍتىل اٍل الحالی وٌَاًؼیَىپش 32حمیمت دس تشخی هٔاّذات هاًٌذ هادُ 

الوللی حوایت اص ّوِ اؿخاف اص ًاپذیذی اخثاسی هَسد اؿاسُ لشاس گشفتِ اػت. تشای اًالّ تیـتش دستاسُ حك تش حمیمرت  

  (Human Rights Council, 2012)سخَّ ؿَد تِ:
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ٍهشج ٍ اغتـاؽ، ٓذالت سا دیذگاى ٍ خلَگیشی اص ّشجػاصٍواسی وِ تتَاًذ دس وٌاس احماق حمَق تضُ

-واساى اخشا ًوایذ. ػاصٍواسی وِ واسآیی خَدؽ سا دس ٓلشّای گزؿرتِ اثثرات ًورَدُ   ثت تِ تضًُؼ

یاب ٍ تشخالف ػاصٍواسّای هذسى هاًٌذ وویؼیَى حمیمت اػت، ػاصٍواس ػٌتی اخشای ٓذالت اػت.

 اًذ.ٍ ٓفَ، ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ووتش هَسد تَخِ لشاس گشفتِ 1ّای خثشاى خؼاستتشًاهِ

ِ هَس ؿشلی سٍآًذا، اٍگاًذا، ػیشالیَى ٍ تیهَصاهثیه،  اص ػراصٍواسّای ػرٌتی    وـَسّایی ّؼتٌذ ور

 اػتفادُ ًوَدًذ.  تشای اخشای ٓذالت دٍساى گزاس اخشای ٓذالت 

ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ػاصٍواسّایی تشای حل اختالفات، پایاى هخاكوات ٍ خشاین دس 

ؿرًَذ ٍ ترش آیریي حرل خؤری      اص تضسگاى یه خاهِٔ تـرىیل هری  ّا اغلة ػٌح خاهِٔ ّؼتٌذ. آى

اختالفات تأویذ داسًذ. چگًَگی حل اختالفات تَػي ایري ػراصٍواسّا اغلرة ترِ هاّیرت تخلفرات ٍ       

ؿرَد. لثرل اص   فشٌّگ خاهِٔ ریشتي تؼتگی داسد، صیشا ایي ػاصٍواس تَػي خَد خاهٔرِ ّرذایت هری   

ایي ػاصٍواسّای ٓذالت خْت حل اختالفات تیي افشاد  ٍسٍد ػاصٍواسّای هذسى لوایی تِ خَاهْ، اص

ِ ؿذ، وِ اوٌَى تِ ٌَٓاى ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ؿٌاختِ هیاػتفادُ هی -ؿًَذ. تا ًْادیٌر

ؿذى ػاصٍواسّای لوایی، تِ تذسیح اص اّویت ػاصٍواسّای ػٌتی واػتِ ؿذ. سػیذگی تِ تخلفرات  

حیت ػاصٍواسّای ػٌتی هحذٍد ترِ تخلفرات وَچره    هْن تِ ػاصٍواسّای لوایی ػپشدُ ؿذ ٍ كال

ّرای خرًَیي ٍ ًرَالًی دس    تا ایي ٍخَد، خشاین گؼتشدُ ٍ خٌگ .(Ingelaere, 2008: 33-34ؿذ )

تشخی خَاهْ ٍ ًاواسآهذی ًِام لوایی دس سػیذگی تِ ایي خشاین، ًیاص ترِ اػرتفادُ اص ػراصٍواسّای    

 ػٌتی سا دٍتاسُ ایداد ًوَد.

اخشای ٓذالت اّذافی هـتشن تا ٓذالت اًتمالی داسًذ، ایري اّرذاف هـرتشن    ػاصٍواسّای ػٌتی 

ّا دس دٍسُ اًتمالی ؿذُ اػت. دس اغلة هَاسد ایي ػاصٍواسّا، ٓرذالت سا ترش اػراع    هَخة احیای آى

تْتشیي ًوًَِ دس اػرتفادُ اص ػراصٍواسّای    .(Waldorf, 2006: 9ًوایٌذ )یه تَافك خؤی اخشا هی

ای )استؾ هماٍهت لشد( اػت وِ تِ اػرتفادُ اص  آس، هٔاّذُ كلح تیي اٍگاًذا ٍ الػٌتی اخشای ٓذالت

خولِ ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ترشای تحمیرك ٍ حرل اختالفرات ٍ     ػاصٍواسّای هتفاٍتی هي

پایاى هخاكوِ تیؼت ػالِ اؿاسُ ًوَدُ اػت. تَافك تش هؼریَلیت ٍ ػراصؽ تریي دٍلرت خوْرَسی      

 Mato« )هراتَ اٍپرات  »ؿاهل ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت هاًٌرذ   29972دس ای آساٍگاًذا ٍ ال

oput      یٌٔی ػاصٍواس ػٌتی اخشای ٓذالت هختق ؿوال اٍگاًذا اػرت. هراتَ اٍپرات یره ػراصٍواس ،)

ورِ ؿرذیذتشیي   دس ؿوال اٍگاًرذا اػرت  خرایی     (Acholi« )آولی»ػٌتی اخشای ٓذالت دس هٌٌمِ 
                                                           

ػرثحاًی،   سهوراًی لرَام آترادی،   اى خؼاست خَاهْ اًتمالی سخَّ ؿرَد ترِ: )  ّای خثشتشای اًالّ اص فشآیٌذ واس تشًاهِ .1

1392) 
2. Agreement on Accountability and Reconciliation between the Government of the Republic of 

Uganda and the Lords Resistance Army/Movement, 2007. 
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س دس آى استىاب یافتِ اػت. هاتَ اٍپات فشآیٌذی اػرت ورِ ّرذف    خشاین ًی خٌگ داخلی ایي وـَ

ؿرذى ؿخلری اص یره لثیلرِ     ای اػت وِ تِ دلیل وـتِاكلی آى، آادُ سٍاتي تیي دٍ لَم یا لثیلِ

تَػي فشدی اص لثیلِ دیگش اص ّن گؼؼتِ ؿذُ اػت. تشای آادُ سٍاتي ٍ ػاصؽ، ایي فشآیٌرذ هشورة   

ى خؼاست اػت. هشاػن هاتَ اٍپات هثتٌی ترش هـراسوت داًٍلثاًرِ    گَیی ٍ خثشااص دٍ هشحلِ حمیمت

لاتل دس پزیشؽ ًمـؾ دس تضُ استىاتی اػت. الثتِ دس كَست ٓذم الشاس داًٍلثاًِ تٌا تِ آتماد هرشدم  

دس ٍالرْ چٌریي آتمراداتی     .(Baines, 2005: 55هٌٌمِ تش ػش ٍی ٍ لَهؾ تال ًاصل خَاّذ ؿرذ ) 

خَاّذؿذ. تِ هٌَِس تحمك ػاصؽ تیي ًشفیي هخاكوِ، تضسگاى لثیلرِ  تآث الشاس داًٍلثاًِ ؿخق 

دٌّرذ. تٔرذ اص   وٌٌرذ ٍ دػرتَس ترِ پشداخرت غشاهرت هری      ّا داٍسی هیثالث هذاخلِ ًوَدُ ٍ تیي آى

 .(Ibid: 10-12ًوایٌرذ ) ّا هشاػن هاتَ اٍپرات سا اخرشا هری   پشداخت غشاهت تَػي لثیلِ هؼیَل، آى

ي دٍ لثیلِ اػت. تِ ّویي دلیل اػت وِ پشداخت خؼاست تَػري  ّذف اكلی ایي هشاػن ػاصؽ تی

لثیلِ هؼیَل ٍ ًِ فشد هؼیَل كَست خَاّذ پزیشفت. دس ٍالْ ّی  هؼیَلیت فرشدی ٍخرَد ًرذاسد.    

ای وِ هشتىة تِ آى تٔلك داسد ٍ ًِ تِ خَد ؿَد ٍ تِ لثیلِخشم تِ ٌَٓاى یه ٓول خؤی دیذُ هی

الوللری  یت استؾ هماٍهت لشد تَػي دٍلت اٍگاًذا تِ دیَاى تریي تا اسخاّ ٍهٔ گشدد.فشد هٌتؼة هی

 ، هَهْ دیَاى دستاسُ ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت سٍؿي خَاّذ ؿذ. 2993ویفشی دس دػاهثش 

ًوًَِ دیگش دس اػتفادُ اص ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت، ػیشالیَى اػرت. خٌرگ داخلری دس    

آغراص   1991( دس Revolutionary United Front (RUF)ػیشالیَى تیي دٍلت ٍ ؿَسؿیاى ساف )

هٌٔمرذ گشدیرذ.    1999الوللری تریي ًرشفیي دس ػرال     ؿذ. تَافك كلح لَهِ تحت ًِاست خاهِٔ تیي

تَافك كلح لَهِ ؿاهل هَهَٓاتی ًِیش پایاى تخـریذى ترِ هخاكروِ، ٓفرَ هثراسصاى ػراتك، ایدراد        

تٌراتشایي تَافرك لَهرِ ػراصٍواسّای      1... ترَد. دیذگاى ٍیاب، پشداخت غشاهت تِ تضُوویؼیَى حمیمت

یاب ٍ تشًاهرِ خثرشاى   خاكی سا تشای اخشای ٓذالت اًتمالی پیؾ تیٌی ًوَدُ تَد )وویؼیَى حمیمت

خؼاست(. تا ًمن تَافك تَػي ؿَسؿیاى ساف، دٍلت ترِ ػروت ایدراد ػراصٍواس ویفرشی ٍ اخرشای       

اُ ویفشی ترشای سػریذگی ترِ تخلفرات     ٓذالت ویفشی سفت ٍ اص ؿَسای اهٌیت تماهای تـىیل دادگ

تا ایي ٍخَد، پاسلواى ػیشالیَى لاًَى وویؼیَى حمیمرت   استىاتی ًی خٌگ داخلی ایي وـَس ًوَد.

تلرَیة ًورَد. ترِ هَخرة ایري لراًَى وویؼریَى حرك تشخرَسداسی اص           2999ٍ ػاصؽ سا دس ػال 

واّ ٓورَهی ٍ حرل   ّای سّثشاى هزّثی ٍ ػٌتی تِ هٌَِس تؼْیل تشگضاسی خلؼرات اػرت  هٔاهذت

ؿشٍّ تِ واس ًورَد ٍ دس   2992وویؼیَى دس اٍاػي ػال  2اختالفات داخلی ًاؿی اص خٌگ سا داؿت.

فٔالیت خَد سا تِ اتوام سػاًذ. ًی ایي دٍسُ وویؼیَى تیؾ اص ّـت ّضاس اػتـرْادیِ   2994ػال 

                                                           
1. Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front 

of Sierra Leone, 1999, Art. III, III, VI, IX, XXVI. 

2. The Truth and Reconciliation Commission Act, 2000, Art. 7(2) 
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شچِ وویؼریَى خرَد   ی وـَس خوْ آٍسی ًوَد. گواساى ٍ ؿَْد دس دٍاصدُ هٌٌمِدیذگاى، تضُاص تضُ

تشای تشگضاسی هشاػن ػٌتی ػاصؽ تِ اتتىاس ٓول دػت ًرضد، اهرا اص سّثرشاى هرزّثی ٍ ػرٌتی ّرش       

وویؼیَى هشاػرن ػراصؽ سا صهراًی تشگرضاس      هٌٌمِ تِ هٌَِس تشگضاسی هشاػن ػاصؽ اػتفادُ ًوَد.

دیرذگاى  ذ، ٍ تضُخَاػتٌذ وِ تخـیذُ ؿًَپزیشفتٌذ ٍ هیواساى خٌای استىاتی سا هیًوَد وِ تضُهی

ؿرذ  ؿذًذ ٍ تِ تذسیح دس خْت تخـؾ ٍ ػراصؽ الرذام هری   ّا هیّن تـَیك تِ پزیشؽ خٌای آى

(Alie, 2008: 131). یاب ػیشالیَى تِ ایي تشتیة تَد وِ تٔذ اص چٌذیي ٓولىشد وویؼیَى حمیمت

م ترِ تشگرضاسی   اؽ دس هٌٌمرِ الرذا  واساى دس آخشیي سٍص وراسی دیذگاى ٍ تضُسٍص اػتواّ ؿْادت تضُ

-ًوَد. دس ایي ساػتا وویؼیَى اص سّثشاى هزّثی ٍ ػٌتی آى هٌٌمرِ ووره هری   هشاػن ػاصؽ هی

گشفت. ترشخالف سٍصّرای وراسی اتترذایی وویؼریَى دس ّرش هٌٌمرِ، دس سٍص آخرش افرشاد هحلری دس           

ایري   .(Kelsall, 2005: 378-380دادًرذ ) ؿذًذ ٍ تِ هشاػن ػاصؽ گَؽ هری وویؼیَى خوْ هی

 ال دلیلی تش ّواٌّگی ایي تخؾ اص واس وویؼیَى تا آتمادات ٍ فشٌّگ هشدم هٌٌمِ تَد.اػتمث

هَس ؿشلی ًوًَِ دیگشی اص اػرتفادُ اص ػراصٍواسّای   وویؼیَى حمیمت ٍ ػاصؽ )واٍس( تشای تی

-ػاصهاى هلل( دس تری ، دٍلت اًتمالی )1999خٌگ داخلی ػال ػٌتی دس اخشای ٓذالت اػت. تٔذ اص 

( وویؼریَى  U.N. Transitional Administration in East Timor (UNTAET)هَس ؿرشلی) 

خذی استىاتی ًی ؿَسؽ تٔرذ اص اػرتمالل ایري     حمیمت ٍ ػاصؽ سا تِ هٌَِس اػتواّ خشاین ووتش

وویؼیَى تشای تـَیك تِ ادغام هدذد حذٍد كرذّضاس   .(Waldorf, op. cit. 24وـَس ایداد ًوَد )

-آسهَس غشتی، خلؼات اػتواّ هحلی )ػری ولِ ؿثِ ًِاهیاى ػاتك دس تیهَس ؿشلی اص خپٌاٌّذُ تی

( سا تشتیة داد. ًضدیه تِ ػرِ چْراسم اص   Community Reconciliation Process (CRP)پی( )

ورِ ًرشفیي اخرتالف ٍ    ّای حل اختالف ػٌتی اًٌثاق دادُ ؿذُ تَدًذ تِ ًَسیایي خلؼات تا سٍیِ

آٍسدًرذ. خلؼرِ   ( تِ هٌَِس حرل اخرتالف دٍس ّرن گرشد هری     Biti Bootتضسگاى هحل سا دس هحلی )

ؿذ. دس اػتواّ هتْن هلضم ترِ پرزیشؽ واهرل    اػتواّ تَػي یه ّییت اص سّثشاى هحلی تشگضاس هی

دیذگاى ٍ ػایش آوای خاهِٔ فشكت پشػیذى اؽ تَد. تِ تضُهـاسوتؾ دس هخاكوِ ٍ خشاین استىاتی

ورِ ّورِ َٓاهرل ریرشتي     ؿرذ. تٔرذ اص ایري   ًاهِ هتْن دادُ هری ّا ٍ اسائِ تفاػیشؿاى اص ؿْادتػؤال

 )خثرشاى خؼراست(   ػخٌشاًی وشدًذ، ّییت، لشاسدادی سا وِ دس آى هتْن تِ اًدام آورال هـخلری  

وشدًذ. ایي آورال ؿراهل اًدرام خرذهات اختورآی تَػري هرتْن یرا         هتْٔذ ؿذُ تَد سا هٌٔمذ هی

ی ٍ... تَد. دس اصای اًدام ایي آوال، هتْن هدذداً دس دیذگاى، ٓزسخَاّی ٓوَهپشداخت غشاهت تِ تضُ

   .(Ibidگشفت )خاهِٔ هَسد پزیشؽ لشاس هی

هَس ؿشلی ػرٔی دس ادغرام ػراصٍواس وـرف حمیمرت ٍ      دس ٍالْ وویؼیَى حمیمت ٍ ػاصؽ تی

ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ًوَد. تا ایي ٍخَد كالحیت آى هحذٍد تِ سػیذگی تِ اختالفات ٍ 
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 Specialی ّییرت ٍیرظُ خرشاین ػرٌگیي )    سػیذگی تِ خشاین تضسگتش تش ْٓذُ 1وَچه تَد. خشاین

Panel for Serious Crimes (SPSC)  تَد وِ دس ٍالْ دادگاّی تشای سػیذگی تِ خرشاین تریي )-

وـی، خٌایات ٓلیِ تـشیت، خٌایات خٌگی، لتل ٓوذ ٍ ؿىٌدِ ٍ خٌایات خٌؼی الوللی هاًٌذ ًؼل

ِ   2995دادگاّی وِ دس پایاى واسؽ دس هی  .(Waldorf, op.cit. 24) تَد ی تٌْا هَفك ترِ هحاوور

ّـتادٍّفت ًفش اص هدوَّ چْاسكذٍچْل هتْن گشدیذ. صیشا اوثش هتْواى خاسج اص كالحیت دادگراُ  

 .(Cohen, 2002: 1-8لشاس داؿتٌذ )

هَخرة ترشّن   تیٌٌذ. صیرشا خرشم   ّای صًذگی هیهَس ؿشلی خشم سا یه تخٌی اص اسصؽهشدم تی

گشدد ٍ خثشاى خؼاست هٌاػة تایذ تا ّذف آادُ ایي تٔادل كَست گیشد ترِ  صدى تٔادل هَخَد هی

-ای هؼتلضم ػاصؽ تیي تضُوِ تآث اػتمشاس هدذد تٔادل دس ًِام اختوآی ؿَد. چٌیي آادًَُسی

ّ  دیذگاى ٍ تضُ ایـراى الرشاس   واساى اػت. تشای سػیذى تِ ػاصؽ هتْواى تایذ تِ ًَس ٓلٌری ترِ خٌا

دیذُ سا تِ دػت آٍسًذ. یه ػاصؽ هَفك هؼتلضم ایي اػرت  ًوَدُ ٍ ٓزسخَاّی ًوایٌذ ٍ سهایت تضُ

آهیض ؿًَذ. اگش ػاصؽ هحمك ًـَد ترِ  ی هؼالوتوِ اختالف حل ؿَد ٍ ّشدٍ ًشف ٍاسد یه ساتٌِ

ذ هاًذ ٍ خیرش ٍ  چٌاى تِ لَت خَد تالی خَاّهَس ؿشلی ٓذم تٔادل ًاؿی اص خشم ّنآتماد هشدم تی

تٌراتشایي اػرتفادُ    .(Combs, 2006: 130-31ػٔادت خاهِٔ دس هٔشم تْذیذ لشاس خَاّذ گشفت. )

هٌَِس تحمیك ٍ خثشاى خؼاست ٍ دػرتیاتی ترِ ػراصؽ تریي     اص ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت تِ

ی  تفراٍتی تریي   تَاًذ هتٌاػة تاؿرذ. دس ایري صهیٌرِ ّر    دیذُ دس ّوِ خشاین استىاتی هیواس ٍ تضُتضُ

ترش تیـرتش   الثتِ ایي ًیاص دس ساتٌرِ ترا خرشاین خرذی     كذ خشاین خذی ٍ خشاین وَچه ٍخَد ًذاسد.

گشدد. یىی اص هضایای ػاصٍواس اخیش ایي اػت وِ خثرشاى خؼراست تایرذ ترا حرذ اهىراى       احؼاع هی

-ٍ ًِرش ترضُ   دّرذ واس سهایت تِ اًدام آوال هـخلی هیتشهیوی تاؿذ. تِ هَخة لشاسداد ًْایی تضُ

 دیذگاى دس ؿىل خثشاى خؼاست هْن خَاّذ تَد.

دیرذُ ٍ خاهٔرِ توشورض    واس ٍ تضُوِ ایي ػاصٍواسّا اغلة تش ػاصؽ تیي تضُتٌاتشایي تاتَخِ تِ ایي

الت اًتمالی هتٌاػثی ٌَٓاى ػاصٍواسّای ٓذتَاًٌذ تٍِ هی 2گشدًذ،داسًذ، هاّیتاً تشهیوی هحؼَب هی

                                                           
ِ  دس ساتٌِ تا هَفمیت تشًاهِ ػاصؽ وویؼیَى حمیمت ٍ ػاصؽ تی .1 ًمرل اص ػرایت    هَس ؿشلی الصم تِ روش اػت ورِ تر

تشًاهرِ ترا    1371ّرا  دسخَاػت تشای تشگضاسی تشًاهِ ػاصؽ تِ وویؼریَى ٍاكرل ؿرذ ورِ اص تریي آى      1541وویؼیَى 

ّای اسخآی تا هَفمیت واس خرَد سا ترِ اتورام سػراًذًذ.     دسكذ اص پشًٍذُ 99هَفمیت تِ اتوام سػیذ. تِ ایي تشتیة حذٍد 

ّا حاوی اص هَفمیرت تیـرتش تشًاهرِ    سػیذگی تِ خشاین استىاتی ًی دٍسُ دسگیشیایي آهاس دس همایؼِ تا آهاس دادگاُ ٍیظُ 

 ػاصؽ وویؼیَى اػت.
http://www.cavr-timorleste.org/en/reconciliation.htm 

تَاًذ گَاّی ترش ایري ادٓرا    آهشیىای ؿوالی، اػتشالیا ٍ صالًذًَ هیًگاّی تِ َُْس هدذد ٓذالت تشهیوی دس وـَسّای  .2

تاؿذ. َُْس هدذد ٓذالت تشهیوی تشای اٍّلیي تاس دس وـَسّای هزوَس اتفاق افتراد. اص ًِرش خاهٔرِ ؿرٌاختی وـرَسّای      

http://www.cavr-timorleste.org/en/reconciliation.htm
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خَاّذ تِ كلح ٍ ػاصؽ دػت یاتذ، ػراصٍواسّای ػرٌتی   ِ ٓذالت اًتمالی هیخاواص آىلحاٍ گشدًذ. 

تَاًرذ  ّرای تریي اّرذاف هری    تَاًٌذ دس سػیذى تِ ایي ّذف ػْین تاؿٌذ. ؿرثاّت اخشای ٓذالت هی

 تَػل تِ ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت سا تَخیِ ًوایذ. 

الت اًتمالی تشای خرَد لایرل   ٍخَد چٌیي تَخیِ ٍ ّذف هْوی وِ ػاصٍواسّای غیشویفشی ٓذتا

چٌاى ػاصٍواسّای ویفشی دس اٍلَیت ّؼتٌذ. دس ًتیدِ ایري ػرؤال   الوللی ّنّؼتٌذ، دس ٓشكِ تیي

ؿَد وِ اگش خاهِٔ اًتمالی تِ ػوت اػتفادُ اص ػاصٍواسّای غیشویفشی ٓذالت تشٍد، آیا ایي ایداد هی

دلیل تٔراسم تریي ٓرذالت تشهیوری ٍ      الوللی هـشٍٓیت خَاٌّذ داؿتک تِػاصٍواسّا دس ٓشكِ تیي

الوللی، اغلة حمَلذاًاى تش ایري ٓمیرذُ ّؼرتٌذ ورِ اخرشای      تىلیف تِ تٔمیة ٍ هداصات خشاین تیي

خْرت ایفرای    الوللیّای ویفشی تیيٓذالت ویفشی تٌْا ساُ ایفای ایي تْٔذ اػت. دس ًتیدِ، دادگاُ

الوللری  ذ ایي تْٔذ سا ایفرا ًوایٌرذ، دیرَاى تریي    ّای داخلی ًتَاًٌاًذ. اگش دادگاُایي تْٔذ ایداد ؿذُ

ویفشی تایذ اخشای ایي تىلیف سا تىویل ًوایذ. اوٌَى دس هشحلِ آخش تایذ تِ ایري ػرؤال پاػرخ دادُ    

الوللری ویفرشی   ّای تیيؿَد وِ اگش خَاهْ اًتمالی اص ػاصٍواسّای غیشویفشی اػتفادُ ًوایذ، دادگاُ

ا اخرشا ًوایٌرذک دس ٍالرْ ػرؤال پایراًی ایري اػرت ورِ خایگراُ          تایذ هدذداً ٓذالت اص ًَّ ویفرشی س 

 الولل ویفشی وداػتکػاصٍواسّای غیشویفشی ٓذالت اًتمالی دس حمَق تیي

 

 المللی کیفرید( جایگاٌ سازيکارَای غیرکیفری عذالت اوتقالی از مىظر دیًان بیه

الوللری ویفرشی ترذٍیي ؿرذ.     الوللی ویفشی، اػاػٌاهِ دیرَاى تریي  تٔذ اص تدشتِ چٌذیي دادگاُ تیي

الوللی دس اخشای ٓذالت ویفشی ًؼثت تِ اگشچِ ٍخَد ایي هحاون ویفشی تیاًگش خَاػت خاهِٔ تیي

ّای هْوی دس ساُ اخشای ٓرذالت ویفرشی پریؾ سٍی    الوللی تَد، اها اوٌَى چالؾٓاهالى خشاین تیي

هـشٍٓیت ػاصٍواسّای غیشویفشی الوللی ویفشی تِ ٓذم ایي دیَاى ٍخَد داسد. اػاػٌاهِ دیَاى تیي

ًوایذ. ایري دلیرل حاهیراى ٓرذالت     یاب ٍ... اؿاسُ ًویّای حمیمتّای ٓفَ، وویؼیَىّواًٌذ تشًاهِ

الوللی ویفشی اػت. اگشچِ غیشویفشی دس اػتٌاد تِ هـشٍٓیت ػاصٍواسّای غیشویفشی دس دیَاى تیي

الوللری  ّرای تریي  سٍد، اها دادگراُ فشی هیدس ٍّلِ اٍل اص یه دادگاُ ویفشی اًتِاس اخشای ٓذالت وی

 ُ الوللری ویفرشی ّواًٌرذ    ّرای تریي  ویفشی واسوشد ٍ اّذاف هتفاٍتی اص هحاون داخلی داسًذ. دادگرا

                                                                                                                                              
َ  ّایی ّؼتٌذ وِ لثل اص ٍسٍد اسٍپائیاى، داسای ػراوٌاى ترَهی هثرل ػرشس پَػرت     اخیش، ػشصهیي ّا تَدًرذ.  ّرا ٍ اػرىیو

ػاوٌاى تَهی هزوَس آداب ٍ سػَم ٍ فشٌّگ حمَلی خاكی تشای حل ٍ فلل اختالفات هیاى خرَد داؿرتٌذ  ترِ ٓثراست     

دیگش اص ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت تِ هٌَِس حل اختالفات تشخَسداس تَدًذ. فشٌّرگ ایري الرَام ترا اًرذاصُ صیرادی       

اػرت. ترشای اًرالّ     ف ٓذالت تشهیوی سا تحت ترأثیش خرَد لرشاس دادُ   الگَتشداسی لوایی، تمٌیٌی ٍ ٓلوی هلادیك هختل

 (8-7: 1382)ًدفی اتشًذآتادی، تیـتش سخَّ ؿَد تِ: 
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خَاٌّذ كلح ٍ ػاصؽ سا اص ًشیك اخشای ٓذالت تِ اسهغراى آٍسًرذ. ایري    الوللی ویفشی هیدیَاى تیي

-ین تیـتش گشددر دس همذهِ اػاػرٌاهِ دیرَاى تریي   تَاًذ هاًْ اص استىاب خشاهَهَّ ر وِ ٓذالت هی  

ّای ٓورَ ایري اػاػرٌاهِ...    دٍلت»اػت وِ: آالم ؿذُ الوللی ویفشی هَسد اؿاسُ لشاس گشفتِ اػت ٍ

الوللی پایاى تخـٌذ ٍ تٌراتشایي دس خلرَگیشی اص استىراب    ویفشی ٓاهالى خشاین تیيخَاٌّذ تِ تیهی

 ,Rome Statute of the International Criminal Court« )چٌریي خشایوری ػرْین تاؿرٌذ...    

Preamble, 1998:  Para. 5). 

ّایی ٍخرَد  ًوایٌذ. ًـاًِایي هَهَّ هْوی اػت وِ حاهیاى ٓذالت غیشویفشی تذاى اػتٌاد هی

وِ آیا دیَاى ترشای  هٌَِس دسن ایيالوللی ویفشی تِتَاًذ دس تفؼیش اػاػٌاهِ دیَاى تیيداسد وِ هی

، 16تشیي هرَاد، هرَاد   ؿَد یا خیش، هؤثش ٍالْ ؿًَذ. هْنی غیشویفشی هـشٍٓیت لایل هیػاصٍواسّا

 الوللی ویفشی ّؼتٌذ. اػاػٌاهِ دیَاى تیي 53ٍ  29، 17

الوللی ویفشی دس ساتٌِ تا الذام ؿَسای اهٌیت ػاصهاى هلرل خْرت   اػاػٌاهِ دیَاى تیي 16هادُ 

اػرت. ایري اهىراى ٍخرَد داسد ورِ ػراصٍواسّای       الوللری ویفرشی   ّای دیرَاى تریي  تٔلیك سػیذگی

ّرای ویفرشی   غیشویفشی دس خَاهْ اًتمالی تَػي ؿَسای اهٌیت ػاصهاى هلل خْت تٔلیك سػیذگی

دس دیَاى تِ هٌَِس خلَگیشی اص تـذیذ تحشاى ٍ حفَ كلح هَسد تَخِ لشاس گیشًذ. اگشچِ ًثك ًِش 

 ,Dugard یي هرَاسد هذاخلرِ ًوایرذ، )   تشخی، غیشهحتول اػت وِ ؿَسای اهٌیت ػاصهاى هلل دس ا

ّای ٓوَ اتحادیِ آفشیما اص ؿَسای اهٌیت تشای تٔلیرك  ( اها دسخَاػت اخیش دٍلت701-703 :2002

ًوایرذ. اگشچرِ ػرَداى ٍ    سػیذگی دیَاى دس ػَداى ٍ وٌیا، تِ ًَس هوٌی ایي احتوال سا تأییذ هری 

اًذ، اها اػرتذالل آورای اتحادیرِ آفشیمرا دس     وٌیا الذام تِ اػتفادُ اص ػاصٍواسّای غیشویفشی ًٌوَدُ

الوللری ویفرشی دس   ایي دسخَاػت تؼیاس خالة اػت. ایي آتماد ٍخَد داسد وِ هذاخلرِ دیرَاى تریي   

 تحمیك اص ٍهٔیت تٔذ اص اًتخاتات دس وٌیا، كلح ٍ اهٌیت دس ایي وـَس سا ترِ خٌرش اًذاخترِ اػرت.    

(Extraordinary Session of the Assembly of the African Union دس ًتیدِ، ایي هوىي )

الوللری ترِ   اػت وِ، حذالل دس تشخی هَاسد، ؿَسای اهٌیت خْت تٔلیك اخشای ٓذالت ویفرشی تریي  

 هٌَِس حفَ كلح دس خَاهْ اًتمالی هذاخلِ ًوایذ.

چٌیي اػاػٌاهِ دیَاى خْت توویي لآذُ هٌْ هحاووِ هدذد ّن 29دس ایي ساػتا اخشای هادُ 

آیذ. ًثك تٌذ ػَم ایي هادُ، هتْن تایذ دس یه دادگاُ هحاوورِ ؿرذُ تاؿرذ ٍ    تِ ًِش هی غیشهحتول

للذ اًدام هحاووِ دس هَسد هتْن ٍخَد داؿتِ تاؿذ. اها ػاصٍواسّای غیشویفشی، هحاوورِ ویفرشی   

 ,Dugard ) خرا لاترل آورال ًیؼرت    ًوایٌذ. دس ًتیدِ اكل هٌْ هحاووِ هدذد دس ایري تشگضاس ًوی

op.cit. 702). 
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تَاًذ ػاصٍواسّای غیشویفشی سا دستشگیشد. ًثك هادُ اػاػٌاهِ دیَاى تحت ؿشایٌی هی 17هادُ 

دیَاى تایذ پشًٍذُ سا غیشلاتل پزیشؽ آالم ًوایذ دس خرایی ورِ ... ب( پشًٍرذُ تَػري     »()ب(: 1)17

ق دٍلتی وِ تش آى كالحیت داسد هَسد تحمیك لشاس گشفتِ ٍ دٍلرت تلروین ترِ ٓرذم تٔمیرة ؿرخ      

هیلی یا ًاتَاًی دٍلت تِ تٔمیرة ٍالٔری ًـرأت گشفترِ     ریشتي گشفتِ اػت هگش ایي وِ تلوین اص تی

تَاًٌذ دیَاى سا هتمآرذ ًوایٌرذ ورِ اص تحمیرك     ػاصٍواسّای غیشویفشی تحت ؿشایٌی هی« تاؿذ  ...

ًْادّرای  پشًٍذُ خَدداسی ًوایذ ٍ آى سا غیشلاتل پزیشؽ آالم ًوایذ. ًثك ایي تٌذ دس هَاسدی ورِ  

اًذ، دیَاى پشًٍذُ سا غیشلاترل پرزیشؽ   اًذ ٍ تلوین تِ ٓذم تٔمیة گشفتِهلی اص پشًٍذُ تحمیك وشدُ

 هیلی یا ًاتَاًی دٍلت ًاؿی ؿذُ تاؿذ.وِ تلوین اص تیًوایذ هگش ایيآالم هی

ورِ  گزاسد. ًثك ایي ؿشى، حتی ٌّگراهی ؿشى آخش ایي تٌذ، دػت دیَاى سا تشای تفؼیش تاص هی

هیلی دٍلت دس تٔمیة پشًٍرذُ سا  ًوایذ، اگش دیَاى ًاتَاًی یا تیٍلت اص یه پشًٍذُ خاف تحمیك هید

-تَاًذ ٍاسد سػیذگی ؿَد. تٌاتشایي اگش ػاصٍواسّای غیشویفشی تِ دلیل ًاتَاًی یا تیاحشاص ًوایذ، هی

 ,Gavron ًوایرذ )  هیلی دٍلت اًتمالی دس تحمیك اص خشاین، اًتخاب ؿذُ تاؿٌذ، دیَاى تایذ هذاخلِ

هیلی ٍ ًاتَاًی دٍلرت  اػاػٌاهِ، تٔییي تی 17ًثك هٔیاس هٌذسج دس دٍهیي تٌذ هادُ  .(110 :2002

دس تحمیك اص خشاین استىاتی دس ّش پشًٍذُ تِ اٍهاّ ٍ احَال حاون تش ّوراى پشًٍرذُ تؼرتگی داسد ٍ    

ورِ  دس ایري تٌرذ، ٌّگراهی    هؼتلضم اسصیاتی للذ دٍلت اًتمالی اػت. ًثك یىی اص هٔیاسّای هٌرذسج 

سػیذگی یا تلوین هلی تِ للذ هثشی ًوَدى ؿخق اص هؼیَلیت ویفشی دس خشاین تحت كالحیت 

ٍالٔیت ایي اػت وِ ًتیدرِ  »ًَس وِ تِ ًِش تشخی تَاًذ هذاخلِ ًوایذ. ّواىدیَاى تاؿذ، دیَاى هی

ِ ًاگضیش یه ٓفَ )یا ػایش ػاصٍواسّای غیشویفرشی( هثرشی ًورَدى ؿرخق یرا ًث      ای اؿرخاف اص  مر

هؼیَلیت ویفشی اػت، ٍ تٌاتشایي دس ایي خا ًتیدِ تا للرذ هٌٌثرك اػرت، .... هٌویٌراً ّرش لراًَى       

تَاًذ تِ ٌَٓاى اهشی هغایش تا للذ اخشای ٓذالت دس هَسد ٓفَی )یا ػایش ػاصٍواسّای غیشویفشی( هی

دس ًتیدرِ،   .(Ibid: 111« )ؿخق تفؼیش گشدد، هگش ایي وِ تٔشیف هَػٔی اص ٓذالت پزیشفتِ ؿرَد 

الوللی ویفشی هحذٍد تِ ٓذالت ویفشی ؿَد، ًثك هرادُ هرزوَس ّورِ ػراصٍواسّای     اگش دیَاى تیي

 غیشویفشی هغایش تا ٓذالت خَاٌّذ تَد.

الوللی ویفشی هـخق ًوایرذ،  تَاًذ هٌٔای ٓذالت سا دس اػاػٌاهِ دیَاى تیيای وِ هیتٌْا هادُ

 :  53كشاحتاً تِ ٍاطُ ٓذالت اؿاسُ ؿذُ اػت. ًثك هادُ وِ اػاػٌاهِ اػت، خایی 53هادُ 

 . ...دس تلوین تشای ؿشٍّ تِ تٔمیة، دادػتاى تایذ هالحِِ ًوایذ وِ آیا...1» 

دیذگاى، دالیلی تشای ایي آتماد ٍخرَد داسد ورِ تٔمیرة    ی ػٌگیٌی خشم ٍ هٌافْ تضُج( تا هالحِِ

 ًوایذ ....تَاًذ هٌافْ ٓذالت سا هحمك )دس ایي هَسد( ًوی
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. اگش دادػتاى دس ساػتای تٔمیة تِ ایي ًتیدِ تشػذ وِ دلیل وافی تشای تٔمیة ٍخَد ًذاسد صیرشا:  2

... 

دیرذگاى ٍ ػري ٍ ًراتَاًی    ی ؿشایي اص خولِ ػٌگیٌی خشم، هٌافْ ترضُ ی ّوِج( تٔمیة تا هالحِِ

یدرِ ٍ دالیرل آى سا ترِ    هتْن، ٍ ًمؾ ٍی دس خشم استىاتی، دس ساػتای هٌافْ ٓذالت ًیؼت، تایرذ ًت 

 «)ب( اًالّ دّذ.13ؿٔة تذٍی دیَاى ٍ دٍلت اسخاّ دٌّذُ ًثك هادُ 

دس خؼتدَی تفؼیش دسػت اص ٓثاست هٌافْ ٓرذالت دس ایري هرادُ ترا تَخرِ ترِ اكرَل تفؼریش         

ّای تِ واس گشفترِ  تَاًذ ساٌّوای تفؼیش تاؿذ، هٌٔای ٓادی ٍاطُچِ وِ دس ٍّلِ اٍّل هیهٔاّذات آى

چِ وِ ؿَد، اها آىػیاق یه هٔاّذُ اػت. اص ٍاطُ ٓذالت هٔاًی هختلفی تِ رّي هتثادس هی ؿذُ دس

تَاى اص ٍاطُ ٓذالت اػتٌثاى ًوَد، هٌٔای ویفرشی  دس ٍّلِ اٍّل دس اػاػٌاهِ یه هحىوِ ویفشی هی

ٓذالت اػت وِ دس یه هحىوِ ویفشی لاتل تحمك اػت. چٌیي تفؼیشی اص هٌٔرای ٓرذالت دس تٌرذ    

ر وِ تِ دس ًِش گشفتي هٌافْ ٓذالت دس حیي تٔمیة اص ػَی دادػتاى اؿاسُ داسد ر ترِ     53ادُ دٍم ه

ًِش هٌاتك تا ػیاق هادُ اػت. هلادیمی وِ دس ایي هادُ دس ساػتای تحمك هٌافْ ٓذالت هَسد اؿاسُ 

یرذ ایري   تَاًٌذ هؤاًذ، اص خولِ ػٌگیٌی خشم، ػي هتْن ٍ ًمؾ ٍی دس خشم استىاتی... هیلشاس گشفتِ

  .(Ibid: 110) تفؼیش تاؿٌذ

وِ تِ هَخة آى دادػتاى تایرذ هٌرافْ ٓرذالت سا دس تلروین ترِ ؿرشٍّ        53اها دس تٌذ اٍّل هادُ 

خاورِ دس وٌراس هرَاسدی    تٔمیة دس ًِش تگیشد، تِ ًِش هٌٔای هَػٔی اص ٓذالت هرذًِش اػرت. اص آى  

تَاًٌرذ  وِ ٓالٍُ تش هَاسد هزوَس هی دیذگاى تِ دالیلی اؿاسُ ؿذُّوچَى ػٌگیٌی خشم ٍ هٌافْ تضُ

هَخة ایي آتماد ؿًَذ وِ ؿشٍّ تِ تٔمیة دس ساػتای تحمك هٌافْ ٓرذالت ًیؼرت. ًرق هرادُ ترِ      

-ای تٌِین ؿذُ اػت وِ حاوی اص اٍلَیت ایي دالیل دس همایؼِ تا ػٌگیٌی خرشم ٍ هٌرافْ ترضُ   گًَِ

دیرذگاى خرضٍ ٌٓاكرش    شم ٍ هٌافْ تضُوِ دس تٌذ دٍم هَاسدی چَى ػٌگیٌی خدیذگاى اػت. دس حالی

ی هٌافْ ٓذالت ّؼتٌذ. تا تَخِ تِ اٍلَیتی وِ اػاػٌاهِ تشای دالیل هٌافْ ٓذالت دس تـىیل دٌّذُ

لایل ؿرذُ اػرت، ترِ     53دیذگاى دس لؼوت اخیش تٌذ اٍّل هادُ همایؼِ تا ػٌگیٌی خشم ٍ هٌافْ تضُ

سا وِ هؼتمیواً ترِ هحاوورِ ویفرشی هشترَى      ای اص َٓاهلیسػذ وِ ایي دالیل ًیف گؼتشدًُِش هی

تَاى تِ ایي ًتیدرِ سػریذ ورِ    تٌاتشایي هی .(Dukic, 2007: 696-697گیشًذ )ؿًَذ سا دستشهیًوی

ای ًـرذُ  اػاػٌاهِ دیَاى، تِ هلادیك ٍ دالیل تحمك هٌافْ ٓذالت اؿراسُ  53گشچِ دس تٌذ اٍّل هادُ 

تَاًرذ حؼرة هرَسد    یاب هری یه وویؼیَى حمیمت اػت، اها یه ػاصٍواس ػٌتی اخشای ٓذالت ٍ یا

حتی دس تٌذ دٍم هادُ  .(O’Brien, 2005: 271دادػتاى سا دس تحمك هٌافْ ٓذالت تِ الٌاّ تشػاًذ )

ًیض تا تَخِ تِ توثیلی تَدى هلادیك هزوَس دس هادُ ساُ تشای ایي تفؼیش تاص اػرت ورِ دس حریي     53
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ات غیشویفشی تِ ایي ًتیدِ تشػذ وِ تٔمیرة دس ساػرتای   تَاًذ تٌا تِ هالحِتٔمیة ًیض دادػتاى هی

 .(Dukic, op. cit. 697تحمك هٌافْ ٓذالت ًیؼت )

ایي آتماد ٍخَد داسد وِ هٌٔای ٓادی ولوات تِ واسگشفتِ ؿذُ دس یه هٔاّذُ ًثایذ تِ تٌْرایی  

 31ادُ ترا تَخرِ تٌرذ اٍّل هر     .(Hall, 2003: 28تشای تفؼریش هٔاّرذُ هرَسد اػرتٌاد ٍالرْ گرشدد )      

وٌَاًؼیَى ٍیي گشچِ اتضاس اٍّل تفؼیش هٌٔای ٓادی ٍ هتذاٍل ولوات ترِ واسگشفترِ ؿرذُ دس ػریاق     

هٔاّذُ اػت، اها ایي هٌٔا تایذ دس پشتَ هَهَّ ٍ ّذف هٔاّذُ تفؼیش گشدد. هَهَّ ٍ ّرذف دیرَاى   

اؿراسُ ؿرذُ    ویفشی اػت وِ دس همذهِ اػاػٌاهِ دیرَاى ترِ آى  الوللی ویفشی پایاى دادى تِ تیتیي

ِ اػت. تٌاتشایي دادػتاى دس اسصیاتی هٌافْ ٓذالت ًثایذ آى سا تِ گًَِ ی آى ای تفؼیش ًوایذ وِ ًتیدر

الوللی تاؿذ. ًثك ایي ًِش تحمك هٌافْ ٓرذالت ّورَاسُ اص ًشیرك    ویفش هاًذى ٓاهالى خشاین تیيتی

الوللری ٍ  فَ ٓاهالى خشاین تیيگشدد. تٌاتشایي ٓالوللی حاكل هیتٔمیة ٍ هداصات ٓاهالى خشاین تیي

گشدًذ، هغایش تحمك هٌافْ ٓرذالت ّؼرتٌذ. ترِ    ّشگًَِ ػاصٍواسی وِ هاًْ اخشای ٓذالت ویفشی هی

ّرا دس وٌراس ػریاق    وٌَاًؼیَى ٍیي دس حمَق هٔاّذات تریي دٍلرت   31هادُ  3ٓالٍُ تا تَخِ تِ تٌذ 

یي هٔاّرذُ لاترل آورال ّؼرتٌذ ًیرض      الولل وِ تش ًشفهٔاّذُ تایذ تِ ػایش لَآذ هشتثي حمَق تیي

تَاًذ دس تفؼیش ٓثراست هٌرافْ ٓرذالت هرؤثش     تشیي لآذُ لاتل آوال دس ایٌدا وِ هیتَخِ ًوَد. هْن

 ,Cassese, 2003: 301–2; Dugard الوللری اػرت. )  تاؿذ، تْٔذ تِ تٔمیة ٍ هداصات خشاین تیي

op.cit. 703).  

الوللری  سػذ وِ تْٔذ تِ تٔمیة ٍ هداصات دس خشاین تیيدس پاػخ تایذ ارٓاى ًوَد وِ تِ ًِش هی

الوللی ویفرشی  اػاػٌاهِ دیَاى تیي 53هٌافاتی تا تحمك هٌافْ ٓذالت دس هٌٔای هَػٔؾ ًثك هادُ 

ی تْٔرذ ترِ تٔمیرة ترذٍیي ؿرذُ اػرت. هثٌرای        اػاػٌاهِ دیَاى تا هالحِِ 53ًذاؿتِ تاؿذ. هادُ 

الوللری اػرت. ترا ایري     ذالت ویفشی ٍ تحمك ایي تْٔذ تیيالوللی ویفشی اخشای ٓتـىیل دیَاى تیي

ًوایذ وِ اص اخشای ایي تْٔذ كشفٌِش ؿرَد. حتری   ٍخَد دس تشخی اٍهاّ ٍ احَال، ؿشایي ایداب هی

خا هحذٍد تِ هٌٔای ویفشی آى ًوایین، تاصّن ًثك ایري هرادُ، دادػرتاى    اگش هٌافْ ٓذالت سا دس ایي

یٌی خشم، ػي هتْن ٍ یا هیضاى هـاسوت ٍی دس خرشم استىراتی اص   اخاصُ یافتِ اػت وِ تِ لحاٍ ػٌگ

ًِش ًوایذ. پغ دس ایي هٌٔای هحذٍد ّن اص ًِش ایي ٓذُ تیي هٌافْ ٓذالت ٍ تْٔرذ  تٔمیة ٍی كشف

آیذ. دس ٍالْ خَاب حل ایي تٔاسم دس للوشٍ صهاًی هتفاٍت ایي دٍ لآذُ تِ تٔمیة تٔاسم پیؾ هی

گشدد وِ چٌیي تْٔذی تشای تٔمیة ٍ حمك هٌافْ ٓذالت صهاًی هٌشح هیاػت. اسصیاتی دادػتاى اص ت

وِ تْٔذی تِ تٔمیة ٍ هداصات ٍخرَد ًذاؿرتِ تاؿرذ، دادػرتاى     هداصات ٍخَد داؿتِ تاؿذ. تا صهاًی

هىلّف تِ سػیذگی ًیؼت. پغ تْٔذ تِ تٔمیة ٍ هداصات اص ًِش صهاًی همذم تش لآذُ تحمرك هٌرافْ   

تْٔذ تِ تٔمیة ٍ هداصات وِ دس خشاین تحت كالحیت دیَاى ٍخَد داسد،  ٓذالت اػت. پغ اص احشاص
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تِ دادػتاى اخاصُ دادُ ؿذُ اػت وِ تِ اسصیاتی ػاصگاسی تٔمیة ترا هٌرافْ ٓرذالت دس ّوراى هرَسد      

 خاف تپشداصد.

ٍ  1اػاػٌاهِ دیَاى، هٌٔای ٓذالت تِ اًلراف ًضدیره ؿرذُ اػرت     53سػذ وِ دس هادُ ًِش هیتِ

ی دس ًِش گشفتي هالحِات اًلاف دس وٌاس آورال لَآرذ حمرَلی هثٌری ترش تٔمیرة       دادػتاى هدش

وِ كحثت اص دخالت دادى ؿرشایي خراف   ٌّگاهی 2ٓاهالى خشاین تحت كالحیت دیَاى ؿذُ اػت.

آیرذ.  گرشدد، پرای اًلراف ترِ هیراى هری      ّش لویِ تشای تٔذیل لَآذ حمَلی حاون تش آى لویِ هری 

الوللی ویفشی دس تثییي هٌٔای هٌرافْ ٓرذالت كرادس    ػتاًی دیَاى تیيگضاسؿی وِ اص ػَی اداسُ داد

تش اص ٓرذالت ویفرشی داسد. ترِ ًِرش     ؿذ، تیاًگش ایي اػت وِ هٌافْ ٓذالت دس ایي هادُ هٌٔای هَػْ

تا ایي ٍخَد هٌافْ ٓذالت هٌٔرایی   3اداسُ دادػتاًی گشچِ هٌافْ ٓذالت تِ هٌٔای هٌافْ كلح ًیؼت،

ذالت ویفشی داسد. اداسُ دادػتاًی اخشای ٓذالت ویفشی اص ػرَی دیرَاى سا تٌْرا    تش اص هٌافْ ٓهَػْ

ّرای پریؾ   داًذ وِ هوىي اػت تا تَخِ ترِ هحرذٍدیت  تخـی اص فشآیٌذ پاػخ تِ خشاین استىاتی هی

سٍی دیَاى ًاوافی تاؿذ. تٌاتشایي دیَاى تایذ تِ ػایش ػاصٍواسّای اخشای ٓذالت دس خاهِٔ اًتمرالی اص  

ّای خثشاى خؼاست، ػاصٍواسّای وـف حمیمت ٍ ػاصٍواسّای ػرٌتی اخرشای ٓرذالت    ًاهِخولِ تش

الوللی داؿرتِ تاؿرذ   ًیض تَخِ ًوایذ ٍ دیذگاّی خاهْ دس اخشای ٓذالت ًؼثت تِ ٓاهالى خشاین تیي

("Interest of Justice", 2007: 7- 8). تَاى ػىَت دیَاى دس ساتٌرِ ترا لرَاًیي ٓفرَ     تٌاتشایي هی

گاًذا ٍ ػاصٍواسّای ػٌتی اخرشای ٓرذالت دس ایري وـرَس سا ترذیي هٌٔرا داًؼرت ورِ اداسُ         خاهْ اٍ

دادػتاًی توایلی تِ هخالفت تا لَاًیي ٓفَ اٍگاًذا ٍ ػاصٍواسّای ػرٌتی دس ایري وـرَس ورِ خرشاین      

                                                           
الوللی ویفشی ؿذُ اػت. هٌافْ ٓرذالت  ال ٍاسد اػاػٌاهِ دیَاى تیيٓثاست هٌافْ ٓذالت دس ٍالْ اص ًِام حمَلی واهي .1

-حِات اًلاف اص ػَی لاهی پشًٍذُ اػت وِ دس ٌّگام كرذٍس حىرن هری   دس حمَق آهشیىا تِ هٌٔای دس ًِش گشفتي هال

ّا ٓول ًوایذ. الثتِ هٌافْ ٓذالت هٔیاسی واهالً ؿخلی اػت وِ تفؼیش آى تِ ٍلایْ ٍ اؿخاف دسگیرش  تَاًذ تش اػاع آى

  /http://definitions.uslegal.com/i/interest-of-justiceتؼتگی داسد.دس ّش پشًٍذُ 

تَاًذ تیاًگش سٍیىشد هتٌاػة تَدى تٔمیة دٓرَای ویفرشی تاؿرذ    اػاػٌاهِ دیَاى هی 53دس هادُ  ٓثاست هٌافْ ٓذالت .2

تٔمیرة آى  ؿَد دس كَست هفیذ ًثرَدى تٔمیرة ایري دػرتِ اص دٓراٍی اص      وِ دس پشتَ آى تِ همام لوایی اختیاس دادُ هی

ّای هَخَد دس پشًٍرذُ ویفرشی اتخرار ًوایرذ. دس ایري سٍؽ لاًًَگرزاس ترا        ًِش وشدُ ٍ تلویوی هتٌاػة تا ٍالٔیتكشف

ٍاگزاسی اختیاس اسصیاتی تٔمیة ٍ پیاهذّای آى اهىاى تَلف تٔمیة ویفشی دَٓای ویفشی، الثتِ تا احرشاص ؿرشایي الصم سا   

ای اص َاًذ تا ػٌدؾ هَهَّ، همذم ؿوشدى هٌافْ ٓوَهی ٍ تا لحراٍ خْرات ٍیرظُ   تآٍسد. اص ایي سٍ دادػتاى هیفشاّن هی

 (96: 1399تٔمیة دَٓای ویفشی  حتی تا ٍخَد دالیل اثثات وٌٌذُ تضّىاسی، خَدداسی ٍسصد. )ًیاصپَس، 

اػرت ٍ ترِ   الوللی ویفشی تـخیق هٌافْ كلح تِ ْٓذُ ؿَسای اهٌیت ػاصهاى هلرل  تِ ًِش اداسُ دادػتاًی دیَاى تیي .3

-ّا دس دیرَاى تریي  اػاػٌاهِ دیَاى تماهای هٔلك ًوَدى سػیذگی 16تَاًذ تِ هَخة هادُ ّویي ٓلت ؿَسای اهٌیت هی

 اػاػرٌاهِ دیرَاى هتفراٍت اص هٌرافْ كرلح اػرت       53الوللی ویفشی سا تٌوایذ. تٌاتشایي هٌرافْ ٓرذالت هٌرذسج دس هرادُ     

("Interest of Justice”, 2007: 8). 

http://definitions.uslegal.com/i/interest-of-justice/


 (91، )ایپپی  9316ستان بهار و اتب ، اول ، شمارهشتمژپوهشناهم حقىق کیفری / سال ه  مهین سبحانی     / 194

 

 ,Minogueتحت كالحیت دیَاى سا اص ؿوَل اخشای ٓرذالت ویفرشی خراسج ورشدُ اػرت، ًرذاسد )      

تش اص ٓذالت ویفشی داسد، اًدام اهش تِ هٌَِس تحمك هٌافْ ٓذالت وِ هٌٔای هَػْایي  .(310 :2010

 ؿذُ اػت. 

الوللی ویفشی تفؼیش هـخلی اص ایي هادُ اسائِ ًىشدُ اػت، اها اگشچِ دس حال حاهش دیَاى تیي

اّذاف دیَاى ٍ ادلِ هَخَد تیاًگش ایي ّؼتٌذ ورِ تْترشیي هفْرَم اص ٓرذالت دس ایري هرادُ ٓرذالت        

شهیوی ٍ ًِ ویفشی اػت. كلح ٍ ػاصؽ اّذاف ٓذالت تشهیوی ٍ ًرِ ویفرشی ّؼرتٌذ. دس ًتیدرِ،     ت

ّرای  هاًٌرذ وویؼریَى   ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓرذالت دس وٌراس ػرایش ػراصٍواسّای غیشویفرشی     

الوللری  وِ هتووي ٓذالت تشهیوی ّؼتٌذ، تایذ تا تَخِ تِ هادُ فَق تَػي دیَاى تریي  یابحمیمت

الوللی ویفشی تحمك كلح ٍ ػراصؽ اص  تشیي ّذف دیَاى تیيتَخِ لشاس گیشًذ. اگش هْنویفشی هَسد 

تَاًذ ایي ّذف سا هحمك ًوایذ، تایذ وِ اخشای ٓذالت ویفشی ًویًشیك اخشای ٓذالت اػت، ٌّگاهی

یاتٌذ، ًوایذ ٍ تِ ّذف كلح ٍ ػاصؽ دػت هیتِ ػاصٍواسّایی وِ ٓذالت سا اص ساُ دیگشی هحمك هی

ّا هـشٍٓیت لایل ؿذ. ػراصواسّای غیشویفرشی ٓرذالت اًتمرالی هاًٌرذ      ُ فٔالیت داد ٍ تشای آىاخاص

-یاب، اگشچِ ٓذالت ویفشی سا اخشا ًوری ّای حمیمتػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ٍ وویؼیَى

تَاًٌذ هٌدش ترِ كرلح ٍ ػراصؽ تریي     خَاُ ٓذالت تشهیوی ّؼتٌذ وِ هیًوایٌذ، اها تیاًگش هذل ًاب

-تَاًٌذ تخـی اص فشآیٌذ ٓذالت اًتمالی تاؿٌذ وِ تایذ اص ًِش تریي ي دسگیش ؿًَذ. دس ًتیدِ هیًشفی

 الوللی ٍاخذ هـشٍٓیت داًؼتِ ؿًَذ.

 

 گیریوتیجٍ

تَاًرذ آتیرِ   الوللی دسن دسػتی اص ٓذالت داؿتِ تاؿٌذ، ٓذالت اًتمرالی هری  اگش تاصیگشاى خاهِٔ تیي

لت اًتمرالی سػریذى ترِ كرلح ٍ ػراصؽ اػرت. دس ًتیدرِ        تشیي ّذف ٓرذا سٍؿٌی داؿتِ تاؿذ. هْن

ػاصٍواسّای ٓذالت اًتمالی ّن تایذ دس ایي ساػتا ٓول ًوایٌرذ. دس ؿرشایي هٔورَل دس یره خاهٔرِ      

ٍفلل آى ٍ اخشای ػاصٍواسّای اخشای ٓذالت ّوَاسُ حاهش ّؼتٌذ ٍ حؼة هَهَّ اختالف تِ حل

-تشًرذ. پایراى  ی ایري ػراصٍواسّا سا تحلیرل هری    ٓذالت خَاٌّذ پشداخت. اها هخاكوات داخلی واسآی

آهیرض لرذست اص دیىتراتَسی ترِ     تخـیذى تِ هخاكوات داخلی ٍ گزاس تِ كلح ٍ یرا اًتمرال هؼرالوت   

دّذ. تفاٍت ّن اص دهَوشاػی خَاهْ اًتمالی سا دس ٍهٔیت ٍ ؿشایي هتفاٍت اص خَاهْ ٓادی لشاس هی

سٍػت. تِ ّویي دلیل خَاهْ اًتمالی تشخالف ػرایش  صاٍیِ اهىاًات هَخَد ٍ ّن اص صاٍیِ اّذاف پیؾ

-خَاهْ اص ػاصٍواسّای غیشویفشی خْت اخشای ٓذالت ًؼثت تِ دٍساى لثرل اص گرزاس اػرتفادُ هری    

-گیرشی هری  ًوایٌذ. دس ٍالْ، ػاصٍواسّای غیشویفشی، ٓذالت سا هٌاتك تا ؿشایي خَاهْ اًتمرالی پری  
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-. ایي ػاصٍواسّا گشچِ ٓذالت ویفشی سا هحمك ًویًوایٌذ وِ تتَاًٌذ هٌدش تِ كلح ٍ ػاصؽ گشدًذ

 ًوایٌذ.ًوایٌذ، اها ٓذالت سا تِ ًَتِ خَد اخشا هی

الوللی هَخِ اػت، اهرا دس  اگشچِ اص ًِش اخاللی اخشای ٓذالت ویفشی دس سػیذگی تِ خشاین تیي

ذالت دس ّویي دلیل ًیاص ترِ یره تٔشیرف خذیرذ اص ٓر     پزیش ًیؼت. تِّوِ هَاسد، چٌیي اهشی اهىاى

الوللی ٍخَد داسد  تٔشیفی وِ تتَاًذ تٔذ خذیذ ٓرذالت اًتمرالی سا هٔشفری ًوایرذ. ٓرذالت      ٓشكِ تیي

اًگاساًِ دس حمرَق  اًتمالی ًِ تٌْا هحذٍد تِ ٓذالت ویفشی ًیؼت، تلىِ تِ دلیل اّویت سٍیىشد فایذُ

ِ ٓرذالت ویفرشی دس   ور الولل ویفشی، ٓذالت ویفشی خض الیٌفه ٓذالت اًتمالی ًیؼت. ٌّگراهی تیي

تَاًذ تِ اّذافؾ دػت یاتذ، ػاصٍواسّای خایگضیي تِ هٌَِس تحمرك اّرذاف دٍسُ   خَاهْ اًتمالی ًوی

ای ورِ ّورِ تٔراسیف ٓرذالت اًتمرالی ترِ ًرَس هروٌی ٍ         اًتمال تایذ هَسد اػتفادُ لشاس گیشًذ. ًىتِ

اس ترِ ٍهرٔیت اًتمرال تؼرتگی     ًوایٌذ. تٌاتشایي، اخشای ٓذالت دس دٍسُ گرز هحتاًاًِ آى سا تأییذ هی

داسد. ٓذالت یه هفَْم ایؼتا ًیؼت. ایي هفَْم تایذ هٌٌثك تا صهاى ٍ هىاى تفؼریش ؿرَد. هىراى ٍ    

تشیي ّذف دس خاهِٔ اًتمالی اػرت.  گزاسًذ. كلح ٍ ػاصؽ هْنصهاى اًتمال تش هفَْم ٓذالت تأثیش هی

 ّذاف سا هذًِش داؿتِ تاؿٌذ. دس ًتیدِ، آى ػاصٍواسّای ٓذالت هَفك خَاٌّذ تَد وِ ایي ا

ٓذالت تشهیوی تْترشیي هفْرَم اص ٓرذالت اػرت ورِ ایري اّرذاف سا هرذًِش خَاّرذ داؿرت ٍ           

ػاصٍواسّای ػٌتی اخشای ٓذالت ٍ ػایش ػاصٍواسّای غیشویفرشی ر ورِ ترِ ًرشص هتٌاػرثی ٓفرَ ٍ        

یض ٓذالت تشهیوی آهتَاًٌذ تِ ًَس هَفمیتگَیی سا ادغام ًوَدُ تاؿٌذر هیخثشاى خؼاست ٍ حمیمت

-الوللی ترِ ترالؽ  تَاًذ آتیِ دسخـاًی داؿتِ تاؿذ، اگش خاهِٔ تیيسا اخشا ًوایٌذ. ٓذالت اًتمالی هی

ّای خاهِٔ اًتمالی خْت تحمك ػاصؽ اص ًشیرك ایدراد ػراصٍواسّای غیشویفرشی اًتمرالی احترشام       

سّای غیشویفرشی ٓرذالت   الوللی ویفشی دس احترشام ترِ ػراصٍوا   گزاسد. دس ایي ساػتا ًمؾ دیَاى تیي

-اًتمالی تؼیاس هْن خَاّذ تَد. اُْاسًِش لاًْ اص ػَی دیَاى دس ساتٌِ تا ػاصٍواسّای غیشویفشی تِ

تَاًذ آتثاس ٍ هـرشٍٓیت ایري ػراصٍواسّا سا تورویي ًوایرذ ٍ هْرش       واس گشفتِ دس خَاهْ اًتمالی هی

 الوللی تاؿذ.ّا اص ًشف خاهِٔ تیيتأییذی تش آى
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