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 ۱39۸ پاییز، ۱07، شمارۀ ۸3دورۀ 

 یانتقال ۀجامع در آن آثار و یمی ترم دالتع فرایند در تکمشار  ابعاد و مفهوم

 یاسالم رضا، زادهب یطب پونه

 دهیچک

 اتاختالف سرنوشت نییتع یبرا  یمحل ،جامعه و جرم نیطرف گردآمدن ل یدله ب یمیترم عدالت در مشارکت
 میترم و نیطرف تیوضع بهبود در یتوجهدرخور   آثار مشارکت عنصر روایناز  ؛است یارتکاب جرم از حاصل 
 فرایند ۀچندجانب مشارکت نقش و ابعاد اندازه  چه تا که است نیا مقاله نیا یاصلسؤال . دارد یاجتماع روابط

 مشارکت که است نیا ماایدۀ  مقاله نیا در است؟ گذارتأثیر یانتقال عدالت اهداف تحقق بر یمیترم عدالت
 تحقق  در  ییبسزا نقش  تواندیم یمحل  ۀجامع و  مرتکب  ،دیدهبزه   مقام  در یانتقال  ۀمعجا  نا شهروند  ۀچندجانب

 وفصلحل  انتظار را یز کند؛ فاءیا زیآممسالمت زیستیهم و یمل یآشت جمله از ،یانتقال عدالت اهداف
 نظرهب منصفانه ،یانتقال دولت توسط ییتنهابه یانتقال ۀجامع در ی ربش حقوق جرائم از یناش اختالفات

 یانتقال دولت به یمال منابع کمبود نیهمچن و جامعه یساختار و یهنجار یهایسامانبنا چون ؛رسدینم
 عدالت  فرایند قیطر  از  یبشر  حقوق جرائم  نیطرف  یهمکار و  یینوا هم  نیبنابرا .  داد  نخواهند  را   ارک  نیاۀ  اجاز

 یاجتماع  روابط  بهبود  و  میترم  در  و  آورده  فراهم  را   نیمرتکب  ی ریبازپذ  و  دگانیدبزه   از  تیحما  موجبات  یمیترم
 و یمیترم عدالت فرایند در چندجانبه مشارکت نقش بر هیتک با نوشتار نیا لذا کند؛می فاءیا یمهم نقش
 .دهدیم قرار یبررس مورد را  موضوع نیا ،یلیتحلیفیتوص روش ی ریکارگ هب با آن آثار یبررس

یانتقال ۀ،جامعیانتقال عدالت چندجانبه، تک مشار ،یمیترم عدالت :واژگان کلیدی

 
  ( استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان   )یسندۀ مسئول    p_tabibzadeh@yahoo.com                نو

         دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشکدۀ دانشگاه شهید بهشتی                  somea1@yahoo.com 
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 مقدمه
د یشد یهاو نقض ی ریش، درگ کشمک ۀ دور یکه پس از گذراندن کاست  یاجامعه ،1یانتقال ۀجامع

د حقوق یشد یهابا نقض عدالت در رابطه یو اجرا  یو بشردوستانه منتظر گذار به صلح، آشت ی حقوق بشر
ننده کش یهنجارهاده با یدبیآس ۀن جامعیا .(۱۰: ۱3۹3، یان است )سبحانیبازماندگان و قربان یبرا  ی بشر

 2یرو دولت انتقالنیاز ندارد. از یآممسالمت  زیستیهم  یرا برا   یارآمد توان جلب اعتماد ملکنا  یو ساختارها
، با یروابط اجتماع ی و بازساز ءایمنطبق جهت اح ی ارهاک ازود از سیت شهروندان، بای جلب رضا منظوربه

رد دولت استفاده کدادن به عملتیو مشروع  یقانون  یهنجارها، ساختارها  یت آنان در بازسازک حضور و مشار
ور کبه اهداف مذ هاآناست تا توسط  جامعۀ انتقالی نا ن قدم توجه به بازماندگان و شهروندی. لذا اول کند

دهد، یمل  کیت شهروندان تشک آن را مشارۀ  ه بدنکد  ینما  یریگبهره   یارکبتواند از راه  یولت انتقالبرسد. اگر د
ت ک نان شهروندان نسبت به دولت و مشاریب اطمیباالبردن ضر یکی :ر دو هدف را نشانه رفته استیت یکبا 

ت  یحما یدر لوا  رد دولتکت عملیسب مشروعک ی گریاند و ده مطرح شدهک یالتکم آنان در حل مشیمستق
و  یراسک ذار از خشونت به دموگ و هموارنمودن جامعۀ انتقالیدن به اهداف یرس یت شهروندان برا یو مقبول 

 . استدار یصلح پا
 وفصلحل ن جرم در یت فعال طرفک مشار یمیعدالت ترم یاجرا  یه شاخص اصلکنیبا توجه به ا 

ار منطبق با کعنوان راههت را بک ن مشار ین است تا ایا بر ین مقاله سعی، لذا در ااست از جرم یاختالفات ناش
که  یافراد ۀاست که در آن هم یاوهیش یمیعدالت ترمرا یز دهیم؛قرار  یمورد بررس جامعۀ انتقالیت یوضع

دا یپبخش ت یرضا یحلتا راه  ،کردهشرکت  یررسمیغ فراینددر  باشند تایقادرماختالف دارند،  گریدیکبا 
ف ی، در تعری فرکیدر موضوعات    یمین عدالت ترمیادیاصل دوم از اصول بنه  کادآور شد  ید  یانجا بیدر ا.  کنند

و بزهکار و در صورت  دیدهبزه که در آن  یفرایندهر  یعنی یمیترم فرایند»: است نیچن یمیعدالت ترم فرایند
ک یمعمول به کمک  طور فعاالنه وهباست، رفته یک جرم اثر پذیاز اجتماع که از  یا عضویلزوم، هر فرد 

 the Economic and Social« )ند.ینماکننده در حل مسائل برخاسته از آن جرم مشارکت ل یتسه

Council, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmers in 

Criminal Matters, Art.2 )د یشد ائمجراز  یحل اختالفات ناش یبرا  ین مشارکت در جوامع انتقالیا
 یمیرا از منظر عدالت ترمیز  ؛ت استیدر بهبود وضع  مؤثر  یدولت انتقال  یهااستیهمگام با س  ی حقوق بشر

به  یدگ یرس یرو برا نیشود. ازا یاست که منتج به نقض حقوق افراد م یه نظام اجتماعیعل یبزه، عملکرد
م روابط یترم در ،اندمتضرر شده تک افراد محل وقوع جرم که متأثر از آنمشارکت فعال تک ین نقضیچن

و  ی ن تخلفات حقوق بشریبکان و مرتیت قربانک ه شرکم ید توجه داشته باشیدارد. با ییگسسته نقش بسزا ازهم 

 
1. Transitional Societies    

بگر یا ناقض حقوق بشر و بشردوستانه برای اجرای عدالت  ا دولت انتقالی عبارت .۲ ست از دولتی که بعد از برکناری دولت سرکو
 گیرد.می  انتقالی را بر عهدهۀ و گذار به دموکراسی و صلح پایدار هدایت جامع
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 یاجرا   یسنت  یهاا روشیاب  یقتیون حقیسیمکق  یاز طر  یمیعدالت ترم  فراینددر    جامعۀ انتقالیبشردوستانه  
ق ین طریو از ا شودمیان ین و قربانیبکمرت یو اجتماع یت فردیبر وضع یات شگرفتأثیرعدالت، موجب 

 یسازک ن موجب پایبکمرت  یمیعدالت ترم  فرایند  یمودن ارادیشود. پیم میترم  هاآن  یاجتماع  ۀروابط گسست
خواهد شد.  جرائمرار کت عدم تیو در نها هاآن ی رینده سبب اصالح و بازپذی آنان شده و در آ یو روان یروح
 ژه از طرف جامعه و دولتی و یهاتیبا جلب حما یمیعدالت ترم فراینددر  یت ارادک ز با مشارین نایقربان
، حق بر دانستن یخود از جمله حق دادخواه ی ن حقوق بشریادیو بن یاحقاق حقوق اساس یبرا  یانتقال

برابر  ین شهروندانعنوا هب ،شدهانجام یتوانند با بازپروریو م شدهدوار یقت و حق بر جبران خسارت امیحق
مات یان در اخذ تصمیت فعال قربانک ن مشاریز خود ادامه دهند؛ همچنیآممسالمت  زیستیهمبا بازماندگان به  

 یگردد تا قربانیآنان موجب م یگذار بر زندگ تأثیرد یعدالت در رابطه با تخلفات شد یرامون اجرا یپ یینها
ابد و ییاهش مک یو ییجوجه حس انتقامیدر نت ؛ردیقرار گ ی ترت مناسب یدر موقع یو رفتار کیادرا  لحاظبه

 ند.کیدا میش پیمصالحه در جامعه افزا 
 دیدهبزه  ۀمصالح و یآشت به دنیرس ،یمیترم عدالت یواقع که هدف باورند نیا بر اندانحقوق از یبرخ

 عیوس یانیپا که است یهدف از یبخش فقط یقربان خسارت جبران یبرا  شدهحاصل  توافق. است مرتکب و
 ۀن جامعیا یا و بازسازیساز احنهیگذار زمالو مصالحه در جوامع درح ی(، آشت۹۵ :۱3۹۶ ،ی ری)ش دارد

 میترم و شهروندان نیب نانیاطم و اعتماد بازگرداندن یانتقالۀ جامع یبازساز ابعاد از یکیده است و یدبیآس
 ثبات  باعثن آنان یب  ضیتبع  عدم  و ی برابر ۀنیزم  هک  یدح  تا  ؛است  یانتقال  ز دولتیگر و نیدیک  با  هاآن  روابط
 تک مشار با یمیترم عدالت فرایند یاجرا  آثار است ر آن رفت، مناسبکباتوجه به آنچه ذ رونیازا . شود صلح

 یبررس  مورد  یانتقال  جوامع  در  انیقربان  خاطر  یارضا  و  نیبکمرت  یریبازپذ  در  آن  تأثیر  و  دیشد  تخلفات  نیطرف
 . ردیگ قرار

  جامعۀ انتقالیبر  یمیترمعدالت فرایند در شهروندان ۀچندجانب تکمشار  تأثیر .۱
 حقوق دیشد جرائم ارتکاب و خشونت و ی ریدرگ  از سرشار  خیتار ه باکاست  یا، جامعهجامعۀ انتقالی

ب  ی ریدرگ  زمانۀ بشردوستان و ی بشر  علیهاب خشونت کو ارت ی ریبودن مدت درگ یطوالن. است روهرو
بر روح و روان نسل  کیاند، چنان آثار وحشتنار بودهیگروه درگ  یاسیس یهاخواسته یه قربانک یانیامرنظیغ

زده ان و زنان وحشتک ودک  ۀابوس شبانکتوان  ینم  ییتنهاهبس، به با توقف و آتشکگذارده    ی ریزمان درگ   ۀسوخت
در واقع  ،یع انسانیآن فجا ۀنندک جادیعلل ا یابیشهیو ر ی ریق زمان درگ یحقاکردن رو بازگونیداد. از اان یرا پا

 بازماندگان است.   یکتار یهاابوس شبکز یربرون
 رقم را  آن ندهی آ حل،راه ۀارائ یبرا  اختالفات یابیشهیر و جامعۀ انتقالی ۀگذشت یدادهای رو یافکموش

 از دهیدبیآس انیقربان ش،کشمکپسا تحوالت ر وییتغ متوقع قشر نیاول ،یخیتار مرور نیا در. زد خواهد
 دا یپ امیالت انیقربان یهازخم و درد اگر که است واقف کامالا  یانتقال دولت باشند ویم دیشد جرائم ارتکاب

 مجدد یهای ریدرگ  و کهنه یهازخم شدنباز منتظر باید زمان هر و دهیفایب جامعه یبازساز و اصالح نکند،



 ۱39۸پاییز  / ۱07مارۀ / ش ۸3دورۀ  /                                                

 

۱۶4 

ن و  أش یایبر بازماندگان و اح ی بیمحو آثار تخر یانتقال را از جمله اهداف عدالتیز ؛باشد یداخل سطح در
 رب حق و 1قتیحق کشف بر حق) نایقربان مثبته حقوق به یدگ یرس ان است. لذایقربان ۀرفتمنزلت ازدست 

 در عدالت تحقق به دنیرس یبرا و اثربخش است انتقالیجامعۀ ت یر وضعییتغ در ،است (2خسارت جبران
  .است ریزناپذیگر یانتقال جوامع

ان یو ب یدادخواه یهاراه کردن فراهم مستلزم  شدهذکر حقوق به توجه با جامعۀ انتقالی در عدالت تحقق
ان یمدع  3تک حضور و مشاره با  ک  ییهااست؛ البته راه  یان و بازماندگان جوامع انتقالیحق قربانهبهای  خواسته

نان بر صحت یدر تمام مراحل آن با اطم یبانقر که است بهتر راستا نیا ت شود و دریان( هدا ی)قربان حق
 یعوامل  ن منظور بهتر است تمامیو بد  کنداثربخش بدون واهمه و ترس تالش  ۀ  جیدن به نتیرس  یرد، برا کعمل

 اختالفات  ق،یحقا  انیب  با  و  شوند  جمع  هم  دور  اند،شده  متأثر  یبشر  حقوق  دیشد  جرائم  ارتکاب  از  ینوع  به  که
 و دردها ن،ینماد و یقیحق شکل  به خسارات جبران با و کنند ییشناسا را  لفاتتخ نیطرف ،یابیشهیر را 

عدالت  فرایند یق اجرا یتواند از طرین امر میا. بخشند امیالت را  انیقربان یانسان عیفجا از یناش یهازخم 
ۀ گسست  یاجتماع  روابط  سبب انسجام در نتیجهه  کرد  ین صورت پذیبکان و مرتیت فعال قربانک و مشار  یمیترم

  دن یتا رس حاکم یهنجار و یساختار نیادیبن اصالحات یبرا  جامعه یسازشده و باعث آماده ی ریدرگ  زمان
  .خواهد شد داریپا صلح و یدموکراس به

شان، یاهای و خانواده یت قربانیه در وضعک یدادن شهروندانتک بتواند با مشار یاگر دولت انتقال
 ،تحت امر رهبران و آمران ی ریه در زمان درگک یاند و شهروندانبوده ی ریگ دوران در یع انسانیبازماندگان فجا

 
ین متفاوتی مانحقیقت ممکن است در نظام کشف حق بر  .1 ند حق بر دانستن، حق بر کسب اطالع  های حقوقی مختلف با عناو

های اسناد حقوق بشری متعددی به حق قربانیان و خانواده  ،المللییا آزادی اطالعات به رسمیت شناخته شده باشد. در سطح بین 
یب  ای را در این موضوع به تصشورای حقوق بشر قطعنامه ۲۰۱۲سپتامبر ۲4است. در  کردهمبنی بر دانستن حقیقت اشاره ها آن و

مبنی بر کشف حقیقت در  ها آنهای های قربانیان و خانوادهتسهیل تالش  منظوربه هایی ها خواست که اقدام دولت  ۀرساند و از هم
در رابطه با   ۱۹4۹های ژنو به کنوانسیون  ۱۹77الحاقی   پروتکل اول  3۲ مادۀهای سنگین حقوق بشری اتخاذ کنند. رابطه با تخلف 

 .  کند می اطالع از سرنوشت بستگانشان تصریح    برهای قربانیان  المللی، به حق خانواده بین   ۀ اصمات مسلحانحمایت از قربانیان مخ 

“Right to Truth”, Human Rights Cousil. Twenty-First Session, A/HRC/21/L. 16. 24. 

September 2012. Available at: 
http://www.ohchr.org/en/HRC/regularsessions21/pages/resdecstat.aspx. 

آن هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران  موجببه المللی است و حق بر جبران خسارت یکی از اصول کلی حقوق بین . 2
در رابطه با اعمالی که نقض   ثرؤص برای جبران خسارت مجهانی حقوق بشر به حق هر شخ  ۀاعالمی 8 مادۀدر گردد. خسارت می 
 ، اشاره شده است.  استحقوق وی 

The Universal Declaration of Human Rights (1948), General Assembly. Article. 8. 

available at: http://www.un.org/documents/udir/history.shtml. 

 شده است.  جبران خسارت در صورت نقض حقوق تصریح   ۱۹۶۶لی حقوق مدنی و سیاسی  المل( میثاق بین 3)  ۲  مادۀهمچنین در  

International Covenant on Civil and Political Rights. 1966. available at: 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. 

3. Participate     
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زمان ن یمتضرر یعدالت برا  ی اند، مجرشده ی د حقوق بشریب تخلفات شدکمرت یبدون منفعت شخص
 یداخل یاء مجدد جامعه به سمت استانداردهایو اح یدوار به بازسازیتواند امیدنبال آن مهباشد، ب ی ریدرگ 

ت قانون و یمکاز جمله حا ،مدتبه اهداف بلند یابیدست یبرا  یرو دولت انتقالنیباشد. از ا مللیالبینو 
ه ک  ییارهاک سازو ی ریارگ که. با بکندعبور    قالیجامعۀ انت  نا شهروند  ۀد از پل سازش و مصالحیدار، بایصلح پا

ت فعال ک ساز مشارنهیگر و زمتیتواند هدا یم یاستوار است، دولت انتقال یمیعدالت ترم فرایند ۀیبر پا
ت یتواند به تثبیم یمدن ۀت فعال شهروندان و جامعک با مشار ین دولت انتقالیشهروندان گردد. همچن

جامعۀ در  ی د حقوق بشریاب تخلفات شدکرا ارتیز ؛دوار باشدیام جامعۀ انتقالی ۀشدیت ساماندهیوضع
د است یاب تخلفات شدکمحل ارت  ۀجامع  یروابط اعضااختالل در    یمعنه  ب  یمی، از منظر عدالت ترمانتقالی

 یروابط اجتماع یبازساز  یبرا  یصورت جمعهب بایداند رفتهیپذ تأثیرن تخلفات یه از اک یو اشخاص
ن حجم از اراده را یت اک ت مشاریظرف باید شدهاست اتخاذین منظور سینند. بدک یشیاندشده چاره ب یتخر

 ظهور گذارد.  ۀرفته و به منصیپذ

 ی میعدالت ترم فرایندت در کمفهوم مشار  .۱-۱
 یاز جرم یاختالفات ناش وفصل حل  ین جرم برا یشدن طرف، فعال1یمیت مدنظر عدالت ترمک مشار

اختالفات   وفصل حل در مراحل    یگاهیمنفعل بوده و جا  امالا کن اشخاص  ی، ایسنت  یفرکیه در عدالت  کاست  
نشگر کدولت بوده و دولت حافظ و  یرم تعرض به هنجارها، جینش سنتیرا در بیز ؛از جرم نداشتند یناش

ل کشه  عمل مجرمانه ب  تأثیرافراد تحت    یمیعدالت ترم  فرایندآمد. حال در  یشمار مه در مقابل مجرم ب  یاصل
ج ینش آنان به نتاکخواست افراد و وا   ،جهی؛ در نتکنندمیت  ک از جرم مشار  یاختالفات ناش  وفصلحل فعال در  
ت مدنظر ک گذارد و مشاریجا مهرا ب  ینش دولت متفاوت بوده و آثار متفاوتکالا با خواست و وا امک  شدهحاصل 

 .کندمیشده ب یم و اصالح روابط تخریبه ترم یرد را منتهکعمل ۀجینت ،بودنشیاریل اختیدل هب
ن روابط وارد یااب جرم به کارتۀ جیه در نتک یبین افراد دارد و آسیه بر روابط بکیت یمیترم عدالت فرایند 
و  کندمی یبازساز ،جرم تأثیرتحت  ۀب و جامعک، مرتیجامعه اعم از قربان یاعضا ۀهم 2تک با مشار ،آمده

 ۀداوطلبان و یاراد حضور با دارد و عهده بر یفعال نقش ا مجرمی بزهکار 3مشارکت، نیا بخشد. دریام میالت
به ده وجامعهیدبزه  به نسبت آن آثار و یارتکاب عمل  جینتا با خود را ینوعبه خود  قیطر از و دینمایم رورو

 یجستجو در فعاالنه ت،یمسئول  رشیپذ و با کندمی یهمدرد دهیدبزه  با هاآن  ناگوار طیشرا میمستق کدر
 یرش راه برا ین پذیو با ا است ب شدهیه موجب آسکرد یپذین میهمچن .دی آیبرم انیز و ضرر جبران یهاراه

 
1. Restorative Justice 

2. Participate 

جامعه در امور محله، شهر و روستای خود   یای که از طریق آن اعضاهای ارادی و داوطلبانه ست از فعالیت ا تر مشارکت عبا. 3
خردمند،  و )اسالمی شوندمی دادن به حیات اجتماعی خود سهیمصورت مستقیم و غیرمستقیم در شکله کنند و بمی شرکت
۱3۹3 :۱۵۶).   
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 یو ی ریم و بازپذیترم ،نیبکت مرتک مشار یی  نهاۀ جیه نتکشود یطلب عفو و بخشش باز مو  یخواهمعذرت 
 .(۲3 :۱383، یخواهد بود )عباس

 به شدهوارد خسارات و یقربان تیوضع بر توجه و زک ن، تمریبکت مرتیمقابل وضع در یمیترم عدالت در
باعث  تنهانه فرایندن یان در ایقربانت ک ت است. چه بسا مشاریش حائز اهمیش از پیب جرم وقوع  اثر در یو

ن ییاختالفات و تع  وفصلحل   یار به آنان برایض اختی ه با تفوکگردد، بلیشان میوارده به ا  یهابیآس  ییشناسا
برد. با یباال م هاآن ت را در  ک مشاربه ل یشده و تما یش قدرت شخصیجبران خسارت، موجب افزا  یچگونگ

ند کیجاد میا یقربان یبرا قضایی و غیرقضایی( عدالت ترمیمی )مراجع شبه فرایند ۀنندکل یه تسهک یفرصت
قا مطابق با یاو را دق یازهایان و نیاش بیگدیدهبزه تواند احساس خود را در مورد یم یت ویدر پرتو حما

 . (Lewellyn & Howse, 1998: 35)  دین نماییوارده تب یهابیآس
اب کارت یهدف اصل که ابندیین در میبکمرت ین علت وقوع بزه از سودیبا شن یان در جوامع انتقالیقربان

به اصطالح  سران و آمران   یهاخواسته یاش قربانه او و خانوادهکنبوده است، بل یجرم شخص و
گذار تأثیرو  یعمل یهااز نمونه یکیب خود ابزار دست آنان بوده است. کاند و مرتطلب شدهمصلحت 

ب یقایآفر یاب و آشتیقتیون حقیسیمک ن دریبکو مرتان یفعال قربانت ک مشار ن و هوس ی ون الیاست. ل یجنو
ب یقایون آفریسیمکسند: ی نوین باره میا در ز جمع یم یک را دور یمحل ۀن و جامعیبکان و مرتی، قربانیجنو

د از همه ی. شادادیگوش فرا م  یمحل  ۀجامعی  ن و اعضایبکدگان و مرتیدات بزه یو تجرب  هاناآورد و به داستیم
 کگر را دریدیکات یدادند و تجربیگر گوش میدیک یهاناون افراد به داستیسیمکن یار اکق ی، از طرترمهم
رد. یگی، مورد بخشش قرار مکندرد و مسائل مربوط به عملش را افشاء  یتش را بپذیول ؤه مسک  یبک. مرتکردندمی
  :Lewellyn & Howse, 1998)دهند  انجام یارکم، یهستند تا در جهت ترماران آزاد کن راستا خطایدر ا
 ۀیه بر پاک یعدالت انتقال یارهاک در سازو جامعۀ انتقالی نا شهروند یت ارادک رو حضور و مشارنیازا  .(49

به ده را یدبیآس ۀجامع یاء و بازساز یسرنوشت اح ینوعه تواند بیجاد شده است، میا یمیعدالت ترم فرایند
. کندمیفاء یا یمل یرا جهت دوام و ثبات آشت یج مثبتیرد نتاکن عملیند. اکض ی تفو نیمردمان همان سرزم

حفظ  یرا برا یز ؛ماندگار است کندمیجاد یشور اک یکآنچه ملت در  هر که دهدیخ نشان میات تاریتجرب
 ند.کمی  آن تالش

 یریکارگ هب در  هیپا  اصول  زا  7اصل    در  متحد  ملل   سازمان  یعموم  مجمع  ۲۰۰۲  ۀقطعنام رد دریکن رویا
 مشارکت در اراده که ر استکذه الزم ب. است شده نییوضوح تببه ی فریک یقلمرو در یمیترم عدالت ۀبرنام

 زین یمیعدالت ترم فرایند جینتا را یز ؛باشد مانده باقی فرایند انیپا تا دیبا یمیترم عدالت فراینددر قالب 
 انیپا در مطلب نیا. کرد خواهند دایپ دست روابط میترم و سازش به توافق با نیطرف بلکه ،ستین یلیتحم

 the Economic and Social Council, Basic)    است  شده  انیب  صراحتبه زده قطعنامهیس  بند پ اصل

Principles on the Use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters, Art 

13.)  
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ان و یت قربانک با مشار یمیترم عدالت فرایند یاجرا  بر ما توجه موضوع  نیا نییتب یبرا  نوشتار، نیا  در لذا
 جوامع در یسنت روش به عدالت یاجرا  و ابیقتیحق ونیسیکم ،یررسمیغ سازوکار دو قیطر ن ازیبکمرت

 . بود خواهد زک متمر یانتقال

 ت چند جانبه کمشار  یارهاکسازو  .۱-2
 در هکاست  یجامع و اطالعات درست یآورجمع یمعن به گذاردرحال  یکشورها در 1قتیحق کشف

یژه به منازعه، کی عوامل  و علل  مورد  دیشد اب جرائمکارت یچگونگ و هاخشونت مباشران و آمران مورد در و
 یریجاد درگ یرا به علل ا یتوجه دولت انتقال ق،یحقا شدنروشن و . افشاءاست منازعه آن در ی بشر حقوق
، یقوم یهاضیو تبع یشهروندان از حقوق مساو ی ها، عدم برابری ریعلت درگ  د. معموالا ینمامی جلب
ق  یعدالت از طر یدادن شهروندان در اجرا تک با مشار یاست. دولت انتقال یاسیو س ی، نژادیمذهب
ت ک سان جهت شریک یهاض را برداشته و فرصت ینع رفع تبعباشند، موا می محورت ک ه مشارک ییارهاک سازو

 . کندمی را فراهم ی حقوق بشر جرائماز  یاختالفات ناش وفصل حل  یو توافق برا  ی ریگمیدر تصم
ند، از جمله یعمل نما جامعۀ انتقالیدر  یمیعدالت ترم ۀیتوانند بر پایه مک ییرقضایغ یارهاک سازو

:Human Rights Cousil, 2012 ) باشندیم یوه سنتیعدالت به ش یاجرا و  2ابیقتیحق یهاونیسیمک

 یانتقال جوامع در خشونت دوران قیحقا کشف یبرا  یررسمیغ نهاد یکاب یقتیون حقیسیمک(. 16-24
 مشاور، مددکار ،ییقضا ،یحقوق ،یسیپل امور متخصصان از مرکب ییهائتیه ،ونیسیمکن یا .است

 از دبع و اندشده جادیا یردولتیغ یهاسازمان قیطر ازیا  یالمللنیب ای یمل قیطر از که است یاجتماع
دهند یم  ارائه  جادکنندهیا  مرجع  به  را   خود  یینها  گزارش  خشونت،  دوران  قیحقا  کشف  جهت  الزم  یهایبررس

رد کتوان عملیاب میقتیون حقیسیمک ۀشده در اساسنامرکبا توجه به اهداف ذ .(۱۵3: ۱388 ،ی)دالور
 صیتشخ یبرا  شواهد و عاتاطال  یآورجمع به هاونیسیکم از یبرخ کرد:م یرا به دو قسمت تقس هاآن 

 پردازدیم ی فرکیعدالت  یو اجرا  هاآن هیعل ییقضا ۀپروند ل یتشک یبرا  تالش و متخلفان و مجرمان
(Hayner, 2002: 91-92؛)از گرید یبرخ ؛چاد و یلیش گواتماال، ،یویبول  ابیقتیحق ونیسیمانند کم 

 به کمک انجامسر و ریدرگ  یهاطرف انیم یآشت و بخشش تفاهم، یبرا  یسازنهیزم منظوربه هاونیسیکم
 جادیا منازعات ختم از پس انیقربان یمعنو و یماد یهاخسارت تأمین و یاجتماع یهمبستگ و یبازساز 

 ی بازساز  و  اصالح   ،یمیعدالت ترم  فرایندور همانند اهداف  کمذ  ابیقتیحق  یهاونیسیکم  هدف.  گردندیم
ب یقایآفر و یمورشرقیت رالئون،یس ابیقتیقح یهاونیسیکم مانند ؛است یاجتماع روابط  تی مز 3.یجنو

 را راه و کرده داریب را  عموم ارکاف هاتیواقع ۀارائ ه باکاست ن یا ییفاقد قدرت اجرا  اب  یقتیحق ونیسیکم

 
1. Truth 

2. Truth Commission 
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 ییروای ون و رویسیمکدر  اختالف نیطرف مشارکت. کندمی هموار یانتقال دولت توسط مؤثر اقدامات جهت
 و قتیحق کشف یعنی ،یمیعدالت ترم مدنظر اهداف به دنیرس یون برا یسیمک ۀنندکل یتسه ۀلیوسهآنان ب
 ابیقتیحق یهاونیسیکم ،یکرد ی رو نیچن در نیبنابرا . است انیقربان یمعنو و یماد خسارات جبران

باعث   یمله چه عوا کنیباشند. دانستن امی  جرائممحل وقوع  ۀ  جامع  یشده برا ت طرح سؤاال  یدنبال پاسخ برا هب
ن یب چنکمرت یبا چه اهداف یچه اشخاص .شده است ید حقوق بشریاب تخلفات شدکو ارت ی ریجاد درگ یا

ن یب ییاروی ت و روک ق مشارین امر از طریا .اندداشتهدنبال به را  یجینتا چه حوادث نیا و اندشده یتخلفات
 اب،یقتیحق ونیسیکم قیطر از انینقربا شدندهیت و شنک مشار مثبت امدیپ رد.یپذیصورت م جرائمن یطرف

ب به  هک  است  انیقربان به  مربوط  نهفته  یهابغض  و  تلخ  خاطرات  زیربرون  یورزنهیک  فیتخف  یهانهیزم  خود  ۀنو
 نیت مرتکبک و مشار حضور .سازدیم فراهم را  دگانیدانیز و انیقربان انیم در بخشش حس تی بروز و تقو و

 کشف  به نکهیا  بر  عالوه   آنان  یسو  از  تخلف  ارتکاب  به  اعتراف  و  انیربانق مقابل   در  ی بشر  حقوق  دیشد جرائم
ه کن مطلب یا کبا در یقربانند و یکم جرائماب کارت یرا متوجه اهداف اصل یقربان کند،یم کمک قتیحق

 یپوشرات مباشر چشمیتواند از تقصیم ،آمران بوده است ییاهداف غا یبرا  یشده ابزارجاد یا یهاخسارت
 یدن به توافقیحل اختالفات و رس یآنان برا  یشیاندن و همیبکان و مرتیمتعدد قربان یهانشست . باکنند

 هاونیسیکم ها،ونیسیمکنندگان کل یتسه ۀلیوسهمزبور ب اطالعات ز و ثبتیآممسالمت زیستیهمجهت 
 یبه دولت انتقال یهاداتشنیپ ۀارائ با ،خود یینها گزارش ن دریم روابط طرف یالزم جهت ترم یهاهیضمن توص 

ت صلح و سازش و یدر تثب توانندیم ،الزم یقانون و یساختار اصالحات و انیقربان خسارت جبران بر یمبن
ون یسیمکشنهادات یبه پ یت امر اگر دولت انتقالینها .کنندفاء یا یها نقش مهمرار خشونتکاز ت یریشگیپ

ت فراهم یجاد امنین و ایبکمرت ۀلیوسهق جبران خسارت بیران را از طیو موجبات ارضاء خاطر قربان کردعمل 
 شهروند  یک  عنوانهب  توانندیشان میشدن امتنبه  او ب  ونیسیمکۀ  شدنییتع  مراحل  یط  از  هم بعد  نیبک، مرتکرد

  1.دهند ادامه بازماندگان و انیقربان نارک در زیآممسالمت زیستیهم به و شود جامعه وارد سانیک یحقوق با
ت ک ، مشاریمل یدن به عدالت مدنظر و آشتیرس یبرا  یدولت انتقال یتوانمندساز یهاگر از راهید یکی

  ت ک مشار  و  است. حضور  یوه سنتیعدالت به ش  یق اجرا یرو از طرشیالت پکو فصل مشدر حل   یمدن  ۀجامع
 بیترغ   را   مردم  ق،یمع  یباورها  د،یعقا  و  سنت  هیبر پا  یعدالت سنت  یاجرا   یبرا   یمذهب  و  یبوم  ای  یسنت  رهبران

 را یمذهب ،یبوم فاتیتشر خود داوطلبانه مشارکت با و ابندی حضور خاص مراسم در تا کنندیم قی تشو و
: ۱383، یآبادابرند ی) نجف 2کنند بدون تنش وخشونت فراهم را  سازش و مصالحه موجبات و جا آورندبه

 
1. United States Institute of Peace, Transitional Justice: Information Hand Book, 

September 2008. Available at: www.usip.org/files/ol/transitional-justice-final.pdf  

. این سازوکار در  نیست مع انتقالی الزم به یادآوری است، سازوکار سنتی اجرای عدالت از گذشته وجود داشته و خاص جوا. ۲
و اسکیموها مورد استفاده بوده ها پوست اعتقادات ساکنان بومی مثل سرخ بر اساسشمالی، استرالیا و زالندنو یآمریکاکشورهای 

لب  ها اغوفصل اختالفات میان خود داشتند. این شیوه رسوم و فرهنگ حقوقی خاصی برای حل و است. ساکنان بومی مذکور، آداب 
کید دارند و دارای ماهیت ترمیمی هستند.   بر سازش بین   متخلف و قربانی و جامعه تأ
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 ت و مذاکراتک بر مشار هیتک با عدالت یرا اج یسنت روش بودن  با گفتگومحور سازش تحقق االا حتما. (8
 طرف   از  خسارات  جبران  و  نیمرتکب  تیمسئول   احراز  آندنبال  به  و  قتیحق  کشف  .ابدییم  شیافزا   مدتیطوالن

 مستتر یمیترم عدالت فرایند قیطر از هک است یسنت روش به عدالت یت فعال دراجرا ک مشار جینتا از شانیا
 ار تناسب آن با ک ن سازویا یهااز شاخص یکی( Huyes, 2008: 16-17) گرددیم حاصل  ارک سازو نیا در

 مردم و شودیم تیهدا  یمحل ۀجامع مشارکت با تنها را یز ؛است یانتقال جوامع در یمحل ۀجامع فرهنگ
 و یبازآموز بر یمبتن روش نیا کارکرد .باشند جامعه در عدالت یاجرا  میمستق آثار شاهد توانندیم یمحل

 نیبنابرا. اندآموخته خود یزندگ  دوران در جوامع نیا به متعلق افراد که است یاجتماع یارهاهنج یادآوری
 فرهنگ شدنمالیپا و یخارج مداخالت به نسبت فراوانی تیحساس که یجوامع در سازوکار نیا از استفاده

ی هاجازاتم  ،اجرای عدالت  یسنت  روش  در  .(Huyes, 2008: 4-5 & 13)  است  مؤثر  ،دارند  یمحل  ۀجامع
 یاجتماع خدمات ۀارائ مانند ؛شوندمی یمنته یاجتماع یبازساز و سازش و صلح بهشده در نظر گرفته

 و جامعه به نسبت مرتکب تینحسن دهندۀنشان ینوع به امر نیا و شودیم جامعه ۀتوسع باعث که یاجبار
 ۀ ویش. است انیقربان و جتماعا به یرسانخدمت قیطر از اجتماع در مجدد یزندگ  یبرا  اجازه  درخواست

 حس ان،یقربان یماد یازهاین موارد یبرخ در و یروان و یروح یازهاین یاغنا با عدالت یاجرا  یسنت
 یریبازپذ  سبب  یاجتماع  یباورها و  تفکر  با  متناسب  یهامجازات  اعمال  با  و  برده  نیب  از  را   انتقام  و  یورزنهیک

 و یبازدارندگ  نقش نیبنابرا  ؛ردیگیم را ی ریدرگ  و خشونت دمجد تکرار یجلو و شده اجتماع به نیمرتکب
 نیا ،اندکرده استفاده سازوکار نیا از که ییکشورها ۀی رو طبق .کندایفا می را  نیمرتکب و انیقربان ی ریبازپذ

 مانند ؛است رییتغ قابل  سازش یبرا  جامعۀ انتقالی ازین با منطبق و بوده منعطف اختالف وفصلحل  ۀویش
پات مراسم و (Huyes, Luc, Salter, Mark, 2008: 19-68) کیموزامب در ماگامبا مراسم  در ماتواو
 & Igerja)  است  شده  یروزرسانهب اختالفات  وفصلحل  یبرا   روز  اتیمقتض  با  متناسب  هک  یشمالیاوگاندا 

Dias-Lambranca, 2008: 102 -111) . 
توانستند سازش  یسنتۀ ویعدالت به ش یق اجرا یاز طر یکو موزامب یشمال یاوگاندا  گذار  جوامع درحال

 ,Huyes, Luc) 1کنندت یدار هدا یت قانون و صلح پایمکرا مستقر و جامعه را به سمت حا یمل یو آشت

Salter, Mark, 2008: 20) .آرامش، جادیا یبرا  یانتقال جوامع در یمدن ۀجامع رسد مشارکتینظر مه ب 
 و ثباتۀ نندکنیتضم هکدار بوده یپا صلح به دنیرس تا یضرور یهاهرا  مودنیپ و اصالح  ،یبازساز صلح،

 التکمش  حل  برای  دولت  نارک  در  یمدن  ۀجامع  تک مشار  رونیازا .  است  یداخل  شرفتیپ  و  تحول  یبرا   یداریپا

 
 

سفیدان مذهبی و بومی برای  ای، روستا، جلسات جمعی بزرگان و ریششوراهای قبیله  ،اجرای عدالت سنتی ۀبرطبق شیو. ۱
تواند شامل پرداخت  می  توسط این شوراها شود. احکام صادره وفصل اختالفات و تعیین مجازات برای مرتکب تشکیل می حل

عدالت ترمیمی در نظام  فرایندالمنفعه از طرف مرتکبین یا مجازات فیزیکی باشد. جریمه و غرامت به قربانیان، کار اجباری و عام 
 (.۹- 43 :۱3۹3: سبحانی،  نکبرای اطالع بیشتر )  سازوکار سنتی اجرای عدالت بوده است. تأثیرکیفری تا حد زیادی تحت



 ۱39۸پاییز  / ۱07مارۀ / ش ۸3دورۀ  /                                                

 

۱70 

 و ریدرگ  جوامع در قانون تیحاکم رامونیپ خود گزارش در متحد ملل  سازمان کل ریدب. الزم است یانتقال
اختالفات اشاره  وفصل حل جهت  مؤثر یاز ابزارها یکیعنوان هعدالت ب یاجرا  یسنتهای وهیبه شر، یپسادرگ 

را به  یجهت تحقق اهداف عدالت انتقال یداخل یهال یو پتانس یمدن ۀت جامعک ن مشاریرده است. همچنک
 .رده استکه یتوص یانتقال یهادولت

 ن یبکاصالح مرت ت چندجانبه درکنقش مشار  .2
شده  یالمللنیب جرائمب که مرتکاست  یالملل شخصنیا مجرم بی 1بکالملل، مرتنیر حقوق باز منظ

 یجرائمو  یفریالملل کنیوان بید ۀمصرح در اساسنام یالمللنیب جرائمه تمام کن مسئله یاست. با توجه به ا
بشر و د حقوقیگردد، نقض شدینشده اما نقض حقوق بشر محسوب م یانگاروان جرمید ۀه در اساسنامک

د یشد جرائمب که مرتک است یشخص یالمللنیب بکا مرتیار کلذا، بزه ؛شوندیم یبشردوستانه تلق
ت یبر رعا یمبن ین در مخاصمات داخلیبکزان تعهد مرتیو بشردوستانه شده است. در مورد م ی بشرحقوق

د حقوق یقیت بیهد به رعامتع ین در مخاصمات داخلیه متخاصمکن است یا بر حقوق بشردوستانه اعتقاد
ه در نزاع کاست    یمسلح شورش  یروهایو ن  یمسلح دولت  یروهاین نیبشردوستانه هستند و منظور از متخاصم

قواعد حقوق  ین تعهد در اجرا یهمچن .(۱۱۹ :۱387 ان،یرنجبرو  ت داشتند )ممتازک مشار ی ریو درگ 
ده است یرس یدادگستر یالمللنیان بوید تأییدز به ین یمسلح شورش یروهایبشردوستانه از جانب ن

وفصل متعدد در مقام حل  یهات در قطعنامه یامن یشورا . (4۹8 :۱387 اران،کهم و یگدل یبییای)ض
خواسته است تا حقوق بشردوستانه را  هاآن رده و از کن متخاصم خطاب یطرف ۀبارها به هم یمنازعات داخل

ن در مخاصمات یبکد حقوق بشردوستانه از طرف مرتیاب نقض شدکن در صورت ارتی. بنابرا کنندت یرعا
قواعد حقوق بشردوستانه و به  یهانقض یپاسخگوو  است یفرد یفرکیت یمسئول  یب دارا ک، مرتیداخل

 حقوق بشر است.  یق اول یطر

   یر یرد آنان در زمان درگکعمل بر اساسن یمرتکب یبندطبقه .2-۱
شور کۀ ن دهه شالودیه چندکم یهست یاافتهید سازمانیدش جرائمگذار شاهد سفانه در جوامع درحالأمت

، یرقانونیال غحتماا ا ای یموجه قانون یهاهو خواست یدئولوژی، ایرا تعصبات قومیز ؛است کردهران ی ر را ویدرگ 
ا یه دولت یعل یاز طرف اقشار ناراض یو کشمکش نظام یداخل یک ناآرامی یمساعد و مناسب برا  یطیمح

 دولت  معموالا   (.Shapland, 2014: 112-130)  رده استکجاد  یا  یمدع  یهان گروه یلت، بحضور دو  رغمبه
 بلکه بنا به حفظ ؛شودینمر ظاه ملت حقوق ی مجر عدالت و یگر در مقام اجرا یدن کشمکش، یدر ا ریدرگ 

 . درشوده اتباع خود یو بشردوستانه عل یبشرفاحش حقوق یهامرتکب نقض ، ممکن استیمنافع عموم
 کدامهیچکه    بود  یداخل  ی ریدر درگ ان  یرنظامیان و غیاز نظام  یاشاهد مشارکت گستردهتوان  یم  یتین وضعیچن

 
1. Perpetrator 
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به   یابیل دستیبه دل   هاآن   بلکه مشارکت  ؛است  صورت نگرفته  یبنا به منفعت شخص  شان،یا  یابکارت  از اعمال
و بشردوستانه   ی ز قواعد حقوق بشررد خود تخلف اکن از عملیبکتصور مرت  .است  کته شدهید  یک نفع عمومی
عنوان دفاع هب را  یرانسانیغ یهابه خشونتزدن و دستاست  یاسیبا آمران و رهبران س ییأ هم ربلکه  ؛ستین

و  ی بشرحقوقۀ گسترد جرائمن یمرتکب بهتر استرو به نظر نیاز ادانند. یم جامعه یهااز خود و ارزش 
 که ناکنندگ آمران و کنترل  نخست، ۀدست کنیم:ک یبه دو دسته تفک را  یجوامع انتقال ی ریزمان درگ  ۀبشردوستان

که  هستند یمباشران ،دوم  ۀدست ؛باشندیم عهده داررا  جرائمت و کنترل ارتکاب یهدا  دادن،ت دستوریمسئول 
 اندداشته  مباشرت م در ارتکاب تخلفات  یطور مستقهب  یرنظامیغ  یو حت  ینظامو شبه  ینظام  یروهایدر قالب ن

، افراد یدر جوامع انتقال ی بشردوم از عامالن ارتکاب تخلفات حقوق ۀدست .( ۱۱۹-۱43 :۱3۹3، ی)سبحان
تابع دستورات رهبران   ،امر مافوق  یاجرا ۀ  زیبوده و با انگ  یرنظامیو غ  ینظام  یروهایهستند که در قالب ن  یعاد

که توسط است  یحفظ منافع جمعا ی تدر مقابل حمال دفاع از خود یبرا  هاآن عمل متقابل  ومران هستند آو 
، یشمالیاوگاندا  یدر جنگ داخل یمبارزان بوم ۀمشارکت گسترد ،آن بارز ۀنمون ؛شده است تهیکدرهبران 
ن یبکاز مرت اول ۀدستدر برابر  یالعمل دولت انتقالس که، عی . طبق رواست... انمار ویک، رواندا، میموزامب
 یالمللنیب جرائمرهبران و آمران  و مجازات یفریکعدالت یاجرا ، هو بشردوستان یبشرد حقوقیشد جرائم

 رالئونیس ،یمورشرقیمختلط ت یهادادگاه ،ندا آو رو یوگسالوی یالمللنیب ی فریوان کیاست. همانند د بوده
 هکن یبکدوم از مرت تۀدس در مورد ی فریکعدالت  یاما اجرا  . (Macrothink Institute, 2011: 161... )و

ل ی و نبود دال یل گستردگیدل هبو بشردوستانه هستند،  ی بشرد حقوقیشدارتکاب تخلفات  یاصل انمباشر
 .(8-۹ :۱3۹3 )پرادل، استقابل اغماض  یمحکم مثبته جهت ارتکاب تخلف و جرم با منافع شخص

 یمیعدالت ترم  دفراینرا در  یز  ؛رسدینظر مهد بیمف  یمیترم  عدالت  ین، اجرا یبکن دسته از مرتیا  یرو برا نیازا 
. کندحاضر است خسارت وارده را جبران  یتوافق قربانرفته و با یت عمل خطا را پذیمسئول  ،اریبا اخت ب  کمرت

 اشداند و هم با جبران خسارت متنبهمی  ریپذتیب را در مقابل تخلفش پاسخگو و مسئول کهم مرت  فرایندن  یا
ه یان ربوده شده و علیشورش توسطکه  یشمالی زان اوگاندا از مبارزان و سربا یاریعنوان مثال بسهب. کندمی

را  ین اعمالیچ عنوان قصد چنیبودند، به ه یبشرد حقوقین مجبور به ارتکاب تخلفات شدشایهاخانواده
  بودند. تیه بشریعل جرائم نداشته و مجبور به ارتکاب

شود، اعم از یمحسوب م عام یمک لحاظبهه کدوم  ۀن درجیبکدر مورد مرت یمیعدالت ترم یاجرا 
و بشردوستانه موجب خسارت و  یبشرد حقوقیگسترده و شد جرائمه با ک یردولتیو غ یدولت یروهاین

گاه بموج  ی ریبا تداب اند،ان شدهیا قربانیان یر نظامیبه غ یجد یهابیآس عملکرد آثار سوء ت به سبن یآ
 و جبران خسارات وارده ی ریپذتیمسئول  یا برا ر هاآن  ،یندامت و شرمسار با احراز حسو آنان شده خالف 

  اند. گردیمبه جامعه باز  ان قرار گرفته و آنان را مجدداا یت، مورد بخشش قربانین وضعیجاد ایو با ا  کندمیآماده  
ار کع قانون و بدهیمط یب فردکاز مرت یمیعدالت ترم فرایند یط یو روان یروح یسازکر و پاین تطهیا



 ۱39۸پاییز  / ۱07مارۀ / ش ۸3دورۀ  /                                                

 

۱72 

و از جاد شده یان ایقربانو  نین مرتکبیو سازش ب یآشت یهانهیزم بین ترتی رده و بدک جادیا جامعۀ انتقالی
  .شودمی بدون تنش و انتقام فراهم یاجتماع ۀرابط ی ریسرگ 

 ؛ستیطورعام مدنظر نهن بیبکمرت یبرا  یمیعدالت ترم ین اجرا کردزی تجو یجوامع انتقال یتمام یبرا 
 رد.یپذیصورت م یانتقالۀ معجا نا خواست شهروندبا توجه به  یانتقالدولتنظر دنش عدالت می گز را یز

کید ی فریکعدالت یجوامع بر اجرا از  یبرخ  یفریک عدالت یرا صرفاا به معنا یانتقالو عدالتداشته  تأ
قت و یبر جبران خسارت، کشف حق یمبن یمتفاوت یهاخواسته گر بنا بهیه جوامع دک یحال در ؛شناسندیم

ۀ بارز آن، جامع ۀ. نمونندینمایم ی ریگبهره  یمیترمعدالت فراینداز طرف شهروندان از  یمل یسازش و آشت
ب یقایآفر در رابطه با  یبکیتر یحاا انتخابیترج رالئون،یس همانند یانتقالجوامع  از گرید یبرخدر .است یجنو

 ی هایبررس . با(Hayner, 2002: 91) داشته است یمیترمم با عدالتأ تو ی فرکیعدالت یاعمال و اجرا 
 دولت، یمردم از دولت انتقال یهارامون انتظارات وخواستهیپ یشمال یازنقاط اوگاندا  یشده در برخانجام

ها و نظرات افراد جامعه بر مجموع خواستهمتعدد و متفاوت شهروندان بود و بر اساس  یهاشاهد درخواست 
ن، یان، بخشش و عفو مرتکبیغرامت و خسارات به قربانپرداخت  ،  یابیقتیبر اعمال حق  یحسب ضرورت مبن

 یهاخانوادهۀ و با مشارکت گستردرد کال باستق یبوم یرهبران مذهب ۀلیوسبه یسنت عدالت یجامعه از اجرا 
فات ین، مراسم و تشریو اعتراف مرتکب نیهدشا و شهادت یمراسم استماع عموم انجام و نیان و مرتکبیقربان

   1.کردرا فراهم  یداخل ۀخاطر جامعتیرضا ،یج مصالحه و سازش ملینتابا  یو سنت یمذهب

ه ک یعنوان قشرهاند، بر اعمال خشونت شدهیه ناخواسته درگ کن عام یبکرسد توجه به مرتینظر مهب
بازماندگان  یرا برا  یا اجتماعیالمنفعه ن خدمات عامیخود با توافق متضرر یجبران خطاها یتواند برا یم

ا ین شهروندان را مهیق اعتماد متقابل بین طریند و از اکیم کمک یم روابط اجتماعیدهند، هم به ترم انجام
 ،نیبکمرت ین نوع مجازات برا ید ایشده شود. البته شابیشور تخرک ۀو توسع یسازد و هم باعث بازسازیم

برگرداندن  ،انیبران خسارت قربانرا منظور از جیز ؛دریتواند مورد انتقاد قرار گیباشد اما م مؤثرسازنده و 
دارد  یه آثار جمعک یه مجازاتکیدر صورت؛ اب جرم استکبه حالت قبل از ارت یقربان یت فردیوضع

تواند قابل یم ،است یب و قربانکن مرتیتوافق ب ۀجیه نتکنیل ایدله . اما بکند تأمینن منظور را یتواند اینم
 رش باشد.یپذ

 یانتقال جوامع در یمیترم عدالت فرایند ین عام طیبکتمر  یر یاصالح و بازپذ .2-2
متناسب و در  یارهاک از به سازوین ین عام جوامع انتقالیبکدر ارتباط با مرت یمیترمعدالت فراینداعمال 
به  یمحل ۀجامع یان و اعضایا قربانیدگان یدن، بزه یمرتکب تک آن مشارۀ ه الزمکهمگان دارد  یدسترس برا 

 یهاونیسیق کمیازطر یانتقالجوامع ،فرایندن یا یبرگزار یبرا  است. یین گردهمایادر نندگان کل یتسههمراه 

 
1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace our 

own: (Victims' Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in 

Northern Uganda, 2007: 47-56). 
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ارتکاب   نیعامل زبانق از یان حقایب یبرا  تک مشارن یا .کنندمیعمل  یسنت عدالت یا اجرا یاب یقتیحق
در مورد   ،ر آنیو غ  یسایس  یهازه یانگ  بر اساس  جرائمن  یاعلل ارتکاب  کردن  بازگو و  ی بشرد حقوقیشد  جرائم

 ه آنانیبرعل  مشخصاا که    جرائم  یهاشهیان و توجه آنان به علل و ریقربانسخن دن یشن نیهمچن  اعمال مذکور و
 یهااز زخم  یق ناشیان احساسات و عواطف عمیو ب  ییروای رو  نیدر ا.  گرددیمجاد  یاست، ا  رفتهیصورت پذ

ابند که رفتار آنان اشتباه یکند تا درین کمک می، به مرتکبدگانیدبزه  ۀلیوسهب هاآن جینتاشده و تحمل جادیا
 درصددمرتکب فراهم شده و  ینه جهت عذرخواهیزم. لذا کندمیدار یو احساس ندامت را در آنان پدبوده 

ن یدر کنار مرتکب .(۲۰7 :۱38۹ )جانسون،کند ا جلب ان رینظر مساعد قربانجبران خسارات د تا با ی آیبرم
ان یقربان ۀلیوسهن بیبه قبول درخواست بخشش مرتکب دهد، منجریم انجام فرایندۀ کنندل یکه تسه یاقدامات

 و دگانیدن بزه یروابط ب ،جبران خسارات ین برا یبا توافق طرفو  کندمیبخشش  ب بهیرا ترغ  هاآنشده و 
ن موجب یبکبر مرت ی رین بخشش و بازپذیبازتاب ا .شودبرقرار میو سازش  یو آشت شودیم مین ترمیمرتکب

در  یفرکیعدالت  یهمسو با اجرا  ین امر آثاریا یانتقالنده خواهد بود و در جوامعی در آ جرائمعدم تکرار 
صلح و کردن نبال فراهمدهب یانتقالرا دولتیز ؛همراه داردبه ی بشرد حقوقیشد جرائمرابطه با رهبران و آمران 

در مورد رهبران و  ی فرکیعدالت یق اجرا یه تنها از طرکت است یمکنسبت به حا یاعتماد مل ۀآرامش و اعاد
در مورد  یمیترمعدالت فراینده با اعمال کبل ؛دی آیدست نمه ب ی بشرد حقوقی شد جرائم ین اصلیعامل

دگان و یددر جبران خسارت بزه  یمیعدالت ترم فرایندج ینتا را یز ؛ن اهداف قابل تصور استین عام ایمرتکب
 ییاز جمله پاسخگو  ؛ن داردیبکز بر مرتین  یگرید دیمراتب مفه  ه اثرات بکشود بلیآنان خالصه نمت از  یحما
 گیردصورت می ب کاز جانب مرت یاریو اخت یل ارادکشه ن امر بیه اک یابکت تخلفات ارتیرش مسئول یو پذ

ب کمرت یو شرمسار رسد. احساس ندامتیزان آن به توافق میخود مجازات را قبول و در مل یب با مکو مرت
ه رار جرم بکالزم در برابر ت ی ریشگیو پ کندز ینده پره ی رار جرم در آکگردد تا او از تیموجب م یدر مقابل قربان

ن یبکان و مرتینن قربایاز جرم باعث ثبات در سازش ب ی ریشگین پیا .ردیصورت پذ یو جمع یل ارادکش
 اندانحقوقبه قول  ؛است یدر جوامع انتقال یمیلت ترمد عدا نیج اعمال فرا یگر از نتاید یکیه کخواهد شد 

 قرار هدف را  های ریدرگ  نییپارده نکیمشار و نیمباشر باید داریپا صلح و یآشت یبرا  ازین مورد یسازوکارها
 را  یتوجهدرخور تیجمع یمک نظر از اند وشده تیهدا  و نشی گز جامعۀ انتقالی نا شهروند نیب از هکدهد 

 .(۲۲۶: ۱3۹۲ان، یرک)ذا  دانداده لکیتش

  یمیعدالت ترم فراینددگان در یدت بزهکاثرات مشار  .3

 دیدهبزه ت یل محوریبه دل یمیترمعدالت فرایند یریکارگ هببرای  یمدن ۀاستقبال جامع یجوامع انتقال در
 ییرقضایغ یارا سازوکاره یز ؛دگان و جبران خسارات وارده به آنان استیدژه از بزه ی و یهاتیو توجه به حما

را نسبت به  یریدگان پسادرگ یدا بزه یان ینان قربانیب اطمیتوانند ضریم یمیل عملکرد ترمیبه دل  یررسمیو غ
در برابر  هاآن ت از یحما و گذشته و حفاظت یهاها، خشونتی اجرا و تحقق عدالت در مقابل نابرابر

 یدردها  کامل   ییبازگو  و  شرح   و  یمیترم  فرایند  در  دگانیدبزه   ش دهد. حضورینده افزا ی آ  لیحتماا  یهاخشونت
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با  گردد ویم هاآندر  یجانیه ۀیتخل و یروح شی پاال ینوع شی، سبب افزا هاآن هیعل تخلفات از متحمل 
 در جوامع عالوه هب .کندکمک می انیقربان ذهن از ترسناک  ری تصاو زدودن به نیمرتکب چهره بهچهره  مالقات

، بلکه شوندمیضرر  متحمل ماا یان مستقیقربان تنهانه ،هاو شدت ارتکاب خشونت یل گستردگیدل به یانتقال
ن یان، مرتکبیمتوازن به قربان یبا نگاه یمیترمشود و نظام عدالتیم متضرر میرمستقیل غککل جامعه به ش

ث، ضمن ن مبحی. لذا در ااستهمه آنان    یم و جبران خسارت وارده و تحقق عدالت برا یو جامعه درصدد ترم
 یمیعدالت ترم  فراینددگان در  ی دبزه   یام دردهایالزم جهت الت  یهات یبرآن است تا حما  یسع  دیدهبزه ف  یتعر

 شود. یشان بررسیا یان در بازپروریت قربانک ن و نقش مشارییتب

 یمیترم عدالت  فراینددگان در یدبزه .3-۱
ان و یب، زیک جرم متحمل آسیداد ی رودنبال بهشود که یاطالق م یبه شخص 2دهیا خطادی 1دیدهبزه  ۀ واژ

اصول   ۀیفصل ب اعالم  ۱8  مادۀک فصل الف و  ی  مادۀبا توجه به    .(۱۲۵  :۱3۹۰،یاصلانیجی)را   شودمیآزار  
 دیدهبزه »ف شده است: ین تعریده چنیدبزه  ،ان سوءاستفاده از قدرتیدگان و قربانیدبزه  یبرا  ی ن دادگریادیبن
 ۀکنندضا نقی  یداخل  یین جزا یکننده قواننقض  یهاا ترک فعل یهستند که از گذر فعل    یدگان، اشخاصیدا بزه ی

، درد یا روانی یب بدنیبه آس یا گروهی یشکل فردبشر بهحقوق ۀنیدر زم یالمللنیشده بشناخته یهنجارها
« د.انخود دچار شده نیادیبن یهابه حق  یب اساسیا آسی یا اقتصادی یان مالی، زیو رنج عاطف

(Resolution of the General Assembly, 1985: Art 1-18) ف، مجمع ین تعریرسد در ایبه نظر م
ار تخلف از یمع بر اساسالملل نیبو هم از منظر حقوق یرا هم از منظر داخل دیدهبزه دارد  یسع یعموم

 یشخص دیدهبزه ، یقالانترو در جوامعنیرد. ازا یدر نظر بگ ی بشرحقوق یو هنجارها یداخل یحقوق جزا 
 یداخل یو حقوق جزا  یالمللنیب یبشرحقوق یهنجارها ۀکنندفعل نقضترک یال فعل یاست که به دل

مد نظر قرار  یو هم معنو ین راستا هم خسارت مادیدر ا .فراهم شده است یب و ضرر به ویآس اتموجب
 تنهانهن واژه ی. ااستم یرمستقیم و غیدگان مستقیدبزه  ۀدربردارند دیدهبزه  ۀ ه واژکگردد یآور مادیرد. یگیم

ان کمک به یرا که در جر یم و شخصیمستق ۀدیدبزه ا وابستگان یواسطه یب ۀبلکه خانواد ،دیدهبزه خود 
دگان یدد را با عنوان بزه وشیب دچار میبه آس یدگ یداز بزه  یریشگیان پیا در جریده یدبتیدگان مصیدبزه 

م و یدگان مستقیدبا اشاره به بزه  یمجمع عموم یاصول  ۀیاعالم ۀرد. مقدمیگیز دربرمیم نیرمستقیغ
 یهاو کارآمد حق یجهان یین شناسایتضم یبرا  یالمللنیو ب یر ملیتداب ی ریکارگ هم، ضرورت بیرمستقیغ

 the Economic and Social Council, Basic) کندیم تأییدها را ن حقیدگان و احترام به ایدبزه 
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ر یتداب  بایدم  یرمستقیم و غیدگان مستقیدبه بزه   شدهوارد  یهاخشونت  ۀ ل گستریبه دل   یلذا در جوامع انتقال  .(13
 رد. ینظر قرار گمدکل جامعه  یالزم برا 
 

1. Victim      

2. Sufferes of Wrong 
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د حقوق یشد جرائماب کاز ارت  یاختالفات ناشن سرنوشت ییعدالت و تع یان در اجرا یت قربانک مشار
ۀ چند ده  یهای ریدرگ   یاصلۀ  ر خود را بازندیثکن قشر  یگر ایگردد دیش موجب مکشمکدر جوامع پسا  ی بشر

، خشم یبرابر با حقوق مساو  یشان در ارضاء حس موجودیا  یمندتیه توجه جامعه به رضاکنداند. بل  یداخل
ام دولت یو پ کردهان فراهم یقربان ین فرصت را برا یا یمیعدالت ترم رایندفسازد. یآنان را خاموش م ۀنکیو 

در گرو  یادر هر جامعه یرامت و ارزش انسانکدهد. حفظ یان میگذار را به قربانحالدر ۀو جامع یانتقال
فرهنگ و د با یاب فرایندن یا یه اجرا کد در نظر داشت ی. البته بااستت و ارضاء خاطر شهروندان آن یمقبول 

 یدادخواههای نهیش زمی خو یهای گذاراستیها و سز در برنامهیداشته و ن یسازگار یداخل ۀخواست جامع
 یجانبه، چگونگهمه یهاتیموقع و حماهب یرسانان فراهم سازد و با اطالعیقربان یو جبران خسارت را برا 

ت ک اق مشاریبا اشت ،ات آنتأثیرد و یمگان با علم به فوا را آموزش داده تا ه یمیعدالت ترم فراینداز  یمندبهره 
رو بهتر است نید. ازا ینخواهد رس یزیآمتیموفقۀ جیبه نت یصورت دولت انتقال نیر ایدر غ ؛ندیفعال نما

عدم و بشردوستانه و  ی تخلفات حقوق بشر ن  یت طرفیبا توجه به وضع یمیعدالت ترم فرایندنندگان کل یتسه
 ،تک ان به مشاریب قربانیجاد توازن و تعادل و ترغیا ین برا یبکان و مرتین قربانیو قدرت بمساوات در توان 

 عمل آورند.هان بیاز قربان یژه ای و یهاتیحما

  یمیدگان و عدالت ترمیدخاص از بزه یهاتیحما .3-2

ان و زدودن یقربانت یبه وضع یدگ یرس ،جامعۀ انتقالی یاز ابعاد بازساز یکیان شد یه قبالا بک گونه ناهم
در  یدولت انتقال ۀلیوسهخاص ب یهاتین حمایین تبیبنابرا  ؛استآنان  یاز جسم، روح و زندگ  جرائمآثار 

 گردد. یاشاره م هاآن ترینمهمادامه به  که در استت یحائز اهم یمیعدالت ترم فرایند

 دهیداحترام و منزلت بزهت یرعا .3-2-۱
د گذشته از یآن با انسان با ۀیرود که بر پاین بشر به شمار میادیاز حقوق بن یکی یاحترام و کرامت انسان 

 شودرفتار  یت شأن و منزلت انسانی، با احترام و رعایدئولوژیو ا یاسیس یت، باورهاین، ملیرنگ، نژاد، د
(Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration 

of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1999: 3) . 
.  (Center for International Crime Prevention, 1999: 3) ستین مستثنان امر یز از ایده نیدبزه 

ن یدر ا د مغتنم شمرد ویهر فرد را با یه شأن، منزلت و برابرکاست ان شده یسازمان ملل ب ۀقطعنام ۀباچیدر د
 ی ریارگ کهاز اصول ب ۱8ان نهاده شده است و در اصل یبن یبر اساس تفاهم و همدل  یمیراستا عدالت ترم

ت یطرفانه و با رعایب یتا به شکل  کندمیرا موظف    فرایند  ۀکنندل ی، تسهی فرکیدر موضوعات    یمیعدالت ترم
 the Economic and Social Council, Basic) ندکفه یوظ انجامها احترام به منزلت طرف

Principles on the Use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters, Art 

18). 
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گرفتن در ل سن و جنس، قراریقب از یلی به دال ،باشد ی ریپذبیآسۀ ده در آستانیدن اگر هر بزه یبنابرا 
 ،باشندیمرتبط م  یکه با و  یکسان  ۀد رفتار همید و باریقرار گ  ی شترید مورد احترام و توجه بیت، بایاقل  یهاگروه 

 یهاسازمان نهادها و  ۀهم ۀفین وظیباشد. ا یو رازدار یطرفانه و همراه با همدردیمحترمانه، دلسوزانه، ب
اعم از رهبران  یدر جوامع انتقال یمیعدالت ترم فرایندکنندگان ل یو تسه یالمللنیو ب یمل یردولتیو غ یدولت
 General Assembly, Sixtieth) استاب یقتیون حقیسیاندرکاران کم دستیا  ی، مذهبیبوم و یسنت

Session, 2005: 10).  رامت، ک، در جامعه صاحب یدگیده ت بزیان قبل از وضعیه قربانک کنیماگر تصور
سم و روحشان بر ج شدهوارد یهابیاند، بعد از آسف بودهیالکبا تمام حقوق و ت یگاه شهروندیاحترام و جا

ن یدر چن یمیعدالت ترم فراینددر  .رفته استگتمام وجودشان را فرا  ،آرامۀ ندی از آ یدیترس، دلهره و ناام
ژه ی و  یهاتیان و حمایرخواهانه نسبت به قربانیرد خکمستلزم اعتماد به عملان  یت قربانک انتظار مشار  یتیوضع

ر یه در ضمی ثانو یگدهیدترس از بزه  موجبمدت یوالنط یهای ریرا درگ یز ؛ن استیبکاز آنان در مقابل مرت
گاه قربان د دولت رکنان و اعتماد به عملیب اطمیان ضریت احترام و منزلت قربانی . لذا رعاشودمیان یناخودآ

 خواهند شد. یرا در آنان باالبرده و با رغبت وارد مراحل دادخواه یانتقال

  یمیعدالت ترم فرایندت در کمشار  یده از حقوق خود طیدبزه یساز آگاه  .3-2-2
گاه  . با توجه استاو  یازهایبه ن ییگوپاسخ یده برا یدن حقوق بزه یاز بارزتر یکی یرسانا اطالعی یسازآ

گاهفرایندن  یده در ایدگاه حساس بزه یو نقش و جا  یمیعدالت ترم  فرایندبه مراحل مختلف  و آموزش   یساز، آ
ده و بر روند ینظر رسهب یت او ضروریربخش او جهت احقاق حق و رضامشارکت فعال و اث یده برا یدبزه 

با  یو یموجبات سازگار فرایندن یحاصل از اج یت نتایه مقبول ک استاثرگذار  یمیعدالت ترم فرایند یبرگزار
 یکبه  یکآغاز مراحل را  ۀه از نقطکاست مستمر  یانی، جریمیعدالت ترم فرایند. آوردمی جامعه را فراهم

 یکیر  ین مسیح ایمودن صحیرو اطالعات الزم جهت پنیخود برسد. ازا  یانیپا ۀگذارد تا به نقطیت سر مپش
ان است یبه احقاق حق از جمله حقوق قربان یحق دسترس یاز طرف .استت در آن یموفق یهاشرطشیاز پ

گاهک لذا  ؛استبور دن به حق مزیرس یشده برا نییتعش یازپ یاز ساختارها و هنجارها یه مستلزم آ
 ان قرار دهدیار قربانیاطالعات الزم را در اخت باید یارک در قالب هر سازو یمیعدالت ترم فرایند ۀنندکل یتسه

عدالت  فرایند ییمراحل اجرا  ید در طیده بایدکه بزه  ید. از جمله حقوقیت نمایرا هدا  هاآنر ین مسیو در ا
گاه هاآننسبت به  یمیترم شدن دهیب( حق شن ؛تند از: الف( داوطلبانه بودن مشارکتداشته باشد، عبار یآ

 ی نان کامل با سازوکاریت و اطمید بتواند با امنیباده  یدبزه   فرایندن  یا  یح که در طین توضیبا ا  ؛دهیداظهارات بزه 
ا ر رخ داده است که یع انسانیاز ارتکاب تخلفات و فجا یناش یها، تمام رنجآوردمیکننده فراهم ل یکه تسه

ن یمرتکب ۀخود را به گوش جامع ی، اجتماعی، خانوادگ یفرد یبر زندگ  جرائمات ارتکاب تأثیرد و یبازگو نما
 فرایندو  یکامل به حقوق و ییکه آشنا یو کسان ین حقوقیده حق داشته باشد با مشاوریدج( بزه  ؛برساند

ه( عالوه بر  ؛مند گرددطالب بهره ان میب یو در صورت لزوم از مترجم برا  کردهتحقق عدالت دارد، مشورت 
 است.  یمیعدالت ترم  فرایند  ان هم مدنظریبعد از ب  ی، آزادیمیعدالت ترم فرایندان در مراحل یب  یآزاد  تأمین
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کامل  طوربهد یها باطرف یمیترم فرایندک یشرکت در  یش از توافق برا یپ ،قطعنامه ۱3 مادۀطبق بند )ب( 
گاه گردندمیممکن تصم یامدهایو پ فرایندت ی، ماهاز حقوقشان   the Economic and Social) شان آ

Council, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmers in 

Criminal Matters, Art 13 & 18 .) 

 تیامن تأمین .3-2-3
ون یسی)کم عددمت یارهاک ق سازویت از طریحما ترینمهم، یمیعدالت ترم فرایند انجامدر خالل 

. استشان یوابستگان اده و گواهان و دیت بزه یامن تأمینبرای عدالت(  یاجرا  یاب و روش سنتیقتیحق
آنان هنگام   یخصوص  یت از زندگ یدگان، حمایدبزه   یها و دردسرهای کاهش گرفتار  یبرا   یرید تدابین بایبنابرا 

 the) ده شودیشی اندد و انتقام یر برابر تهدشان و گواهان آنان دت آنان و خانوادهین امنیضرورت و تضم

Economic and Social Council, Basic Principles on the Use of Restorative Justice 

Programmers in Criminal Matters, Art 6).  در جوامع   یمیعدالت ترم  فرایند  ی ریکارگ هبهتر است ب
در به شکل محرمانه و  ،اد استیز هادر آن ی د حقوق بشریان و شاهدان تخلفات شدیزان قربانیکه م یانتقال

در  یمیعدالت ترم ی ریکارگ هب یاهیاز اصول پا ۱4که اصل  گونه ناشود. هم انجام یعلنر یغ صورت امکان
د محرمانه یبا ،شودیکه در حضور عموم اجرا نم یمیترم فرایند یگفتگوها» کند:می انیب ی فریموضوعات ک

کشور مزبور   یقانون ملیا ن توافق کرده باشند  یکه طرف  ید افشا گردد، مگر در مواردیاز آن نبا  بماند و پس  یباق
 the Economic and Social Council, Basic Principles on the Use of) آن را الزم بداند

Restorative Justice Programmers in Criminal Matters, Art 14یرا در جوامع انتقالیز (؛ 
 جامعۀ انتقالیدر یا ران انتقال در مسند قدرت باشند در دو یردولتیو غ یر دولتیدرگ  یهان است، گروه کمم

. (37: ۱383 )هوارد، ات خود ادامه دهندیعفو و بخشش، آزادانه و بدون دغدغه به ح یهای گذاراستیبا س
اطالعات   یآورنسبت به جمع  اب،یقتیون حقیسیتوسط کم  یمیعدالت ترم  فرایندت استفاده از  ین وضعیدر ا

 :Hayner, 2002ت )اس ی شتریاط بیاحت ازمندین هاآنوابسته به  یهاده و خانواده یدبزه  یهااز طرف گروه 

یژه به ،انیت قربانک مشار ،یمیعدالت ترم فراینددر  .(155-162 ن یبکان و مرتیق از زبان قربانیان حقایاگر ب و
 جاه ب هاآن تیامنبر  یجد ی و خطر یمنف ی اثر باشد، یام ضروردر مالء عو  یدر جلسات استماع عموم

 فرایندبودن یرعلنیغ یبرا  یاد است، تعاملیار زیدگان درآن بسیدکه آمار بزه  جامعۀ انتقالیاگر در  1گذارد. می
ه در ک هرچند ؛است جامعۀ انتقالیو فرهنگ  یرش اجتماعیپذۀ ن امر نشانیرد، ایصورت پذ یمیعدالت ترم

نندگان کل یتسه فرایندن یا ۀکنندنیرا تضمیز ؛ت استیز حائز اهمیدولت ن یتیرش، قدرت امنیپذن یر اکنا
 . (Hayner, 2002: 283باشند )می یو دولت یردولتیغ
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 یمیعدالت ترم فرایندق یجبران خسارت وارده از طر .3-3
 یامکان دسترس یبه معن ی شرع حقوق بیفجادر مورد عدالت  یان اجرا ید قربانی، از دجامعۀ انتقالیدر 

 Basic Principles and) است یالمللنیو ب یجبران خسارت طبق قواعد داخل یبرابر به سازوکارها

Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 

Violations of International Human Right Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law, 2005: 11 یکیتواند یان میلذا بحث جبران خسارات قربان(؛ 
، یمبود منابع مالکو    جامعۀ انتقالیان  ت نابسامید. با توجه به وضعی شمار آه  ب  جامعۀ انتقالی یاز اهداف اصل

بهره  المللیبین یهاکمکاز  اید یبا ،ردیر بگان در نظیجبران خسارات قربان یبرا  یاگر دولت بخواهد منبع
را در نظر داشته  یپاسخ مناسب ،یمیعدالت ترم فرایندق ین از طریبکجبران خسارات مرت یبرا یا مند باشد 

ق ین است از طرک، ممکندغرامت پرداخت    شدهب نتواند متناسب با خسارات واردکه مرتک  یباشد. در صورت
 کند؛ان را جلب  یت خاطر قربانیرضا  یا خدمات اجتماعیفعه  با خدمات عام المن  فراینددر    شدهتوافق حاصل 

 یرفتند برا یپذ یسنت ۀویعدالت به ش یق اجرا یاز طر یشمال یه در مراسم ماگامبا در اوگاندا ک ینیبکمانند مرت
 یمیعدالت ترم فراینددر  یانتقالن جوامع یبکان و مرتیت فعال قربانک خانه بسازند. لذا مشار یقربان ۀخانواد
جبران خسارت را دوچندان  ۀن، شانس برنامیبکت مرتیو احراز مسئول  شدهوارد یهابیآس ییشناسا جهت

 .کرداشاره  یشمال یو اوگاندا  یکرالئون، موزامبیگذار سحالتوان به جوامع درینمونه م ی. برا کندمی

 جبران خسارت  یچگونگ .3-3-۱
 International Law)  است  یالمللنیو ب  یدر سطح داخل  یت مدنینظام مسئول   ۀجیخسارات نتجبران  

Commission, 2001). یگر و چه در روابط خود با اشخاص، تعهداتیدیکها چه در روابط خود با دولت 
ن یباشند و در صورت نقض چنین الملل دارا میحقوق ب ۀشدضی تفو 1تیت و حاکمیبر اساس صالح

 یالملل نقض هر تعهدنیحقوق ب  ین بنا به اصل کلیبرا هستند. بنا  شده، مسئول جبران خسارات واردیداتتعه
است  ی قواعد حقوق بشر یاجرا  2ها در قبال اشخاص،ن تعهد دولتیمستحق جبران خسارت است. نخست

دولت در  ،ی و در صورت نقض تعهدات حقوق بشر استر یناپذو تخلف یالمللنیبۀ که از جمله قواعد آمر
د یهمواره با یتیمکهر اقدام حا انجامروند  یها در طت است. لذا دولتمقابل افراد متعهد به جبران خسار

 
1. Sovereignty  

شده توسط یک دولت در برابر اتباع خود  انجام الملل در مورد تخلفات حقوق بشر، دیدگاه غالب در حقوق بین  یۀ قبل از اعالم2. 
 هاتواند منجر به ادعای غرامت شده و تنها دولت می  موضوع داخلی بوده و تخلفات دولت علیه اتباع دولت دیگر ،در اصل یک

 Office of the United Nations High Commissionerکنند ) ت غرامت را در مقابل یکدیگر ادعا ند پرداختوانمی

for Human Rights, Rule of Law Tools for Post-Conflict Status: Reparations Programs, 

United Nation, 2008: 5 ) . 
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 یجابیت متضمن تعهدات ایمکرا حایز 1نند؛کت قانون و حقوق بشر را نقض نیمکه اصل حاکمراقب باشند 
را  یو اخالق ی ن بشریادیبن یهاشتر ارزشیت، حضور هر چه بیمکاز حا یقن طرز تلیا .ها استدولت یبرا 

رسد در جوامع ینظر مه ن بیبنابرا  .(۱۲3-۱۲4 :۱3۹۲،ی)محب دهدمی نشان المللیبینحقوق در نظام 
ن و نقض حقوق یشیتعهدات مزبور توسط دولت پ نکردنتیل رعایدلهب یانتقال یهادولت ،شکشمکپسا

 جرائم انیبه قربان شدهو جبران خسارات وارد ییر الزم را جهت پاسخگوید تدابی، بای ریزمان درگ بشر در 
ان، یعامل ز هرچند. کنندو ارائه  بینیپیشمناسب را  یارهاک رند و سازویگ به کار آن زمان ی د حقوق بشریشد

ه دولت کنیبا ا  2است.  کردهحقوق بشر را نقض    ،یالمللنیب  ۀن است که با ارتکاب اعمال متخلفانیشیدولت پ
 ؛است  یحقوق بشر  ۀگسترد  یهااز نقض  یعامل جبران خسارات ناشست،  یمرتکب عمل متخلفانه ن  یانتقال

ز ین نیشین تعهدات دولت پین، جانشیشیدولت پ ینیگذار است که با جانش ۀعدالت دور یدر واقع تنها مجر
  3شده است.

ان از طرف یاز جمله حقوق قربان «حق بر جبران خسارت»اصل  طرف و یکاز  یانتقالت دولت یمسئول  
ان یقربان یت برا ا رکبه  یالمللنیاست. در اسناد حقوق بشر ب کردهدو چندان  مهم را  ۀن مسئلیتوجه به ا، گرید

سازمان ملل  یمجمع عموم  ۵۱۹85در سال    4ح شده است.یاصل حق بر جبران خسارت در نظر گرفته و تصر

 
را در برابر چهار جرم  ها نایت حمایت از انست، مسئول پیرامون مسئولیت حمای ۲۰۰۹ سال امۀمجمع عمومی در قطعن 1.

 United Nationگذاشته است )سازی قومی را بر عهده کشورها کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاک نسل

General Assembly, the Resolution on the Responsibility to Protect, 2009: 138-139) . 
تعهدات کشور مسئول که در این بخش   .۱ها شامل: المللی دولت شده در نظام مسئولیت بین مللی تصریح التعهدات بین  ۀدامن  .2

یژگی و محتوای تعهد بین خصوصبه تصریح شده است؛  چند  ،المللی و کیفیات نقض ممکن است در برابر کشور دیگربسته به و
المللی کشور است  گیرنده از مسئولیت بین ت أطمه به هر حق نشاین بخش بدون ل .۲ ؛المللی در مجموع باشدکشور یا جامعه بین 

 Articles on the Responsibility of) که ممکن است مستقیماا به هر شخص یا واحدی جز یک کشور تسری یابد

States for Internationally Wrongful Acts Adopted by the International Law Commission in 

2001: Art. 33 ) . 

الملل عام  آمره حقوق بین ۀ گرفته از قاعدت أ نشکه توسط نقض مهم یک تعهد  استالمللی کشورها زمانی مطرح مسئولیت بین  .3
 تعهد باشد، مهم است  انجامقصوری شدید یا سیستماتیک توسط کشور مسئول در    ۀایجاد گردد. نقض چنین تعهدی اگر دربرگیرند

(Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Adopted by the 

International Law Commission in 2001: Art. 45 )  . 

المللی حقوق مدنی و سیاسی  ( میثاق بین3) ۲ مادۀ ،حقوق بشر ۀاعالمی 8 مادۀاز جمله اسناد حقوق بشری و بشردوستانه  .4
پایی حقوق بشر کنوانسیون ۵ مادۀ، ۱۹۶۶ یی  آمریکامنشور  ۲۱ مادۀ ۲بند  و یی حقوق بشرآمریکاکنوانسیون  ۱۰ مادۀ ،۱۹۵۰ ارو

مانند   ، های خاصبشر، حق قربانیان بر دریافت غرامت در صورت نقض حقوق را به رسمیت شناختند و کنوانسیون حقوق 
 3۹ مادۀکنوانسیون حقوق کودکان در و  ۶ مادۀو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی در  ۱4 مادۀکنوانسیون منع شکنجه در 

 .اندکرده ها بیان اشکال گوناگون پرداخت غرامت و خسارت را از طرف دولت 

5. United Nation Convention on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse 

of Power, 1989.  
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را به  یدیاستفاده از قدرت، گام جدان سوءیعدالت مربوط قربان یاصول اساس ۀیب اعالمی متحد، با تصو
مجمع  ۱۹8۵ ۀیان اعالمدانحقوقاز  یبرخ ۀدیبرداشت. به عق یالمللنیان در سطح بیقوق قربانح یسو

الملل نیامت و خسارت را وارد حقوق بافت غریبر در یه مفهوم حق شخصکاست  ین سندی، اول یعموم
ان ینخاص به حق بر جبران خسارت قربا طوربهکه  یت سندیدر نها .(34: ۱38۵ن، یوال کاست )لو کرده

 یهاان تخلفیافت غرامت قربانین و دستورالعمل حق بر جبران خسارت و دریادی»اصول بن ،پرداخته است
  1است. ۵۲۰۰ملل متحد در سال  یو بشردوستانه« مصوب مجمع عموم ی ن حقوق بشریسنگ

ت گذار دول حالدر ۀاست. در جامع یداخلنظام  ۀاول بر عهد ۀتحقق حق بر جبران خسارات در درج 
 تک مشار دولت، با ییو عدم توانا یمبود منابع مالکل یدلهب ،استمهم  ۀن مسئلیدار اه عهدهک یانتقال

 یو برا  آورد فراهم یمیترم عدالت نظام ۀیپا ن حق را بریا یاجرا  تواند مقدماتیم یمدن ۀجامع و شهروندان
 2ابیقتیحق یهاونیسیل کمیق تشکیاز طر آن جبران یچگونگ و شدهوارد خسارات زانیم و حجم یبررس

ن و ییتع یجهت چگونگ یراه مناسبان، یژه توافق قربانی وهب ،یمدن ۀت جامعک با مشار یعدالت سنت یو اجرا 
 ین و چگونگییهمراه بازماندگان در تعان بهیو قربان یمدن ۀت جامعک . مشارکندن ییپرداخت خسارت تب

ده یدبیآس  ۀن در جامعیه متضررکت را دارد  ی ن مزی، انتقالیجامعۀ اا  ین  یبکشده با مرتپرداخت خسارت توافق
 .اندشده  یمیعدالت ترم فرایندوارد    یثانو  یگدهیدمجدد و بزه   یهای ریو ترس از درگ   یط جمعیبا توجه به شرا 

 یت فردیرا تنها به وضعیز ؛ابدییل میتعد شدهن جبران خسارت واردیسطح انتظار متضرر یطین شرا یدر چن
ت یگرداندن امنو باز  یاء روابط اجتماعیهمچون سازش و اح  یاهداف  یبرا   هاآنه تالش  کشند، بلی اندنمی  خود

شده، عالوه بر ار گرفتهکهب یمیعدالت ترم فرایند یدر ط یط جامعه است. در جوامع انتقالیو آرامش به مح
نان را جهت جبران خسارت توان آ ییگوپاسخ ین برا یبکان، حضور مرتیقربان یزان خسارت از سویل میتعد

به  کمکزان یجبران خسارت را با توجه به م ۀبرنامت از یبه حما یل دولت انتقالیو تما کندمی مشخص
، فرایندن در  یطرف  ی ریپذتیزان انتظارات و مسئول یم  یابی. عالوه بر ارزکندمی  یین شناسایبکبودن مرتگوپاسخ

که  یجرائمل یبه دل  یرا در جوامع انتقالیز ؛شودمی خسارات ل جبرانیز موجب تعدین جامعۀ انتقالیط یشرا 
از افراد  ی ریثکره است، تعداد یوغ یافتگی، سازمانیهمچون گستردگ یمشخصات یدارا  یالمللنیث بیاز ح

 یدگ یان و رسیقربان یفرد یهاافت درخواستیدر یبرا  ییگر توان ساختار قضایو از طرف د شوندمتضرر می
ان یر نبوده و قربانیپذامکانن جوامع یدر ا ین روش جبران خسارات فردیبنابرا  3.ستین یافکآنان  کت کبه ت

 
1. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of 

Gross Violations of International Human Right Law and Serious Violations of International 

Humanitarin Law: 3. 

2.  0ficce of the United Nations High Commissioner for Human Right of Law Tools for Post-

Conflict States: Reparations Programs, op. cit.p.11. 

ها تعبیه  ظرفیت رسیدگی به این حجم انبوه تخلف را ندارد، بلکه اصوالا برای رسیدگی به این تخلف   تنهانه نظام قضایی کشورها  .3
ین شده اند. شرایط قانونی که برای رسیدگی به تخلف در محاکشده ای جبران خسارت  موارد بسیاری راه را بر اند، درم قضایی تدو
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ن یآرژانت  یشورهاکتوان به  یعنوان نمونه مهب  ؛باشند  یجبران خسارت فرد  یاجرا   یمتقاض  ید به شکل جمعیبا
ه دولت کشود د توجه ین بای. همچنکرددر زمان گذارشان اشاره  (Hayner, 2002: 167-170) یلیو ش

 ۀبر عهد یت مدنیتعهد به جبران خسارات طبق نظام مسئول ست و ین شدهوارد یهانایخود عامل ز یانتقال
 یمکنظر هالملل بنیت بیق نظام مسئول یدق یبه اجرا  یرو التزام دولت انتقالن ی. ازا است ان یعامل ز

 یالمللنیت بیان با توجه به نظام مسئول یبانزان جبران خسارت قریرا میز؛  دور از انصاف است  رانه و بهیگسخت
 Articles on the Responsibility of States for)رد یبه شکل کامل صورت گ باید 1ها،دولت

Internationally Wrongful Acts Adopted by the International Law Commission in 

2001, Art 34 ) . 

ان یقرباناد یتعداد ز آن در جامعه و یل گستردگیدلسارت بهن شکل جبران خیا ی ریکارگ ه بهک یدر صورت
د بتوان جبران خسارت کامل یشا، رسدیناممکن به نظر م یدولت انتقال یبرا  یهمراه کمبود منابع مالبه

 . کردو منصفانه بسنده  مؤثرده گرفت و به جبران خسارت یان را نادیقربان

 انیج جبران خسارت قربانینتا .3-3-2
 یدولت انتقال  ین حقوق از سویافت این دریتضمگر مستحق حقوق برابر و  یان همانند شهروندان دیقربان

منافع شهروندان و  یعموم یپارچگیکحفاظت از  منظوربه هاآنبه  ی ری. جبران خسارات زمان درگ هستند
ان یقربان یجتماعو ا یت فردیر در وضعییجاد تغیرسد. اینظر مه ب ین آنان ضروریو مساوات ب یحفظ برابر
ان از اقدامات یت قربانیرش و رضایجهت پذ ی ریبه آنان از گذر جبران خسارت مستلزم تداب یو سامانده

ان و یقربان ییق، شناسایشف حقاکل مراحل متعدد از جمله یدل ه ب یمیعدالت ترم فرایند. استآمده عمل هب
ساز نهیت، زموافق دو طرف جهت جبران خسارن و تیبکاز طرف مرت  یابکارت  جرائماز    یت ناشیرش مسئول یپذ
عنوان مثال پرداخت غرامت به هبکنند؛ دا یرش غرامت را پیپذ یآمادگ  یان از نظر روانیشود تا قربانیم

 ییگوق و پاسخیشف حقاکرامون  یپ  یاقدامات  انجامن بدون  یشور آرژانتکان در  یبازماندگان و قربان  یهاخانواده
ن امر یشد و ا یان و بازماندگان تلقیق از طرف قربانیحقا ی ریگیعدم پ یبرا  یوتکسم حق الکن، در حیبکمرت

ان یت و توافق قربانک لذا مشار.  دیان گردیاز قربان  یشده از طرف برخنییرش غرامت تعیدر پذنارضایتی  موجب  
 فرایندز ا یان خود بخشیاگر قربان .برخوردار است یادیت زیل جبران خسارت از اهمکن نوع و شییدر تع

 
های مقرر قانونی و  دعوا در مهلت ۀ شرایط قانونی مانند اقام ؛بندندیافته حقوق بشری می های گسترده و سازمان از قربانیان تخلف 

)ژرودالپرادل،   نع از احقاق حقوق قربانیان شوندو عفو ما  ان مشوند که موانع قانونی همچون مرور زمعرفی خواندگان دعوا باعث می 
۱388: ۵۹4). 

الملل مورد استفاده قرار گرفته است؛ از جمله اصول  بازپروری لفظ دیگری از اشکال جبران خسارت است که در اسناد بین .1
. این لفظ )بازپروری( ۲۰۰۵بنیادین حق بر جبران خسارت قربانیان تخلفات سنگین حقوق بشری و بشردوستانه سازمان ملل متحد  

جسمانی و حیثیتی است که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانه از بین رفته است. تحقق این امر از طریق    وضعیت سالمت روحی و  ۀاعاد 
 .پذیرد درمان صدمات روحی و جسمانی قربانیان صورت می  منظوربه سازوکارهایی  
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ن اهداف جبران خسارت با انتظارات یتطابق بالا حتماجبران خسارت باشند، ا تعیینجهت  یریگمیتصم
 شدهج حاصل یجبران خسارت از جمله نتا  یسر چگونگ  ت و توافق برک ن مشاریه اکشتر خواهد شد  یان بیقربان

 . است یمیعدالت ترم فراینداز 

 جهینت
شده است  ی فرکیستم وارد نظام یواسط قرن به از اکاست  ی معاصر یهانشیاز جمله ب یمیعدالت ترم

گردد. در سطح  یاتیعمل ی فرکیعدالت  ینار اجرا کدر  یارآمد خود توانسته در سطح داخلکهای و با برنامه
شورها کربط سازمان، بارها به یان ذک سازمان ملل و ار یمتعدد از سو یهاز با صدور قطعنامهیالملل ننیب

استفاده از قدرت ءان سویتحقق آن به قربان یو در راستا کردهد استفاده ینش جدین بیتا از ا است شدهه یتوص
جامعۀ ده شود.  یاهتمام ورز  هاآنبه   شدهجبران خسارات وارد  یند تا برا یژه نمای ش توجه وکشمکو جوامع پسا

ر ینار ساکدر  یمیعدالت ترم یق است. اجرا ین مصادیبارز اهای از نمونه یکیز یمورد بحث ما ن انتقالی
 زیستیهمو  یم ارتباطات اجتماعیدر ترم یات شگرفتأثیرتواند یم ی فرکیعدالت  یارها و اجرا ک سازو

 جامعۀ انتقالیدار در  یدن به صلح پایسازش و رس یبرا   یاجتماع  یهات تالشیز شهروندان و تثبیآممسالمت
ن یبکاز مرت ی ریثکهمراه گروه به ،هاآن  یهاان و خانوادهیقربان است از قشر یبکیتر جامعۀ انتقالیداشته باشد. 

ن ین ایب  یاند. آشتشده  یانهاو بشردوست ی د حقوق بشریب تخلفات شدکه مرتک  یت آمران و رهبرانیه با هدا ک
ء ایو اح یبازساز یداریرا ثبات و پایز ؛است یدولت انتقال یر هوشمندانه از سویدو گروه مستلزم اتخاذ تداب

 .است جامعۀ انتقالین دو گروه شهروند در یز ایآممسالمت زیستیهمو  یمل یمنوط به آشت جامعۀ انتقالی
از آن  یوفصل اختالفات ناشن جرم در حل یت طرفک ت مشاریبا ماه یمیعدالت ترم یز اجرا ی تجو

 ۀد و گستردیشد جرائماز  یوفصل اختالفات ناشدر حل  جامعۀ انتقالی نا ت فعال شهروندک موجب مشار
ن و یبکان و مرتین حقوق قربانیدر جهت تضم یح قواعد حقوق بشریصح یو موجب اجرا   یحقوق بشر

 جرائمه کنش ین بیج ای با ترو یمیعدالت ترم ی ریارگ کهرو بنیازا  آنان خواهد بود. یو بازپرور ی ریبازپذ
 یمداخله دهد و برا  حق   یگر اصلنشک عنوانبهستند تا به دولت یت و دولت نیمکن حای، نقض قوانیابکارت

ها، توسط دولت  ی قواعد حقوق بشر یحات اجرا یه با توجه به ترجک، بلکندن  ییتع  ت، مجازاتثبا  و  نظم  ۀاعاد
امور و اختالفات   وفصلحل در   یمیعدالت ترم  یگران اصلنشکعنوان  هتوانند بیو شهروندان م  یمدن  ۀجامع
گرفته است )هوارد،  تأنش ی ن مسئله از قواعد حقوق بشریل آورند. اعمهو اقدامات الزم را ب کردهت ک مشار

چند صد نفر  فراوانو آمار  ی حقوق بشر ۀع و گستردیوس جرائمبا توجه به  جامعۀ انتقالیلذا در  ؛(7: ۱383
 ییافراد متضرر از حد توان ساختار قضا کت کت یبرا  یمیعدالت ترم فرایند یاجرا  که ان واضح استیقربان

د یبع ی امر یمعمول  یط ساختاریشورها با شراک یبا توجه به توانمند یمیلذا تحقق عدالت ترم ؛است خارج 
از یمدت نیطوالن یهای ریل درگ یدل بهه کش کشمکناتوان و متزلزل جوامع پسا یچه رسد به ساختارها ؛است

به جهت  یمیعدالت ترم  رایندف ۀیبر پا  ییقضاریغ  یارهاک از سازو  ی ریگارد. لذا بهره و مساعدت د  یبه بازساز
آثار   یتواند دارا ی، میدولت انتقال یبه همراه جامعۀ انتقالی ۀختیرامور بهم  ۀ ت فعال شهروندان و ادارک مشار
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را حضور فعال شهروندان، یز ؛آنان گردد شتریشرفت بیو پ یدولت انتقال یهاافتهید جهت حفظ و ثبات یمف
ب ی، ضرجامعۀ انتقالی یساختارها و هنجارها یاختالفات و بازساز وفصلحل  یان برا یبازماندگان و قربان

ج یت نسبت به نتایل حضور فعال آنان، احساس مسئول یدلهافراد جامعه را باال برده و ب ینان و خودباوریاطم
ش یشرفت و رفع موانع را افزا یموجبات پ  و در نتیجهافته  یش  اهکگردد تاسطح توقع آنان  ی، سبب مشدهحاصل 

و  یداخل یهال یتوانند از پتانسیم یمیعدالت ترم فرایند یاجرا  ی، برا یانتقال یهان دولتیاهد داد. بنابرا خو
، مانند هاآنط یمتناسب با شرا  ی ارهاک از سازو یمل یسازش و آشت یو برا  کرده یارکطلب هم یمدن ۀجامع

 یو مذهب یدان بومیسفشین، ریمعتمد (Jaime E. & others, 2006: 151) ابیقتیحق یهاونیسیمک
 .کنند یریگبهره  یمیعدالت ترم ۀیبر پا یعدالت سنت یجهت اجرا 
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