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Abstract
Victims of international crimes almost are in a weak and fragile state. Protection of
victims in the framework of international criminal tribunal is not strong protection
and if this limited protection remains in the rules of the statue there will be an
unbalance between the situation of victims and accused persons in proceedings.
NGOs that in the last few years expanded in form of quality of tasks and number,
have a considerable potential to balance this relation and protection of victims in
proceedings. The main protection is legal consultation to victims. Legal
consultations often achieve in forms of drafting applications and introducing
solicitors for victims. Sometimes NGOs do their protection as "Amicus Curiae" and
inform the court of events. Thus, they could help in establishing justice. NGOs in
this area are almost popular and recognized organizations such as Amnesty
International, Human Rights Watch, International Bar Association, etc. they used
every means for reaching the objects of international criminal law, particularly
justice. Moreover to legal aids, they contact persons in danger of victimization, try
to increase their awareness and also contact States for persuading them to protect
victims.
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چکیده
قربانیان جنایات بینالمللی اغلب در وضعیی ضعییو و نعدنن ای قعرار دارنع ح امایع ان اندعا در
چارچوب محاکم کیفری بینالمللی اغلعب امعای ی ضعییو ا ع بع نحعوی کع ا عر بع امایع
ا ا نام ای ان اندا اک فا نود کفۀ امای ب نفع م دمان خواه بودح انمانهای غیردول عی کع در
چن دهۀ اخیر ب رع ب لحاظ کیفی و کمی افزایش یاف ان در ایعن نمینع اوانعایی چیعم یری
برای ب اوانن کیان ن این رابط و امای ان قربانیان در ر ی یهای کیفری دارن ح این امایع هعا
چ در داد ا و چ در خارج ان داد ا ادام داردح عم ۀ امای ها الب در قالعب میعاور هعایی ا ع
ک این انمانها ب قربانیان ارائ میدهن ح میاور های اقوقی میاوانع بع نعد هعای مت لفعی ان
جمل ا وین دادخوا یا میرفی وکالی منا ب و نناخ ن و ان این د صورت پعییردح امعا در
طحی باالار این انمانها با ا فاد ان ابزارهایی مانن مفدعو دو ع داد عا در محعاکم کیفعری
بینالمللی نیز ااضر مینون و اطالعاای ان جرائم رخداد در اخ یار داد ا قعرار معیدهنع ح بع ایعن
ارایب اندا ب برقراری ع ال نیز کمک میکنن ح انمانهای غیردول ی کع در ایعن عرصع فیالیع
میکنن اغلب انمانهایی نناخ ن ب نمار میرون ک ان این میان میاوان ب عفعو بعینالملع
دی بان اقوق بیر ردرس جنبش جدانی اقوق بیر و انجمن کانون وکالی بینالمللعی انعار کعردح
انمانهای غیردول ی االش میکنن ک ان اما ابزارهای در د رس برای اجعرای عع ال ا ع فاد
کنن ح با این اال عم ابزار مورد ا فاد اراباط با افراد در میرض قربعانی نع ن و افعزایش ا عاهی
انان و نیز افزایش اراباط با دول ها برای افزایش امای ان قربانیان ا ح
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مقدمه
ندود و قربانیان جرائم بین المللی در چارچوب اقوق کیفری بین المللی میاصر امای هعایی را
ب د اورد ان ح دامنۀ این امای ان نمان اضور در داد ا ها یا دیوانهای کیفری بینالمللی اا
نمان جبران خسارت را در برمی یردح این امای ها اغلب در ا ناد ر می داد ا ها و دیوانهای
کیفری بینالمللی یمث مادۀ  22ا ا نامۀ داد ا کیفری بینالمللی برای یو سالوی ابق مادۀ
 11ا ا نامۀ داد ا ویژۀ لبنان یا مواد  51اا  33قواع ر ی ی دیوان کیفری بینالمللی ذکر
ن ان و ا ی اهی فراار ان انچ در این مواد پیشبینی ن ا نیز میرونع ح بعرای مثعال
واا قربانیان و ندود دیوان کیفری بینالمللی 1خ مات امای ی س رد ای ان قربانیان و ندود
انجا میده ح با اما این ااوال امای ی ک ان ندود و قربانیان جنایات بینالمللی در چارچوب
داد ا ها و دیوانهای کیفری بینالمللی ب عم میای در قالب برنام و بودجۀ میتصی صورت
میپییرد ک در عم نیز مح ودی های نیادی داردح اما انمانهای غیردول عی ایعن اوانعایی را
دارن ک امای ی ویژ ار ان قربانیان و ندود ب عم اورن نیرا این انمانهعا ان ابیعاد مت لفعی
مث ای اد منابع در د رس قابلی اضور در می ان روابط س رد اع ماد م تاصمان ب اندا
و اتصصهای کارننا ی در نمینۀ ایمهای درون محاکم کیفری بینالمللی براری دارن ح بعرای
مثال ائ الف انمانهای غیردول ی برای یک دیوان کیفعری بعینالمللعی 2کع در عال 1331
ایدی ن اا ال  2211می م بر  2122انمان غیردول ی با اتصعصهعای مت لعو نع
ا ح ا ا نام های محاکم کیفری بینالمللی نیز میارک عانمانهعای غیردول عی در فراینع
ر ی ی را اغلب می بر نناخ یا ا اق ان را رد ندرد ان ح
ب این ارایب امای ی ک انمانهای غیردول عی معیاواننع بع قربانیعان و نعدود جعرائم
بین المللی ارائ دهن در عم بسیار م نوع و چیم یر خواه بودح ایعن امایع هعا ان دو نرعر
قاب برر ی هس ن ؛ اوالً امای هایی ک محاکم کیفری بعین المللعی اصعالً اعوان ارائعۀ ان بع
قربانیان و ندود را ن ارن ولی انمانهای غیردول ی در ان م تصصانع ح بعرای مثعال محعاکم
کیفری بین المللی در عم در محع ارادعاب جعر اوانعایی عمع نیعادی ن ارنع دراعالیکع
انمانهای غیردول ی ب خوبی این امدان را دارن و ب طور کلی یدی ان دالی ایدی اندعا نیعز
همین مسئل ا ح بنابراین این انمان ها اوانایی ویژ در کیو افظ و ارائعۀ ادلعۀ اابعاای در
مراا ر ی ی خواهن دان ؛ اانیاً امای هعای اقعوقی و نقعش قضعایی کع عانمانهعای
غیردول ی می اوانن در امای ان قربانیان و ندود نزد محاکم کیفری بینالمللی ب عمع اورنع
ک این ون امای ها در ا ناد محاکم کیفری نیز ب انحای مت لو ننا ایی ن ا ح
1 Victims and Witnesses Unit
)2. NGO Coalition for an International Criminal Court (CICC
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در این مقال امای هایی ک انمانهای غیردول ی میاوانن ان قربانیان و نعدود جنایعات
بینالمللی نزد محاکم کیفری بینالمللی ب عم اورن مطالی مینودح بنابراین در اب ا و پعیش
ان هر چیز الن ا ب بحث جای عا عانمانهعای غیردول عی در اقعوق کیفعری بعینالمللعی
پرداخ نودح پس انواع امای های قضایی ک انمانها میاوانن ان قربانیان و ندود ب عم
اورن برر ی مینود و در ندای عایر امایع هعایی کع عانمانهعای غیردول عی در نمینعۀ
ر ی ی قضایی انجا میدهن مورد اوج قرار خواه رف ح

جایگاه سازمانهای غیردولتی در حقوق بینالملل کیفری
نیعرا بسع بع ن عاهی کع بع عانمانهعای
ایریو انمان های غیردول ی بسیار دنوار ا
غیردول ی مینو ایریفی ک ان اندا ارائ مینود نیز م فاوت ا ح ب همین دلی نیز ب ایع اد
ن ا ها و ن رشهایی ک ب انمانهای غیردول ی وجود دارد هعم معیاعوان ان ایعن عانمانهعا
ایریو ارائ کردح اما ب هر اال این اقیق اندارناپییر ا ک امرون انمانهعای غیردول عی
در عرصۀ یا یاری بین المللی نقیی بسیار مدم بانی میکنن و این ایفای نقش ویعای ان
ا ک اندا جای ا و وضیی ر می دارن ی Vedder, 2007: 122ح در اقوق بینالمل کیفری
هم همین وضیی نایان اوج ا ح برای مثال نقش ائ الف برای دیعوان کیفعری بعینالمللعی
ب عنوان مجموع ای ان انمانهای غیردول ی کع در  1331بع وجعود امع در ایعدی دیعوان
نایان اوج بودح انمانهای غیردول ی این مجموع در طول میاکرات برای ا وین ا ا نام بعا
نماین ع ان دول ع هععا در خصععوو اصععول و مقععررات من ع رج در ا ا ععنام همدععاری دان ع ن
ی NitbuNgane, 2015: 45ح همین میارک در ا وین ا ا نام موجعب نع کع اندعا ب واننع
اضور بی ی خود در دیعوان کیفعری بعین المللعی را اضعمین کننع و نقعش برجسع اعری در
کارکردهای دیوان دان بانن ح ب عالو همین اضعور اضعمیننع ۀ عانمانهعای غیردول عی
نفافی در کار دیوان را نیز افزایش داد ا ی Dekker & Werner, 2004: 328حایعن جای عا
در کنفرانس بانن ری کامپاال نیز اضمین ن بود و دیوان ان همان اب ا میارک جامیۀ مع نی
و انمانهای غیردول ی در کنفرانس را مجان دانسع بعود ی ICC-PIDS-FS-11-001/10_Engح
ان  91می اا  11ژوئن  2212انمان های غیردول ی در کنار کیورهای عضو کیورهای نعارر و
انمانهای بینالمللی در کنفرانس اضور یاف ن ح اضور انمانهای غیردول ی در کنفعرانس ان
عم دالیلی بود ک مادۀ  121ا ا نامۀ رو ایف نی ی Ambos, 2013: 35ح
انمانهای غیردول ی در داد ا های کیفری قب ان دیوان کیفری بینالمللی نیز ب ون نقش
نبودن ح ا ا نام های این محاکم مقررۀ ویژ ای برای میارک انمانهای غیردول ی انچنان ک
بی ها در ا ا عنامۀ رو وارد نع در نرعر ن رف ع بودنع ح داد عا کیفعری بعینالمللعی بعرای
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یو سالوی ابق اما جایی بود ک انمانهای غیردول ی نقش خود در پرون ۀ اقوق بینالملع
کیفری را نمایان کردن ح انمان هعای غیردول عی در کروا عی یعا بو عنی کع بعا عرایشهعای
غرب رایان ایجاد ن بودن بیی ر ان اند بر انچ در رنمین خود رخ معیداد وقعوف دانع
بانن االش در جلب اوج افدار عمومی در کیعورهای غعرب اروپعا دانع ن و در ععین اعال
ب دلی بیاع مادی ب داد ا نیز خود مانیی بر ر را عملدعرد ان بودنع ی lamont, 2010:45ح
این نوع ان عملدرد انمانهای غیردول ی در قبال داد ا کیفری برای یو سالوی ابق با اوجع
ب اان ی اغییر ن رش در اقوق بین المل پس ان پایان جنگ رد عجیب نبعودح در عالهعای
بی و با جا اف ادن بیی ر جای ا انمانهای غیردول ی همداری این انمانها با داد ا نیعز در
غالب جلسات می رکی ک با هم بر زار کردن ب مرور بیی ر ن ح1
ب هر ارایب امرون این امر پییرف ن ا ک انمانهعای غیردول عی جای عا و مقعا
میتصی در اقوق بینالمل دارن ح نقیی ک انمانهای غیردول عی بعرای اقعوق بعینالملع
کیفری بانی میکنن صرفاً نقش قانون یاری نیس بلد کارکردهای اندا در این نمینع بسعیار
فراار میرودح انمانهای غیردول ی اوانایی اندارناپییری در باندارن ی امایع ان قربانیعان در
نمین جمعاوری اطالعات و امای های قضایی ان قربانیان و ندود دارن ح این نقش برای برخی
ان این انمانها ب دلی ماهی و اونۀ فیالی هاییان کامالً ب ر عمی نعناخ نع ا ع ح
برای مثال نیبۀ داد ا کیفری بین المللی برای یو سالوی در خصوو صلیب عرخ ایعن ونع
ک صعلیب عرخ یعک عانمان بیردو ع ان
بیان میدارد« :ب ندلی کلی پییرف ن ا
مس ق ا ک با اوج ب د ور کاری کع جامیعۀ بعینالمللعی بع ان اعطعا کعرد ا ع ان
جای اهی ویژ در اقوق بینالمل بدر معیبعرد» ی Barrat, 2014: 339ح بنعابراین اقعوقی کع
برا اس کنوانسیونهای اقوق بیردو ان ب انمانهای غیردول ی اعطا ن ی Barrat, 2014:
 341ب اندا این امدان را میده ک نقش خاصی در اقوق کیفری بینالمل ایفا کنن ح نایان
ذکر ا ک کمی ۀ بین المللی صلیب رخ با اوجع بع ماهیع خاصعش یعک عانمان صعرف ًا
غیردول ی نیس و واج جنب هایی ان ویژ یهای انمانهای بینالمللعی ماننع مصعونی هعای
ح ب عبارت دی ر این انمان انمان مت لط ب نمار میای ح2
انمانهای بینالمللی ا
عالو بر انمانهای غیردول ی نناخ ن ای مث عفو بینالمل دی بان اقوق بیر یا ژنوا کعال
ک ب وا طۀ امدانات بیی ر اوانایی ایفای نقشهای مدماری دارن انمانهای غیردول عی در عرصعۀ
داخلی نیز در این نمین اهمی دارن ح اندا میاوانن در کنار دول های خود قعوانین داخلعی را بدبعود
بتین ؛ اوادث را زارش دهن و بر اندا نرارت دان بانن ؛ ب عنوان ص ای قربانیعان عمع کننع ؛
ب قربانیان کمک کنن ؛ ا اهی عمومی ان وجود نرایط وقوع جر را افزایش دهن ؛ و بعرای مقابلع بعا
1. www.icty.org
2. www.icrc.org
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نرایط منجر ب جر کمپینهایی را بین انن ی OSCE, 2009: 13ح ب این ارایب میتص ا کع
انمانهای غیردول ی با بدر یری ان اواناییهای مت لو و در اون های فیالی ی م فعاوت بع ایجعاد
ع ال در عرصۀ اقوق کیفری بینالمللی کمک ویژ ای میکنن ح الب ایعن بع مینعای اصویر عانی
بسیار مثب ان انمانهای غیردول ی در عرصۀ موردنرر نیس ح این عانمانهعا همعوار در نیع بع
اه اف اصلی خود نیز موفق نیس ن ح موانع و میدالای ک این انمانهعا بعا ان روبع رو هسع ن نیعز
چیم یر ا ح امرون ب ویژ در نعرایط بیردو ع ان ان رعارات نیعادی ان عانمانهعای غیردول عی
میرودح ه ف خود این انمانها نیز فراهم کردن کمک برای بیی رین مرد ا ح این مسئل عبب
طرح مقولۀ پا ت و بودن اندا مینود ا رچ این مسعئل بع منزلعۀ ایدع العزا اور اقعوقی مطعرح
نمینود ی Wils, 1995: 53ح با این اال اندا با این امر روب رو خواهن بود ک چطور بای پا عت ویی
را برای افظ اع بار خود انجا دهن ح انمانی ک میاوان اه اف خود را ب در ی انجا ده اع بعار
خود را ب راا ی ان د میده ی Charnovitz, 2005: 31ح این مید ب ا انی اع نع نی نیسع ح
عالو بر میدالت مالی مسئلۀ نحوۀ ر ان ن کمکها ب پا ت و بودن انمانهعای غیردول عی لطمع
امدعان هعر نعوع
مینن ح میدالت اضور در نمان بحران در منطق ای ک بحران در ان رخ داد ا
کمدی را کاهش میده ی B.Barrett, 2005: 1-2ح ب این ارایب عانمانهعای غیردول عی در همعان
با میدالای روب رو خواهن بودح الب د اخر نبای ایعن
مرالۀ اول کار ک ننا ایی قربانیان ا
مسئل را ب عنوان میدلی مطرح اخ ک اع بار انمانهای غیردول ی را ان بعین معیبعردح بع هعر
اال انمانهای غیردول ی در امامی عرص ها نقش چیم یری در ننا ایی قربانیان و میرفعی اندعا
ب ندادهای ذیربط بانی میکنن ی  USA Department of State, 2010: 160ح

حمایتهای قضایی
عالو بر امای ی ک انمانهای غیردول ی در عرصۀ می انی انجا میدهن و در قسعم بیع ی
بیی ر مطالی خواه ن امای اصلی و مدمی ک انمانهای غیردول ی ان قربانیان و نعدود
انجا میدهن امای های قضایی ا ح دامنۀ این امای های قضایی ان میعاور و نماینع ی
ب قربانیان اا اضور مس قیم خود انمانهای غیردول ی در محدمع بع عنعوان دو ع داد عا
ک ب ویژ در مواد  51و  55قواع داد ا دیوان ب طعور ضعمنی ذکعر نع ا ع اغییعر
ا
میکن ح در این بتش ب این دو اون ان امای قضعایی عانمانهعای غیردول عی ان قربانیعان و
ندود جنایات بینالمللی پرداخ مینودح

 .1نمایندگی از قربانیان و شهود
برا اس مواد  51و  55قواع دیوان کیفری بینالمللعی قربانیعان و نعدود معیاواننع دارای میعاور و
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نماین بانن ح برا اس مادۀ 22ی 2همین عن دبیرخانع فدر ع ی ان افعرادی را کع معیاواننع ان
قربانیان و ندود دفاع کنن اماد و صالای های اندا را نیز میرفی میکن پس قربانیعان و نعدود
میاوانن انادان ان این فدر افرادی را برای این م ها ان تاب کنن ح میاورانی کع معیخواهنع
در این م بانن بای دارای دانش عالی در نمینۀ کعاری بانعن بع نبعان داد عا اسعلط دانع
بانن قبالً محدو ب جرائم یا اتلفات انضباطی مدم نی بانن اجربۀ کافی در ر عی ی کیفعری
دان بانن و صعالای اضعور در پرونع ۀ بعینالمللعی را نیعز دانع بانعن ی www.icc-cpi.intح
نماین ای ک ب این ارایب ان تاب مینود بای قواع ویعژۀ ارفع ای را کع در چدعارمین اجعالس
رعای کنع ی Resolution ICC-ASP/4/Res.1ح بعا ایعن اوضعی
کیورهای عضو اصویب ن ا
فراین ان تاب یک نماین برای قربانیان یا ندود جنایات بینالمللی چن ان اد هم نیس ح
انمانهای غیردول ی ا رچ خود ب طور مس قیم نمیاوانن چنین نقیی را ایفا کنن میاواننع
در میرفی نماین یا میاور ب دیوان نقش مؤاری دان بانن ح ان جمل انمانهای غیردول ی مطرح
در این نمین میاوان ب انجمن کانون وکالی بینالمللی 1انار کرد کع در عال  1311بعا اجمیعع
چن ین کانون وکال ایدی ن و اا ال  2211بیش ان  11222عضو اقوق ان دان و نام بعیش
ان  132کانون وکال و انجمن اقوقی ا ح 2این انمان نقش مدمی در دفاع ان قربانیان و نعدود ایفعا
کرد و برنام های مت لفی نیز در این نمین انجا داد ا ح ان جمل مدمارین این فیالی ها بای بع
االش کانون وکالی بینالمللی برای ادمی فدر میاوران دیوان انار کردح برای مثال در کار عا
منطق ای ک در فوریۀ  2225در دهلینو بر زار ن این عانمان پییعندادهای سع رد ای را بعرای
او یۀ میارک کیورهای ا یای نرقی با دیوان ب عم اورد کع ان جملعۀ ایعن اوصعی هعا کعار در
اقوقهای داخلی برای ننا ایی میاوران نایس برای میارک در فدر دیوان بودح همچنعین ان
این کیورها خوا ن اا مبارن علی بیمجاناای در قبال جنایات بینالمللی را ا ی در جعایی کع
دیعوان امدعان اضعور نع ارد پی یعری کننع ی IBA Outreach Report, 2008: 9ح ععالو بعر ایعن
اطالعر انیهای م ی د دربارۀ نحوۀ دفاع ان قربانیان و ا ی م دمان ب این عانمان اجعان معیدهع
ب وان ب ندلی کارام و مؤار نقش امای ی قضایی خود در دیوان را ایفعا کنع ح ایعن نقعش امعای ی
قضایی الب اندا ان طریق میرفی میاوران ایویق کیورها ب میرفی میاوران صعالای دار یعا ارائعۀ
میاور های اقوقی نیس ح بلد این انمان در امامی مراا ر ی ی در دیوان -اعم ان مقع ماای و
ر ی ی ب وی و ا ی برر یهای اقوقی میارک دارد ی & IBA Monitoring Report, 2006: 14
 18ح ب این ارایب این انمان ن اندا اوانایی او یۀ اقوق بینالمل کیفری را دارد بلدع در فراینع
ر ی ی نیز این اوانایی را دارا ک امای های عملی ان قربانیان انجا ده ح

1. International Bar Association
2. www.ibanet.org.
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انمان غیردول ی و میاب دی ر در این نمین انجمن وکالی م افع 1نزد داد ا کیفری بینالمللی
برای یو سالوی ابق ا ح این انمان غیردول ی طبق قانون دول هلن ایدی ن و بع داد عا
وابس ی ن ارد و ار ان ان نیز ب اساب نمیای ح انجمن وکالی م افع در ال  2222با میارک چن
نفر ان اقوق انان کیورهای ا قاللیاف ان یو سالوی ابق ایدی ن ح ه ف اصعلی ایعن عانمان
اراقای اوانایی اقوق انان در نمینۀ اقوق بینالمل کیفری ب ویژ در منطقۀ یو سالوی عابق بعودح2
این انمان ا رچ در ا ا نامۀ خود مدمارین ه فش را بر زاری دادر یهای عادالن در داد ا بیان
میدارد در د ورالیم دفاع بینالمللی کیفری 9ک ان عوی ایعن عانمان و بعا همدعاری مؤ سعۀ
پژوهش ع ال و جر بینمنطق ای مل م ح  1و دف ر اقوق بیر و ندادهعای دموکراایعک عانمان
در موارد م ی د ب امایع هعایی کع
همداریهای امنی ی و اق صادی اروپا ادی و ا وین ن ا
بای ان ندود و قربانیان در فراین ر ی ی قضایی ان نمان احقیق اا ص ور رأی بع عمع ایع انعار
مینودح برای مثال در خصوو مرالۀ احقیقات ایعن د ع ورالیم بع صعراا بیعان معیدارد کع
«برخورد بانپرس با ندود بای باکمال اا را بان و این صرفنرر ان ان ا ع کع نعدود اطالععات
مورد نیان بانپرس را در اخ یار وی قرار داد بانن یا خیرح بانپرس در جریعان احقیقعات هر عز نبایع
اطالعات غلط ب ناه ب ه ح بانپرس همچنین نبای با اح فیار قرار دادن ناه موجب نعاراا ی و
انار او نودح ناه بایع ب وانع انادانع و بع ون هعیح مزاام عی اردعارات خعود را بیعان دارد»ح ایعن
د ورالیم مسائ م ی د دی ر مث مح مصااب با ندود یا فراین مصااب را نیز ب دق ایری و
د ورالیم هایی بعرای ان صعادر معیکنع یManual on International Criminal Defence ADC-
 ICTY Developed Practices, IV. Defence Investigationح در کنار این مسئل انچ نقش امای ی
قضایی این انمان را اقوی میکن اضور و پییرش ان ان وی داد ا کیفری بینالمل ا ح

 .2حضور سازمانهای غیردولتی در رسیدگی
انمانهای غیردول ی ب عنوان انتاو اقوقی صالای اضعور در دیعوان کیفعری بعینالمللعی
ب عنوان وکی م افع را ااران ندرد ان ح با این اال بایع اوجع دانع کع اضعور عانمانهعای
غیردول ی در محاکم بینالمللی -ن صرفاً محاکم کیفری بینالمللی -ب نماین ی ان قربانیان امعری
غیرممدن نیس ح برای نمون داد ا اروپایی و امریدایی اقوق بیر هر دو نماین ی عانمانهعای
غیردول ی را مجان برنمرد ان و در موارد م ی د نیز این عانمانهعای غیردول عی بعود انع کع ان

1. Association of Defense Counsel
2. www.icty.org 8.
3. Manual on International Criminal Defense ADC-ICTY Developed Practices, IV. Defense
Investigation
)4. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute(UNICRI
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کمپونعو2

جانب قربانی دعوا را مطرح کرد ان ح برای مثال در قضیۀ رن چمبر 1ان طعرف والن عین
علی رومانی مرکز منابع اقوقی 9ب عنوان یک انمان غیردول ی در ال  2225ان طعرف والن عین
کمپونو دعوایی را اقام کردح کمپونو نتصی بود ک ان نمان کودکی در ی یمخان بزرگ نع بعود؛
در پنج ال ی ب وا طۀ بیماری ای ن ب مح دی ری من ق ن و پس دول اعال کرد ک دی عر
ان وی امای نمیکن ح ب همین دلی مرکز منابع اقوقی ب نماین ی ان طرف وی دعوا را مطرح
کردح با وجود اع راض دول رومانی ب نماین ی این انمان غیردول عی ان جانعب کمپونعو دیعوان
ب دلی نرایط خاو قضی و اهمی ر ی ی ب دعوا اضور انمان غیردول ی ب عنعوان نماینع
قربانی را پییرف ی Case of CLR on behalf of Valentin Campeanu v. Romania, 47848/08,
 17July 2014ح الب بای اوج دان ک اضور مس قیم انمانهای غیردول عی در ر عی ی بع
نماین ی ان قربانی در ر ی یهای کیفری بینالمللی ب طور کام من فی اعال نی بلدع ایعن
وریف ب طور مس قیم ب میاوران اقوقی من تب وا یار ن ا ح با این اال دیوان در دف رچۀ
راهنمای اضور قربانیان در ر ی ی 1بیان دان ا ع کع در معواردی انتاصعی غیعر ان خعود
قربانی میاوانن ان طرف وی در داد ا اضور یابن و انار ای ب ایندع انعتاو اقعوقی اوانعایی
این کار را ن ارن نیز نی ا ح در این نمین اندا رضای قربانی بعرای نماینع ی نعتص دارای
م ر در جایی کع قربعانی محجعور بانع ی Booklet of Victims Before the ICC:
ضرورت ا
 20ح نایان ذکر ا ک در این دف رچۀ راهنما ب نقش انمانهای غیردول عی در ر عی ی نیعز
انار ن ا ح بر این ا اس ب قربانیانی ک اوانایی یا اطالع و ا اهی کعافی ان نحعوۀ اضعور در
دیوان ن ارن ب ن ت پیینداد نع ا ع اعا امعونشهعا و اوضعیحات کعافی را ان عانمانهعای
غیردول ی دریاف کنن ی Booklet of Victims Before the ICC:13ح با اوج بع همعین موضعوع
دو د ان افراد ان هم افدیک مینون ؛ اول انتاصی ک ان طرف قربانی دعوا را مطرح معیکننع
و دو انتاصی ک ب قربانی در اقامۀ دعوا کمک میکننع ح د ع ۀ اول بایع دادخوا ع را کامع
کرد و میتصات کام خعود را در دادخوا ع وارد کننع و عن ی دال بعر رضعای قربعانی بع
نماین ی اندا در دیوان ارائ دهن ح اما د ۀ دو انتاصی هس ن ک اندا در ادمی و پعر کعردن
دادخوا ب قربانیان کمک میکنن و ب همین دلیع وضعیی اقعوقی در ر عی ی بع د ع
نمیاورن و نماین ۀ خواهان نیعز بع نعمار نمعیرونع و اوانعایی اضعور در داد عا را نیعز ن ارنع
ی Booklet of Victims Before the ICC: 21ح ا رچ در خصوو عانمانهعای غیردول عی منیعی
برای عم کردن ب عنوان د ۀ اول وجود ن ارد با اوج ب چنین مح وایی ب نرعر معیر ع کع
انمانهای غیردول ی اندا میاوانن ب عنوان انتاو د ۀ دو ننا ایی نون ح

1. Grand Chamber
2. Valentin Campeanu
)3. Centre for Legal Resources (CLR
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اما نقش انمانهای غیردول ی در واقیی اندا ب همینجا مح ود نمینود و اندا میاوانن
ب عنوان دو داد ا  1نیز در محعاکم کیفعری بعینالمللعی ااضعر نعون ح دو ع داد عا بع
انتاصی ف می نود ک طرفی ی در دعوا ن ارن ولی مجان نمرد نع انع اعا اطالععات یعا
نررهایی دربارۀ جرائم ارادابی را ب قاضی ارائ دهن ح در واقع اضعور اندعا در داد عا بع عبب
مالارات اخالقی علمی یا انسانی ا ک الب ب ندلی جدانی ننا ایی ن ا و قاضعی
نیز میاوان در صعورت نیعان ان اندعا ا ع فادۀ مطلعوب کنع ی Soumy, 2005: 61ح ایعن امعر در
ا ا نامۀ محاکم کیفری بعینالمللعی قبع ان دیعوان کیفعری بعینالمللعی نیعز بع خعوبی بعرای
انمانهای غیردول ی ننا ایی ن بودح برای مثال در قضیۀ اادیح 2روهعی ان عانمانهعای
غیردول ی با ارائۀ ادل ای ب داد ا بی اوجدی داد ان ب جنایات اجاون جنسی ب عنوان جنایات
علی بیری را م یکر ن ن ح در قضیۀ فرونژیا 9نیز روهی ان عانمانهعای غیردول عی بعا ارائعۀ
مس ن اای ان داد ا اقاضا کردن ک اصمیم خود در خصوو اقوق ناه ین ب برابری ننع ی
خصوصعی و امنیع را بععانبینی کنع ح در قضعیۀ بال ععدیح 1نیعز بع همععین ارایعب روهععی ان
انمانهای غیردول ی در خصوو موضوعات مت لفعی بعا داد عا همدعاری کردنع ی Trevers,
 Tullio, 2005: 116ح این وضیی در خصوو دیوان کیفری بینالمللی اولعین بعار در خصعوو
قضیۀ بمبا ومبو 1و او ط انمان اب دارات ننان برای ع ال جنسی 0در عال  2220پییرف ع
انمان میکور مالارات م ی دی را در خصوو وقایع رخداد در خعالل
ن ح در این درخوا
اراداب جر ب داد ا ونزد کرد ک ب ویژ در خصوو جرائم علیع بیعری علیع ننعان بعود
ی ICC Rep, 2009: parags.25-29ح اضور انمانهای غیردول ی بع عنعوان دو ع داد عا در
عم ام یانی ا ک ب قربانیان اعطا مینودح در واقع اطالعاای ک این انمانهعا در اخ یعار
قضات قرار میدهن اطالعاای ب نفع قربانیان ا ح بنابراین انمانهای غیردول عی ا عی ا عر
ن وانن ب عنوان نماین ۀ قربانی در داد ا اضور مس قیم دان بانن میاوانن ان ایعن طریعق
امای ی ویژ ان قربانی ارائ دهن ح بای در نرر دان ک اطالعاای ک ب این ارایب در اخ یعار
اخر بای اوجع دانع کع
داد ا قرار می یرد اغلب مورد واوق و پییرش داد ا ا ح د
این اطالعات ن اندا برای قضات بلد برای داد ان نیز اائز اهمیع ا ع ح هعر اطالععاای کع
انمانهای غیردول ی در اخ یار داد ا یا داد ان قرار میده معیاوانع دارای ارنش اابعاای
بان و اندا را در مسیر یاف ن اقایق کمک کن ی S,Brown, 2011: 158ح
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سایر حمایتها
امای های قضایی ان قربانیان و ندود اهمی ویعژ ای دارد نیعرا ایعن افعراد در عمع اوانعایی
امای ان خود ب نحو مطلوب را نتواهن دان ح اما ععالو بعر انچع در ایعن نمینع ذکعر نع
قواع داد ا دیوان کیفری بینالمللی واا قربانیعان و نعدود دیعوان
برا اس مادۀ  15یبن
هر ا مق ضی ب ان میاوان با انمانهای بیندول ی و غیردول ی همداری کن ح معادۀ 121ی2
همین ن اطالعات انمانهای غیردول ی را ان جمل اطالعات می بری میدانع کع داد ع ان
میاوان ب ان رجوع کن نیرا انمانهای غیردول ی ب ویژ انمانهای اقعوق بیعری اغلعب
اولین انمانهایی هس ن ک در صحنۀ جنای ها و نقضهای فعااش اضعور پیع ا معیکننع ح
دلی این اضور ریع دو عامع مدعم ا ع ؛ اول ایع اد نیعاد و رو بع افعزایش عانمانهعای
غیردول ی و دو نیان و اراباطی ک این انمانها با داد ا ها و دیوانهعای کیفعری بعینالمللعی
برقرار می انن ی Meldrum, 2009: 6ح
همان طورک انار ن نقش انمانهای غیردول ی در ا وین ا ا نامۀ رو اندارناپییر بود
ورود مادۀ  11ب ا ا نام در جبعران خسعارت قربانیعان بعیاردیع اب دعار مدعم عانمانهعای
غیردول ی در مسیر امای ان قربانیان بود ی Bottigliero, 2004: 213ح اما این نوع عملدرد اغلب
ک انمانهعای غیردول عی اعا پعیش ان ایعدی داد عا هعا انجعا
مربوط ب فیالی هایی ا
میدهن ح انمانهای غیردول ی ان این ایث همچنین میاوانن اوج داد ا را ب موارد نادیع
رف ن یا ب اغان ر ی ی در خصوو یک پرون ۀ خاو جلب کنن ح در واقع عانمانهعای
غیردول ی ن اندا ب عنوان دو داد ا بلد فراار ان ان ب عنوان رو هایی ک مانع بیکیفعری
ن و ب اجرای ع ال کمک میکنن نیز عم مینماین ح چنین نقیی ب ویژ در قضیۀ کن عو
ان وی انمانهای مت لفی مث دی بان اقوق بیر یا عفو بینالمل میدود بعود کع ارادعاب
جرائم اجاون جنسی و جنایات جن ی را ب اطعالع داد ع ان ر عان ن ی S.Brown, 2011: 158ح
ب عالو انمان های غیردول ی اغلب م ید ان کارننا عان فنعی و اقعوقی نیعز هسع ن و بع
همین دلی میاوانن میاور های اقوقی نیادی ب محاکم کیفری بینالمللی ارائ دهن ح چنین
و همانطورک انعار
امدانی اغلب مورد ا قبال محاکم کیفری بین المللی نیز قرار رف ا
ن در ا ناد دیوان کیفری بینالمللی مراجیۀ قربانیان ب انمانهای غیردول عی می بعر اکیع اً
اوصی ن ا ح در داد ا کیفری بینالمللی برای یو سعالوی انجمعن وکعالی بعینالمللعی و
مؤ سۀ جامیۀ بان در اونۀ بالدان 1در موارد م ی دی بع داد عا میعاور هعای اقعوقی دادنع ح
داد ا یرالئون نیز ان میاور های انمانهعای م یع دی ان جملع مرکعز بعینالمللعی عع ال

1. institutions of open society in Balkan
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ان قالی 1بدر بردح انمان های غیردول ی همچنین در امعونش قضعات داد ع انهعا و وکعال در
داد ا های بینالمللی نقش مدمی ایفا میکنن و ب این ارایب در نحعوۀ برر عی و صع ور رأی
اعایر یاری ویژ ای دارن ی S.Brown, 2011: 160-163ح چنین عملدردی ب طور غیرمس قیم ب
امای بیی ر ان قربانیان کمک ویژ ای خواه کرد نیرا وجود ع ال در ر ی ی و کارننا ی
دقیقار در پرون را اضمین میکن ح
انمانهای غیردول ی در طرح مداابات قربانیان میاور های چیم یری ب اندا میدهن ح اما
میاور ها و کمکهای انمانهای غیردول ی ب قربانیان اندا مح ود ب ن عارش دادخوا ع یعا
ایر مداابات نیس بلد این انمانها اوانایی پی یری پرون های قربانیان اا طرح در داد عا
صال را نیز دارن ح این امر ب ویژ در خصوو جرائمی ک قربانیان اوان پی یری موضوع را ن ارن
قاب میاه ا ح در این موارد انمانهای غیردول ی نمین های احع امایع قعرار عرف ن
قربانیان را با اق اماای مانن ا ا انی پلیس ان خطرهایی ک قربانیان را اد ی میکنع فعراهم
می اند ی Sekowska, 2014:374ح اح امای بودن قربانیان نیز نمینۀ اضور و همداری اندا
در فراین ر ی ی را اسدی میکن ح ب عالو قربانیان در بسیاری ان موارد ب ن ایج ع پی یری
یک جر ا اهی ن ارن و این مسئل موجب میدالت بی ی برای اندعا معینعودح عانمانهعای
غیردول ی در این نمین نیز میاوانن میاور ها و اطالعات الن را در اخ یار اندا قرار دهن ح برای
مثال در خصوو برخی جرائم خاو مث قاچاق انسان پی یری مسعئل بعرای قربعانی اهمیع
دارد نیرا در صورت ع پی یری با میدالت مربوط ب قوانین داخلی کیوری ک ب ان قاچعاق
ن ا مواج می نودح قربانی ک اغلب ان این مسئل ا اهی ن ارد با این میدالت نیز مواج
مینود و در اینجا انمانهای غیردول یان ک میاوانن با صالای میعاور ای خعود بع اندعا
کمک کنن ی Brunovskis, 2012: 41ح ان همین رو انمانهای غیردول ی نقش مدمی در اجرای
ع ال ایفا میکنن نیرا با ا فاد ان اما راهدارهای در د رس برای امای ان قربانیان امدان
اضور اندا در ر ی ی را فراهم میاورن ح

سازمانهای غیردولتی حامی قربانیان
ای اد انمان های غیردول ی ک در نمینۀ امای ان قربانیان فیالی میکنن پرنمار و نعایان
اوج ا ح الب برخی انمانها ان اهمی ب مرااب بیی ری برخوردارن ب ویژ عانمانهعایی
ک در ا وین ا ا نام نیز نقش برجس ای دان ان ؛ مانن عفو بعینالملع جبعران خسعارت
اقوق انان بینالمللی دی بان اقوق بیر و انمان ب ون ع ال صلحی نیس 2ح برر ی عملدرد
1. The International Center for Transitional Justice
2. No Peace without Justice
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برخی انمانها اهمی دارد نیرا نقعش اقعوقی اندعا در اقعوق کیفعری بعینالملع را نیعان
میده ح بیی ر این انمانها نقشهای م ی دی بر روی کرۀ خاکی دارن ک ایعن کعارکرد اندعا
ک این امر خود در جای دی ری قاب مطالیع ا ع ح امعا در
مربوط ب اقوق بیردو ان ا
اینجا مسئلۀ مدم امای های اقوقی و قضایی ا ک این عانمانهعا معیاواننع ان قربانیعان
ب عم اورن ح در قسم ااضر ب برر ی دو انمان ف را یون بینالمللی اقوق بیر 1و جبران
خسارت 2پرداخ خواه ن ح

 .1فدراسیون بینالمللی حقوق بشر
ف را یون بینالمللی اقوق بیر انمانی غیردول ی م ید ان  115انمان در  122کیور ا
ک ان  1322کار خود را در امای ان اقوق م نی یا ی اق صادی و اج ماعی با د ور کاری
جدانی اغان کرد ا ح ه ف عم ۀ ان امای ان قربانیان و مبارن با بیکیفری ا ع ح در کنعار
این امور مبارن با اروریسم و امای ان اقوق ننان در راا ر جدان ان دی ر اه اف این انمان
ا ی Harees, 2012: 155ح با اوج ب همین د ور کار جنبش جدانی اقعوق بیعر ان جملع
انمانهای فیال در همداری با دیوان کیفری بینالمللی ب نمار میرودح این عانمان مداابعات
مت لفی ب دیوان ار ال میکن و در خصوو پرون های مطعرح در دیعوان و جعرائم داخع در
صالای ان اطالعاای را در اخ یار دیوان قرار میده ح همچنین ب قربانیان در طرح و پی یعری
دادخوا های خود نزد دیوان کمکها و میاور های ویژ ای را ارائ داد ا ح بع طعور خعاو
جنبش جدانی اقوق بیر ب طور س رد در کن و فیالی های بسیاری را انجعا داد و اعا اع
ح9
نیادی ب میارک قربانیان جرائم ارادابی در کن و در دیوان کمک کرد ا
این انمان ب عنوان انمانی ق رامن ان نرر کارننا ی اوصی ها و پژوهشهعای م یع دی
نیز در نمینۀ قربانیان جنایات بعین المللعی کعرد و ارابعاط درخعور اعوجدی بعا دیعوان کیفعری
بین المللی دان ا ح ب همین منرور در ال  2223ب دیوان ااتعاذ ا ع رااژی ج یع ی در
خصوو امای ان قربانیان را پیینداد کرد ک برا اس ان میارک هرچ بییع ر قربانیعان در
فراین ر ی ی در دیعوان اضعمین معینعودح در ایعن اوصعی در را ع ای اقویع همدعاری و
میارک قربانیان در ر ی ی ام یانهایی ان جملع میعاور هعای روانننا عان اععمین امنیع
قربانیان و اق ب ان تاب وکی بع دیعوان پییعنداد نع ا ع ی FIDH, 2009: 20ح جنعبش
جدانی اقوق بیر همچنین در پژوهش های خود ب افزایش اقوق قربانیعان نعزد دیعوان اوجع
ویژ دان ا ح اهمی برخورداری قربانیان در دیوان ان اقوق بیی ری همچون اق ان تعاب
1. International Federation for Human Rights
2. REDRESS
3. www.fidh.org 26.

نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بینالمللی95 ...

وکی و ن صرفاً برخورداری ان وکی یا افزایش اراباط اندا با داد ان در این نمین نایان اوج
ا ک اواننی میان اقوق خوان و خواهان ب ویژ در دعوای جبران خسارت برقرار معیکنع ح
چ اند اقوق خوان اغلب در ا ا نام های محاکم کیفری بینالمللی و ب طور خعاو دیعوان
ولی اقوق قربانی ب طور مس قیم در ا ناد ایعن
کیفری بین المللی مورد اوج قرار رف ا
محاکم موردنرر نیس ی FIDH, 2013: 4ح

 .2سازمان جبران خسارت ()REDRESS
انمان ردرس یک ب مینای جبران خسارت نیز ا  1دی ر انمان مدم در نمینۀ امایع ان
قربانیان جنایات بین المللی ا ک مقر ان در لن ن قرار داردح ه ف اولیۀ این انمان کمک ب
بانمان ان ندنج و دی ر رف ارهای غیرانسانی ا ح با اوج ب همین هع ف د ع ور کعار ایعن
انمان عالو بر جس وجو برای جبران منا ب برای قربانیان جمععاوری ادلع علیع مرادبعان
جرائم و پا ت ویی اندا در برابر نرا عع ال ا ع ح ردرس در عال  1351اع عیس نع امعا
میاوان ان را انمان غیردول ی فیال در نمینۀ امای ان قربانیان ب نعمار اوردح 2نحعوۀ کعار و
فیالی ردرس نیز اا ا ود نیادی در خصوو دیوان میاب جنعبش جدعانی اقعوق بیعر بعود
ا ح این انمان نیز اوصی های م ی دی ب دیوان ارائ کرد و عالو بر اقع امات میعاور ای ان
ب نۀ کارننا ی قوی نیز برخوردار ا ح
اوصی های ردرس ب دیو ان اغلب در جد اسدی جبران خسارت در اق قربانیان ا ک
ان جمل میاوان ب ارائۀ برنام هایی برای اقوی صن وق امانی انار کردح ایعن برنامع هعا خعود
نام راهدارهایی در جد ا فاد و بدر برداری هرچ بدین اعر ان صعن وق بع نفعع قربانیعان
ا ح برا اس اوصی های ارائ ن ان وی ردرس پرد های نزد صن وق نبای لزومعاً بع طعور
مس قیم در اخ یار قربانیان قرار ب یرد بلد بد ر ا در جد کمعک و همیعاری بع قربانیعان
مورد بدر برداری قرار یردح همچنین اوصیۀ اکی ردرس ب دیوان م یری و جلب کمعکهعای
داوطلبان ب صن وق ا ح داراییهای صن وق مح ود ا و نمعیاعوان ان طریعق ان وخ عۀ ان
اما خسارات وارد ب قربانیان را جبران کرد ب همین دلی ضرورت دارد اا منعابع صعن وق ان
طرق دی ری نیز اعمین نودح اناینرو یدی ان فیالی های ردرس جلب نرر اعطاکننع ان معالی
برای اعمین منابع مالی صن وق ا ی REDRESS, 2001: 4-10ح ردرس نیز همچعون جنعبش
جدانی اقوق بیر در نمینۀ جلب میارک فیال قربانیان در فراینع ر عی ی عانمانی فیعال
ب نمار میرودح لیدن دامنۀ فیالی های ردرس بسیار مو ع ا و در بسیاری ان کیعورها و در
فراین های اقوق کیفری داخلی نیز ب افزایش ا اهی در میان قربانیان و فعراهم عانی نعرایط
)1. REDRESS (www.redress.org/
2. www.redress.org
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برای اضور فیال اندا در ر ی یها کمک میکن ح اضور فیال قربانیان ان منرر ردرس ن اندعا
بلد اا ان دای ان یینی مرالعۀ اجعرای ادعم
ان اغان ر ی ی ب یک جر دارای اهمی ا
نیز بای ادام یاب ی REDRESS, 2015: 37-77ح ا رچ ردرس در این فراین بع طعور مسع قیم
میارک نمیکن ان طرق مت لو ب اطالعر انی در این نمین میپرداندح

نتیجهگیری
انمانهای غیردول ی در جدان امرون نقش بسیار برجس ای در امامی عرص ها بانی میکننع ح
الب نقش اندا در اون های اقوق بیر و بیردو ان بسیار برجس ار و نایان اوج اعر ا ع ح
انمانهایی مانن کمی ۀ بینالمللی صلیب رخ ف را یون بعینالمللعی اقعوق بیعر دیع بان
اقوق بیر عفو بینالمل و نرایر اندا امرون کعامالً نعناخ نع انع و مدعماعر ان ایعن بسعیار
اعایر یارن ح کیورها نقش اها را در روابط بینالمل پییرف ان و دی ر نرا بینالمل مب نیبعر
نرریات کال یک واقع رایان نیس ح در نمینۀ اقوق بین المل کیفعری نیعز اندعا اوانعاییهعای
نیادی را کسب کرد ان ح در نمینۀ مورد برر ی یینی امای ان قربانیان انمانهای غیردول عی
در اال ااضر اا ا نیادی ان ررفی میاور ای خود ا فاد میکنن اما در محعاکم کیفعری
بین المللی هنون پیی ر ان این نرف ان ح ا رچ در محاکم خاصی مث داد ا اروپایی اقوق بیعر
یا داد ا امریدایی اقوق بیر ا ی میاوانن ب عنوان نماین یا وکی قربانی در داد ا ااضعر
نون در محاکم کیفری بینالمللی چنین ام یانی را کسب ندرد انع ح ا عی در قضعایایی مثع
کن و در دیوان کیفری بینالمللی ک نقش بسیار برجس ۀ انمانهای غیردول ی در ر عی ی و
رونن ن ن اقایق میدود بود اما اندا ب عنوان نماین ۀ قربانیان در داد ا ااضر نبودن ح الب ع
این امر نیز ان فیالی های اندا ندا و اندا ان طرقی مانن دو داد ا ی Amicus curiaeرا
خود را برای ورود ب داد ا هموار کرد و ان این طریق امای ان قربانیان را عملی اخ ان ح
این موارد بیش ان هر چیز ررفی های انمانهای غیردول عی بعرای امایع ان قربانیعان را
نیان میده ح اندا عالو بر اضور در می ان ان اوانایی اقوقی ویژ ای نیعز برخوردارنع ح اضعور
هرچ بیی ر و فیالار اندا در جایی ک جنایات ن ی بینالمللی رخ میده ب قربانیان اع ماد
بیی ری برای اقامۀ دعوا و جبران خسارت میده و ان وی دی ر ب دلی د ور کار اغلب اندا
عانمانهعای
برای مبارن با بیکیفری نقش باندارن ی نیز خواهنع دانع ح انایعنرو اقویع
غیردول ی با اوان اقوقی باال در اوج ب جنایات بینالمللی معیاوانع عامی معؤار در را ع ای
اجرای ع ال کیفری در ط بینالمللی و ب خصوو اقوق بینالمل کیفری بان ح
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