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چکیده
قربانیان جنایات بینالمللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکنندهای قرار دارند .حمایتت ا نناتا در
چارچوب محاکم کیفری بینالمللی اغلب حمایتی ضعیف است ،به نحتوی کته ا تر بته حمایتت
اساسنامه ای ا نناا اکتفا شود ،کفۀ حمایت به نفع متامان خواهد بود .ستا مانهتای غیردولتتی
که در چند دهۀ اخیر بهسرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافتهانتد ،در ایتن مینته نوانتایی
چشمگیری برای به نوا ن کشاندن این رابطه و حمایتت ا قربانیتان در رستید یهتای کیفتری
دارند .این حمایتها چه در داد اه و چه در خارج ا داد اه ادامه دارد .عمدۀ حمایتها البتته در
قالب مشاورههایی است که این سا مانها به قربانیان ارائه میدهند .مشاورههای حقوقی مینواند
به شکلهای مختلفی ا جمله ندوین دادخواست یا معرفی وکالی مناستب و شتناختهشتده و ا
این دست صورت پذیرد .اما در سطحی باالنر این سا مانها با استفاده ا ابزارهایی مانند مفاتو
دوست داد اه در محاکم کیفری بینالمللی نیز حاضر میشوند و اطالعتانی ا جترائم ر داده در
اختیار داد اه قرار میدهند .بته ایتن نرنیتب ،نناتا بته برقتراری عتدالت نیتز کمت متیکننتد.
سا مانهای غیردولتی که در این عرصه فعالیت متیکننتد ،اغلتب ستا مانهتایی شتناختهشتده
بهشمار میروند که ا این میان مینوان به عفو بینالملل ،دیدبان حقتو بشتر ،ردر  ،جنتبش
جاانی حقو بشر و انجمن کانون وکالی بینالمللی اشاره کرد .سا مانهتای غیردولتتی نتال
می کنند که ا نما ابزارهای در دستر برای اجرای عدالت استفاده کنند .با ایتن حتاع عمتده
ابزار مورد استفاده ،ارنباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش ن تاهی ننتان و نیتز افتزایش
ارنباط با دولتها برای افزایش حمایت ا قربانیان است.
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مقدمه
شاود و قربانیان جرائم بین المللی در چارچوب حقو کیفری بین المللی معاصر حمایتهتایی را
بهدست نوردهاند .دامنۀ این حمایت ا مان حضور در داد اهها یا دیوانهای کیفری بینالمللی نا
مان جبران خسارت را در برمی یرد .این حمایتها اغلب در اسناد رسمی داد اهها و دیوانهای
کیفری بینالمللی یمثل مادۀ  22اساسنامۀ داد اه کیفری بینالمللی برای یو سالوی سابق ،مادۀ
 11اساسنامۀ داد اه ویژۀ لبنان یا مواد  51نا  33قواعد رسید ی دیوان کیفری بینالمللی ذکر
شده اند و حتی اهی فرانر ا ننچه در این مواد پیشبینی شده است نیز میرونتد .بترای مثتاع،
واحد قربانیان و شاود دیوان کیفری بینالمللی 1خدمات حمایتی ستردهای ا قربانیان و شاود
انجا میدهد .با نما این احواع ،حمایتی که ا شاود و قربانیان جنایات بینالمللی در چارچوب
داد اهها و دیوانهای کیفری بینالمللی بهعمل مینید ،در قالب برنامه و بودجۀ مشخصی صورت
میپذیرد که در عمل نیز محدودیتهای یادی دارد .اما سا مانهای غیردولتتی ایتن نوانتایی را
دارند که حمایتی ویژهنر ا قربانیان و شاود بهعمل نورند ،یرا این سا مانهتا ا ابعتاد مختلفتی
مثل نعداد ،منابع در دستر  ،قابلیت حضور در میدان ،روابط سترده ،اعتماد متخاصمان به نناا
و نخصصهای کارشناسی در مینۀ نیمهای درون محاکم کیفری بینالمللی برنری دارند .بترای
مثاع ،ائتالف سا مانهای غیردولتی برای ی دیوان کیفتری بتینالمللتی 2کته در ستاع 1331
نشکیل شد نا ساع  2211مشتمل بر  2122سا مان غیردولتی با نخصتصهتای مختلتف شتده
است .اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی نیز مشارکت ستا مانهتای غیردولتتی در فراینتد
رسید ی را اغلب معتبر شناخته یا حداقل نن را رد نکردهاند.
به این نرنیب ،حمایتی که سا مانهای غیردولتتی متینواننتد بته قربانیتان و شتاود جترائم
بین المللی ارائه دهند ،در عمل بسیار متنوع و چشمگیر خواهد بود .ایتن حمایتتهتا ا دو نرتر
قابل بررسی هستند؛ اوالً ،حمایتهایی که محاکم کیفری بتین المللتی اصتالً نتوان ارائتۀ نن بته
قربانیان و شاود را ندارند ولی سا مانهای غیردولتی در نن متخصصانتد .بترای مثتاع ،محتاکم
کیفری بین المللی در عمل در محتل ارنکتاب جتر نوانتایی عمتل یتادی ندارنتد ،درحتالیکته
سا مانهای غیردولتی به خوبی این امکان را دارند و بهطور کلی یکی ا دالیل نشکیل نناتا نیتز
همین مسئله است .بنابراین این سا مان ها نوانایی ویژه در کشف ،حفظ و ارائتۀ ادلتۀ اابتانی در
مراحل رسید ی خواهند داشت؛ اانیاً ،حمایتهتای حقتوقی و نقتش قضتایی کته ستا مانهتای
غیردولتی می نوانند در حمایت ا قربانیان و شاود نزد محاکم کیفری بینالمللی بهعمتل نورنتد
که این ونه حمایتها در اسناد محاکم کیفری نیز به انحای مختلف شناسایی شده است.
1 Victims and Witnesses Unit
)2. NGO Coalition for an International Criminal Court (CICC
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در این مقاله ،حمایتهایی که سا مانهای غیردولتی مینوانند ا قربانیان و شتاود جنایتات
بینالمللی نزد محاکم کیفری بینالمللی بهعمل نورند ،مطالعه میشود .بنابراین در ابتدا و پتیش
ا هر چیز ال است به بحث جایگتاه ستا مانهتای غیردولتتی در حقتو کیفتری بتینالمللتی
پرداخته شود .سپس انواع حمایتهای قضایی که سا مانها مینوانند ا قربانیان و شاود بهعمل
نورند ،بررسی میشود و در ناایت ستایر حمایتتهتایی کته ستا مانهتای غیردولتتی در مینتۀ
رسید ی قضایی انجا میدهند ،مورد نوجه قرار خواهد رفت.

جایگاه سازمانهای غیردولتی در حقوق بینالملل کیفری
نعریف سا مان های غیردولتی بسیار دشوار است ،یترا بستته بته نگتاهی کته بته ستا مانهتای
غیردولتی میشو ،نعریفی که ا نناا ارائه میشود نیز متفاوت است .به همین دلیل نیز به نعتداد
نگاهها و نگر هایی که به سا مانهای غیردولتی وجود دارد هتم متینتوان ا ایتن ستا مانهتا
نعریف ارائه کرد .اما به هر حاع ،این حقیقت انکارناپذیر است که امرو ه سا مانهتای غیردولتتی
در عرصۀ سیاستگذاری بین المللی نقشی بسیار مام با ی میکنند و این ایفای نقش ویتای نن
است که نناا جایگاه و وضعیت رسمی دارند ی . Vedder, 2007: 122در حقو بینالملل کیفری
هم همین وضعیت شایان نوجه است .برای مثاع ،نقش ائتالف برای دیتوان کیفتری بتینالمللتی
بهعنوان مجموعهای ا سا مانهای غیردولتی کته در  1331بتهوجتود نمتد ،در نشتکیل دیتوان
شایان نوجه بود .سا مانهای غیردولتی این مجموعه در طوع مذاکرات برای ندوین اساسنامه بتا
نماینتتد ان دولتتتهتتا در خصتتوو اصتتوع و مقتتررات منتتدرج در اساستتنامه همکتتاری داشتتتند
ی . NitbuNgane, 2015: 45همین مشارکت در ندوین اساسنامه موجتب شتد کته نناتا بتواننتد
حضور بعدی خود در دیتوان کیفتری بتینالمللتی را نضتمین کننتد و نقتش برجستتهنتری در
کارکردهای دیوان داشته باشند .بهعالوه ،همین حضتور نضتمینشتدۀ ستا مانهتای غیردولتتی
شفافیت در کار دیوان را نیز افزایش داده است ی. Dekker & Werner, 2004: 328ایتن جایگتاه
در کنفرانس با نگری کامپاال نیز نضمین شده بود و دیوان ا همان ابتدا مشارکت جامعۀ متدنی
و سا مانهای غیردولتی در کنفرانس را مجا دانستته بتود ی. ICC-PIDS-FS-11-001/10_Eng
ا  91می نا  11ژوئن  2212سا مان های غیردولتی در کنار کشورهای عضو ،کشورهای نتارر و
سا مانهای بینالمللی در کنفرانس حضور یافتند .حضور سا مانهای غیردولتی در کنفترانس ا
عمده دالیلی بود که مادۀ  121اساسنامۀ رو حذف نشد ی. Ambos, 2013: 35
سا مانهای غیردولتی در داد اههای کیفری قبل ا دیوان کیفری بینالمللی نیز بدون نقش
نبودند .اساسنامههای این محاکم مقررۀ ویژهای برای مشارکت سا مانهای غیردولتی،ننچنان که
بعدها در اساستنامۀ رو وارد شتد ،در نرتر نگرفتته بودنتد .داد تاه کیفتری بتینالمللتی بترای
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یو سالوی سابق ،اما جایی بود که سا مانهای غیردولتی نقش خود در پروندۀ حقو بینالملتل
کیفری را نمایان کردند .سا مان هتای غیردولتتی در کرواستی یتا بوستنی کته بتا ترایشهتای
غرب رایانه ایجاد شده بودند ،بیشتر ا ننکه بر ننچه در سر مین خود ر متیداد وقتوف داشتته
باشند ،نال در جلب نوجه افکار عمومی در کشتورهای غترب اروپتا داشتتند و در عتین حتاع
بهدلیل بیاعتمادی به داد اه نیز خود مانعی بر سر راه عملکترد نن بودنتد ی. lamont, 2010:45
این نوع ا عملکرد سا مانهای غیردولتی در قباع داد اه کیفری برای یو سالوی سابق با نوجته
به نا ی نغییر نگر در حقو بین الملل پس ا پایان جنگ سرد ،عجیب نبتود .در ستاعهتای
بعد و با جا افتادن بیشتر جایگاه سا مانهای غیردولتی همکاری این سا مانها با داد اه نیتز در
غالب جلسات مشترکی که با هم بر زار کردند ،به مرور بیشتر شد1.
به هر نرنیب ،امرو ه این امر پذیرفته شده است که سا مانهتای غیردولتتی جایگتاه و مقتا
مشخصی در حقو بینالملل دارند .نقشی که سا مانهای غیردولتتی بترای حقتو بتینالملتل
کیفری با ی میکنند ،صرفاً نقش قانونگذاری نیست ،بلکه کارکردهای نناا در این مینته بستیار
فرانر میرود .سا مانهای غیردولتی نوانایی انکارناپذیری در با دارند ی ،حمایتت ا قربانیتان در
مین ،جمعنوری اطالعات و حمایت های قضایی ا قربانیان و شاود دارند .این نقش برای برخی
ا این سا مانها بهدلیل ماهیت و حو ۀ فعالیتهایشان کامالً به رستمیت شتناخته شتده استت.
برای مثاع ،شعبۀ داد اه کیفری بین المللی برای یو سالوی در خصوو صلیب ستر ایتن ونته
بیان میدارد« :به شکلی کلی پذیرفته شده است که صتلیب ستر  ،یت ستا مان بشردوستتانه
مستقل است که با نوجه به دستور کاری کته جامعتۀ بتینالمللتی بته نن اعطتا کترده استت ،ا
جایگاهی ویژه در حقو بینالملل باره متیبترد» ی . Barrat, 2014: 339بنتابراین حقتوقی کته
براسا کنوانسیونهای حقو بشردوستانه به سا مانهای غیردولتی اعطا شده ی Barrat, 2014:
 ، 341به نناا این امکان را میدهد که نقش خاصی در حقو کیفری بینالملل ایفا کنند .شایان
ذکر است که کمیتۀ بین المللی صلیب سر با نوجته بته ماهیتت خاصتش یت ستا مان صترف ًا
غیردولتی نیست و واجد جنبههایی ا ویژ یهای سا مانهای بینالمللتی ماننتد مصتونیتهتای
سا مانهای بینالمللی است .بهعبارت دیگر ،این سا مان ،سا مان مختلط بهشمار مینید2.
عالوهبر سا مانهای غیردولتی شناختهشدهای مثل عفو بینالملل ،دیدبان حقو بشتر یتا ژنتوا
کاع که بهواسطۀ امکانات بیشتر نوانایی ایفای نقشهای مامنری دارند ،سا مانهای غیردولتتی در
عرصۀ داخلی نیز در این مینه اهمیت دارند .نناا مینوانند در کنار دولتهای خود قتوانین داخلتی
را بابود بخشند؛ حوادث را زار دهند و بر نناا نرارت داشته باشند؛ بهعنتوان صتدای قربانیتان
عمل کنند؛ به قربانیان کم کنند؛ ن اهی عمومی ا وجود شرایط وقوع جر را افتزایش دهنتد؛ و
1. www.icty.org
2. www.icrc.org

نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بینالمللی32 ...

برای مقابله با شرایط منجر به جر کمپینهایی راه بیندا ند ی . OSCE, 2009: 13به ایتن نرنیتب،
مشخص است که سا مانهای غیردولتی با باتره یتری ا نوانتاییهتای مختلتف و در حتو ههتای
فعالیتی متفاوت ،به ایجاد عدالت در عرصۀ حقو کیفری بینالمللی کم ویژهای میکننتد .البتته
این به معنای نصویرسا ی بسیار مثبت ا سا مانهای غیردولتی در عرصتۀ متوردنرر نیستت .ایتن
سا مان ها همواره در نیل به اهداف اصلی ختود نیتز موفتق نیستتند .موانتع و مشتکالنی کته ایتن
سا مانها با نن روبهرو هستند نیز چشمگیر است .امرو ه ،بهویژه در شرایط بشردوستتانه انترتارات
یادی ا سا مانهای غیردولتی میرود .هدف خود این سا مانها نیتز فتراهم کتردن کمت بترای
بیشترین مرد است .این مسئله سبب طرح مقولۀ پاسخگو بودن نناا میشود ،ا رچه ایتن مستئله
بهمنزلۀ نعاد الزا نور حقوقی مطرح نمیشود ی . Wils, 1995: 53با این حاع ،نناا با این امر روبهرو
خواهند بود که چطور باید پاسخگویی را برای حفظ اعتبار خود انجا دهند .سا مانی که متینوانتد
اهداف خود را بهدرستی انجا دهد ،اعتبار خود را بهراحتی ا دست میدهد ی Charnovitz, 2005:
 . 31این مشکل بهنسانی حلشدنی نیست .عالوهبر مشکالت مالی ،مسئلۀ نحوۀ رساندن کمت هتا
به پاسخگو بودن سا مانهتای غیردولتتی لطمته متی نتد .مشتکالت حضتور در متان بحتران در
منطقهای که بحران در نن ر داده است ،امکان هر نوع کمکتی را کتاهش متیدهتد ی B.Barrett,
 . 2005: 1-2به این نرنیب ،سا مانهای غیردولتی در همان مرحلۀ اوع کار که شناستایی قربانیتان
است ،با مشکالنی روبهرو خواهند بود .البته دست نخر نباید این مسئله را بهعنوان مشتکلی مطترح
ساخت که اعتبار سا مانهای غیردولتی را ا بین میبرد .به هر حتاع ستا مانهتای غیردولتتی در
نمامی عرصهها نقش چشمگیری در شناسایی قربانیان و معرفی نناتا بته ناادهتای ذیربتط بتا ی
میکنند ی . USA Department of State, 2010: 160

حمایتهای قضایی
عالوهبر حمایتی که سا مانهای غیردولتی در عرصۀ میدانی انجا میدهند و در قستمت بعتدی
بیشتر مطالعه خواهد شد ،حمایت اصلی و مامی که سا مانهای غیردولتی ا قربانیان و شتاود
انجا میدهند ،حمایتهای قضایی است .دامنۀ این حمایتهای قضایی ا مشتاوره و نماینتد ی
به قربانیان نا حضور مستقیم خود سا مانهای غیردولتی در محکمته بتهعنتوان دوستت داد تاه
است که بهویژه در مواد  51و  55قواعد داد اه دیوان بهطتور ضتمنی ذکتر شتده استت ،نغییتر
میکند .در این بخش به این دو حو ه ا حمایت قضتایی ستا مانهتای غیردولتتی ا قربانیتان و
شاود جنایات بینالمللی پرداخته میشود.

 .1نمایندگی از قربانیان و شهود
براسا

مواد  51و  55قواعد دیوان کیفری بینالمللتی قربانیتان و شتاود متینواننتد دارای مشتاور و
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نماینده باشند .براسا مادۀ 22ی 2همین ستند ،دبیرخانته فارستتی ا افترادی را کته متینواننتد ا
قربانیان و شاود دفاع کنند ،نماده و صالحیتهای نناا را نیز معرفی میکند ،سپس قربانیتان و شتاود
مینوانند ن ادانه ا این فارست افرادی را برای این سمتها انتخاب کنند .مشاورانی کته متیخواهنتد
در این سمت باشند ،باید دارای دانش عالی در مینۀ کتاری باشتند ،بته بتان داد تاه نستلط داشتته
باشند ،قبالً محکو به جرائم یا نخلفات انضباطی مام نشده باشند ،نجربۀ کافی در رستید ی کیفتری
داشته باشند و صتالحیت حضتور در پرونتدۀ بتینالمللتی را نیتز داشتته باشتند ی. www.icc-cpi.int
نمایندهای که به این نرنیب ،انتخاب میشود ،باید قواعد ویتژۀ حرفتهای را کته در چاتارمین اجتال
کشورهای عضو نصویب شده است ،رعایت کنتد ی . Resolution ICC-ASP/4/Res.1بتا ایتن نوضتی ،
فرایند انتخاب ی نماینده برای قربانیان یا شاود جنایات بینالمللی چندان ساده هم نیست.
سا مانهای غیردولتی ا رچه خود بهطور مستقیم نمینوانند چنین نقشی را ایفا کنند ،مینواننتد
در معرفی نماینده یا مشاور به دیوان نقش مؤاری داشته باشند .ا جمله سا مانهای غیردولتی مطرح
در این مینه مینوان به انجمن کانون وکالی بینالمللی 1اشاره کرد کته در ستاع  1311بتا نجمیتع
چندین کانون وکال نشکیل شد و نا ساع  2211بیش ا  11222عضو حقوقدان داشته و شامل بتیش
ا  132کانون وکال و انجمن حقوقی است 2.این سا مان نقش مامی در دفاع ا قربانیان و شتاود ایفتا
کرده و برنامههای مختلفی نیز در این مینه انجا داده است .ا جمله مامنرین این فعالیتها باید بته
نال کانون وکالی بینالمللی برای نکمیل فارست مشاوران دیوان اشاره کرد .برای مثاع ،در کار تاه
منطقهای که در فوریۀ  2225در دهلینو بر زار شد ،این ستا مان پیشتناادهای ستتردهای را بترای
نوسعۀ مشارکت کشورهای نسیای شرقی با دیوان بهعمل نورد کته ا جملتۀ ایتن نوصتیههتا کتار در
حقو های داخلی برای شناسایی مشاوران شایسته برای مشارکت در فارست دیوان بود .همچنتین ا
این کشورها خواسته شد نا مبار ه علیه بیمجا انی در قباع جنایات بینالمللی را حتی در جتایی کته
دیتوان امکتان حضتور نتدارد ،پیگیتری کننتد ی . IBA Outreach Report, 2008: 9عتالوهبتر ایتن،
اطالعرسانیهای متعدد دربارۀ نحوۀ دفاع ا قربانیان و حتی متامان به این ستا مان اجتا ه متیدهتد
بتواند به شکلی کارامد و مؤار نقش حمایتی قضایی خود در دیوان را ایفتا کنتد .ایتن نقتش حمتایتی
قضایی البته نناا ا طریق معرفی مشاوران ،نشویق کشورها به معرفی مشاوران صتالحیتدار یتا ارائتۀ
مشاورههای حقوقی نیست .بلکه این سا مان در نمامی مراحل رسید ی در دیوان -اعم ا مقتدمانی و
رسید ی بدوی و حتی بررسیهای حقوقی مشارکت دارد ی & IBA Monitoring Report, 2006: 14
 . 18به این نرنیب ،این سا مان نهنناا نوانایی نوسعۀ حقو بینالملل کیفری را دارد ،بلکته در فراینتد
رسید ی نیز این نوانایی را داراست که حمایتهای عملی ا قربانیان انجا دهد.

1. International Bar Association
2. www.ibanet.org.
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سا مان غیردولتی و مشابه دیگر در این مینه انجمن وکالی مدافع 1نزد داد اه کیفری بینالمللی
برای یو سالوی سابق است .این سا مان غیردولتی طبق قانون دولت هلند نشکیل شد و بته داد تاه
وابستگی ندارد و ار ان نن نیز بهحساب نمینید .انجمن وکالی مدافع در ساع  2222با مشارکت چند
نفر ا حقوقدانان کشورهای استقالعیافته ا یو سالوی سابق نشکیل شد .هدف اصتلی ایتن ستا مان
ارنقای نوانایی حقوقدانان در مینۀ حقو بینالملل کیفری بهویژه در منطقۀ یو سالوی ستابق بتود2.
این سا مان ا رچه در اساسنامۀ خود مامنرین هدفش را بر زاری دادرسیهای عادالنه در داد اه بیان
میدارد ،در دستورالعمل دفاع بینالمللی کیفری 9که ا ستوی ایتن ستا مان و بتا همکتاری مؤسستۀ
پژوهش عدالت و جر بینمنطقهای ملل متحد 1و دفتر حقو بشر و ناادهتای دموکرانیت ستا مان
همکاریهای امنیتی و اقتصادی اروپا نایه و ندوین شده است ،در موارد متعدد به حمایتتهتایی کته
باید ا شاود و قربانیان در فرایند رسید ی قضایی ا مان نحقیق نا صدور رأی بتهعمتل نیتد ،اشتاره
میشود .برای مثاع ،در خصوو مرحلۀ نحقیقات ،ایتن دستتورالعمل بتهصتراحت بیتان متیدارد کته
«برخورد با پر با شاود باید باکماع احترا باشد و این صرفنرر ا نن استت کته شتاود اطالعتات
مورد نیا با پر را در اختیار وی قرار داده باشند یا خیر .با پر در جریتان نحقیقتات هر تز نبایتد
اطالعات غلط به شاهد بدهد .با پر همچنین نباید با نحت فشار قرار دادن شاهد موجب نتاراحتی و
ن ار او شود .شاهد بایتد بتوانتد ن ادانته و بتدون هتیح مزاحمتتی اراتارات ختود را بیتان دارد» .ایتن
دستورالعمل مسائل متعدد دیگر مثل محل مصاحبه با شاود ،یا فرایند مصاحبه را نیز بهدقت نشری و
دستورالعملهایی بترای نن صتادر متیکنتد یManual on International Criminal Defence ADC-
 . ICTY Developed Practices, IV. Defence Investigationدر کنار این مسئله ننچه نقش حمایتی
قضایی این سا مان را نقویت میکند ،حضور و پذیر نن ا سوی داد اه کیفری بینالملل است.

 .2حضور سازمانهای غیردولتی در رسیدگی
سا مانهای غیردولتی بهعنوان اشخاو حقوقی ،صالحیت حضتور در دیتوان کیفتری بتینالمللتی
بهعنوان وکیل مدافع را احرا نکردهاند .با این حاع ،بایتد نوجته داشتت کته حضتور ستا مانهتای
غیردولتی در محاکم بینالمللی -نه صرفاً محاکم کیفری بینالمللی -به نمایند ی ا قربانیان امتری
غیرممکن نیست .برای نمونه ،داد اه اروپایی و نمریکایی حقو بشر هر دو نمایند ی ستا مانهتای
غیردولتی را مجا برشمردهاند و در موارد متعدد نیز این ستا مانهتای غیردولتتی بتودهانتد کته ا

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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کمپونتو2

جانب قربانی دعوا را مطرح کردهاند .برای مثاع ،در قضیۀ رند چمبر 1ا طترف والنتتین
علیه رومانی مرکز منابع حقوقی 9بهعنوان ی سا مان غیردولتی در ساع  2225ا طترف والنتتین
کمپونو دعوایی را اقامه کرد .کمپونو شخصی بود که ا مان کودکی در یتیمخانه بزرگ شتده بتود؛
در پنجسالگی بهواسطۀ بیماری اید به محل دیگری منتقل شد و سپس دولت اعال کرد که دیگتر
ا وی حمایت نمیکند .به همین دلیل مرکز منابع حقوقی به نمایند ی ا طرف وی دعوا را مطرح
کرد .با وجود اعتراض دولت رومانی به نمایند ی این سا مان غیردولتتی ا جانتب کمپونتو ،دیتوان
بهدلیل شرایط خاو قضیه و اهمیت رسید ی به دعوا حضور سا مان غیردولتی بهعنتوان نماینتده
قربانی را پذیرفت ی Case of CLR on behalf of Valentin Campeanu v. Romania, 47848/08,
 . 17July 2014البته باید نوجه داشت که حضور مستقیم سا مانهای غیردولتتی در رستید ی بته
نمایند ی ا قربانی در رسید یهای کیفری بینالمللی بهطور کامل منتفی اعال نشده ،بلکته ایتن
وریفه بهطور مستقیم به مشاوران حقوقی منتخب وا ذار شده است .با این حاع دیوان در دفترچۀ
راهنمای حضور قربانیان در رسید ی 1بیان داشته استت کته در متواردی اشخاصتی غیتر ا ختود
قربانی مینوانند ا طرف وی در داد اه حضور یابند و اشارهای به اینکته اشتخاو حقتوقی نوانتایی
این کار را ندارند نیز نشده است .در این مینه ،نناا رضایت قربانی بترای نماینتد ی شتخص دارای
ضرورت است ،مگر در جایی کته قربتانی محجتور باشتد ی Booklet of Victims Before the ICC:
 . 20شایان ذکر است که در این دفترچۀ راهنما به نقش سا مانهای غیردولتتی در رستید ی نیتز
اشاره شده است .بر این اسا  ،به قربانیانی که نوانایی یا اطالع و ن اهی کتافی ا نحتوۀ حضتور در
دیوان ندارند ،بهشدت پیشنااد شتده استت نتا نمتو هتا و نوضتیحات کتافی را ا ستا مانهتای
غیردولتی دریافت کنند ی . Booklet of Victims Before the ICC:13با نوجه بته همتین موضتوع
دو دسته ا افراد ا هم نفکی میشوند؛ اوع اشخاصی که ا طرف قربانی دعوا را مطرح متیکننتد
و دو اشخاصی که به قربانی در اقامۀ دعوا کم میکننتد .دستتۀ اوع بایتد دادخواستت را کامتل
کرده و مشخصات کامل ختود را در دادخواستت وارد کننتد و ستندی داع بتر رضتایت قربتانی بته
نمایند ی نناا در دیوان ارائه دهند .اما دستۀ دو اشخاصی هستند که نناا در نکمیل و پتر کتردن
دادخواست به قربانیان کم میکنند و به همین دلیتل وضتعیت حقتوقی در رستید ی بتهدستت
نمینورند و نمایندۀ خواهان نیتز بتهشتمار نمتیرونتد و نوانتایی حضتور در داد تاه را نیتز ندارنتد
ی . Booklet of Victims Before the ICC: 21ا رچه در خصوو ستا مانهتای غیردولتتی منعتی
برای عمل کردن بهعنوان دستۀ اوع وجود ندارد ،با نوجه به چنین محتوایی بهنرتر متیرستد کته
سا مانهای غیردولتی نناا مینوانند بهعنوان اشخاو دستۀ دو شناسایی شوند.

1. Grand Chamber
2. Valentin Campeanu
)3. Centre for Legal Resources (CLR
4. Booklet of Victims Before the ICC
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اما نقش سا مانهای غیردولتی در واقعیت نناا به همینجا محدود نمیشود و نناا مینوانند
بهعنوان دوست داد اه 1نیز در محتاکم کیفتری بتینالمللتی حاضتر شتوند .دوستت داد تاه بته
اشخاصی فته می شود که طرفیتی در دعوا ندارند ،ولی مجا شمرده شتدهانتد نتا اطالعتات یتا
نررهایی دربارۀ جرائم ارنکابی را به قاضی ارائه دهند .در واقع حضتور نناتا در داد تاه بتهستبب
مالحرات اخالقی ،علمی یا انسانی است که البته به شکلی جاانی شناسایی شده است و قاضتی
نیز مینواند در صتورت نیتا ا نناتا استتفادۀ مطلتوب کنتد ی . Soumy, 2005: 61ایتن امتر در
اساسنامۀ محاکم کیفری بتینالمللتی قبتل ا دیتوان کیفتری بتینالمللتی نیتز بتهختوبی بترای
سا مانهای غیردولتی شناسایی شده بود .برای مثاع ،در قضیۀ نادیح 2روهتی ا ستا مانهتای
غیردولتی با ارائۀ ادلهای به داد اه بی نوجای دادستان به جنایات نجاو جنسی بهعنوان جنایات
علیه بشریت را متذکر شدند .در قضیۀ فرونژیا 9نیز روهی ا ستا مانهتای غیردولتتی بتا ارائتۀ
مستندانی ا داد اه نقاضا کردند که نصمیم خود در خصوو حقو شاهدین به برابری ،نتد ی
خصوصتی و امنیتت را بتتا بینی کنتد .در قضتیۀ بالستتکیح 1نیتز بته همتتین نرنیتب ،روهتتی ا
سا مانهای غیردولتی در خصوو موضوعات مختلفتی بتا داد تاه همکتاری کردنتد ی Trevers,
 . Tullio, 2005: 116این وضعیت در خصوو دیوان کیفری بینالمللی اولتین بتار در خصتوو
قضیۀ بمبا ومبو 1و نوسط سا مان ابتکارات نان برای عدالت جنسی 0در ستاع  2220پذیرفتته
شد .در این درخواست سا مان مذکور مالحرات متعددی را در خصوو وقایع ر داده در ختالع
ارنکاب جر به داد اه وشزد کرد که بهویژه در خصوو جرائم علیته بشتریت علیته نتان بتود
ی . ICC Rep, 2009: parags.25-29حضور سا مانهای غیردولتی بتهعنتوان دوستت داد تاه در
عمل امتیا ی است که به قربانیان اعطا میشود .در واقع اطالعانی که این سا مانهتا در اختیتار
قضات قرار میدهند ،اطالعانی به نفع قربانیان است .بنابراین سا مانهای غیردولتتی حتتی ا تر
نتوانند به عنوان نمایندۀ قربانی در داد اه حضور مستقیم داشته باشند ،مینوانند ا ایتن طریتق
حمایتی ویژه ا قربانی ارائه دهند .باید در نرر داشت که اطالعانی که به این نرنیب ،در اختیتار
داد اه قرار می یرد ،اغلب مورد واو و پذیر داد اه است .دست نخر باید نوجته داشتت کته
این اطالعات نهنناا برای قضات ،بلکه برای دادستان نیز حائز اهمیتت استت .هتر اطالعتانی کته
سا مانهای غیردولتی در اختیار داد اه یا دادستان قرار میدهد ،متینوانتد دارای ار اابتانی
باشد و نناا را در مسیر یافتن حقایق کم کند ی. S,Brown, 2011: 158

1. Amicus Curiae
2. Tadić
3. Furundžija
4. Blaškić
5. Jean-Pierre Bemba Gombo
6. Women's Initiatives for Gender Justice
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سایر حمایتها
حمایت های قضایی ا قربانیان و شاود اهمیت ویتژه ای دارد ،یترا ایتن افتراد در عمتل نوانتایی
حمایت ا خود به نحو مطلوب را نخواهند داشت .اما عتالوهبتر ننچته در ایتن مینته ذکتر شتد،
براسا مادۀ  15یبند ه قواعد داد اه دیوان کیفری بینالمللی ،واحد قربانیتان و شتاود دیتوان
هر اه مقتضی بداند مینواند با سا مانهای بیندولتی و غیردولتی همکاری کند .متادۀ 121ی2
همین سند اطالعات سا مانهای غیردولتی را ا جمله اطالعات معتبری میدانتد کته دادستتان
مینواند به نن رجوع کند ،یرا سا مانهای غیردولتی بهویژه سا مانهای حقتو بشتری اغلتب
اولین سا مانهایی هستند که در صحنۀ جنایتها و نقضهای فتاحش حضتور پیتدا متیکننتد.
دلیل این حضور سریع دو عامتل ماتم استت؛ اوع ،نعتداد یتاد و رو بته افتزایش ستا مانهتای
غیردولتی و دو  ،نیا و ارنباطی که این سا مانها با داد اهها و دیوانهتای کیفتری بتینالمللتی
برقرار میسا ند ی. Meldrum, 2009: 6
همان طورکه اشاره شد ،نقش سا مانهای غیردولتی در ندوین اساسنامۀ رو انکارناپذیر بود،
ورود مادۀ  11به اساسنامه در جبتران خستارت قربانیتان بتینردیتد ابتکتار ماتم ستا مانهتای
غیردولتی در مسیر حمایت ا قربانیان بود ی . Bottigliero, 2004: 213اما این نوع عملکرد اغلب
مربوط به فعالیتهایی است که سا مانهتای غیردولتتی نتا پتیش ا نشتکیل داد تاههتا انجتا
میدهند .سا مانهای غیردولتی ا این حیث همچنین مینوانند نوجه داد اه را به موارد نادیتده
رفته شده یا به نغا رسید ی در خصوو ی پروندۀ خاو جلب کنند .در واقع ،ستا مانهتای
غیردولتی نهنناا به عنوان دوست داد اه ،بلکه فرانر ا نن بهعنوان روههایی که مانع بیکیفتری
شده و به اجرای عدالت کم میکنند نیز عمل مینمایند .چنین نقشی بهویژه در قضیۀ کنگتو
ا سوی سا مانهای مختلفی مثل دیدبان حقو بشر یا عفو بینالملل مشاود بتود کته ارنکتاب
جرائم نجاو جنسی و جنایات جنگی را به اطتالع دادستتان رستاندند ی. S.Brown, 2011: 158
بهعالوه سا مان های غیردولتی اغلب متشکل ا کارشناستان فنتی و حقتوقی نیتز هستتند و بته
همین دلیل مینوانند مشاورههای حقوقی یادی به محاکم کیفری بینالمللی ارائه دهند .چنین
امکانی اغلب مورد استقباع محاکم کیفری بین المللی نیز قرار رفته است و همانطورکه اشتاره
شد ،در اسناد دیوان کیفری بینالمللی مراجعۀ قربانیان به سا مانهای غیردولتتی معتبتر اکیتداً
نوصیه شده است .در داد اه کیفری بینالمللی برای یو ستالوی ،انجمتن وکتالی بتینالمللتی و
مؤسسۀ جامعۀ با در حو ۀ بالکان 1در موارد متعددی بته داد تاه مشتاورههتای حقتوقی دادنتد.
داد اه سیرالئون نیز ا مشاورههای سا مانهتای متعتددی ا جملته مرکتز بتینالمللتی عتدالت
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انتقالی 1باره برد .سا مان های غیردولتی همچنین در نمتو قضتات ،دادستتانهتا و وکتال در
داد اههای بینالمللی نقش مامی ایفا میکنند و به این نرنیب ،در نحتوۀ بررستی و صتدور رأی
نعایر ذاری ویژهای دارند ی . S.Brown, 2011: 160-163چنین عملکردی بهطور غیرمستقیم به
حمایت بیشتر ا قربانیان کم ویژه ای خواهد کرد ،یرا وجود عدالت در رسید ی و کارشناسی
دقیقنر در پرونده را نضمین میکند.
سا مانهای غیردولتی در طرح مکانبات قربانیان مشاورههای چشمگیری به نناا میدهند .اما
مشاورهها و کم های سا مانهای غیردولتی به قربانیان نناا محدود به نگتار دادخواستت یتا
سایر مکانبات نیست ،بلکه این سا مانها نوانایی پیگیری پروندههای قربانیان نا طرح در داد تاه
صال را نیز دارند .این امر بهویژه در خصوو جرائمی که قربانیان نوان پیگیری موضوع را ندارند،
قابل مشاهده است .در این موارد سا مانهای غیردولتی مینههای نحتت حمایتت قترار ترفتن
قربانیان را با اقدامانی مانند ن اه سا ی پلیس ا خطرهایی که قربانیان را نادید میکنتد ،فتراهم
میسا د ی . Sekowska, 2014:374نحت حمایت بودن قربانیان نیز مینۀ حضور و همکاری نناا
در فرایند رسید ی را نسایل میکند .بهعالوه ،قربانیان در بسیاری ا موارد به نتایج عد پیگیری
ی جر ن اهی ندارند و این مسئله موجب مشکالت بعدی برای نناتا متیشتود .ستا مانهتای
غیردولتی در این مینه نیز مینوانند مشاورهها و اطالعات ال را در اختیار نناا قرار دهند .برای
مثاع ،در خصوو برخی جرائم خاو مثل قاچا انسان ،پیگیری مستئله بترای قربتانی اهمیتت
دارد ،یرا در صورت عد پیگیری با مشکالت مربوط به قوانین داخلی کشوری که به نن قاچتا
شده است مواجه می شود .قربانی که اغلب ا این مسئله ن اهی ندارد ،با این مشکالت نیز مواجه
میشود و در اینجا سا مانهای غیردولتیاند که مینوانند با صالحیت مشتاورهای ختود بته نناتا
کم کنند ی . Brunovskis, 2012: 41ا همین رو سا مانهای غیردولتی نقش مامی در اجرای
عدالت ایفا میکنند ،یرا با استفاده ا نما راهکارهای در دستر برای حمایت ا قربانیان امکان
حضور نناا در رسید ی را فراهم مینورند.

سازمانهای غیردولتی حامی قربانیان
نعداد سا مان های غیردولتی که در مینۀ حمایت ا قربانیان فعالیت میکنند ،پرشمار و شتایان
نوجه است .البته برخی سا مانها ا اهمیت بهمرانب بیشتری برخوردارند ،بهویژه ستا مانهتایی
که در ندوین اساسنامه نیز نقش برجستهای داشتهاند؛ مانند عفو بتینالملتل ،جبتران خستارت،
حقوقدانان بینالمللی ،دیدبان حقو بشر و سا مان بدون عدالت صلحی نیست .2بررسی عملکرد
1. The International Center for Transitional Justice
2. No Peace without Justice
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برخی سا مانها اهمیت دارد ،یرا نقتش حقتوقی نناتا در حقتو کیفتری بتینالملتل را نشتان
میدهد .بیشتر این سا مانها نقشهای متعددی بر روی کرۀ خاکی دارند که ایتن کتارکرد نناتا
مربوط به حقو بشردوستانه است که این امر خود در جای دیگری قابل مطالعته استت .امتا در
اینجا مسئلۀ مام حمایتهای حقوقی و قضایی است که این ستا مانهتا متینواننتد ا قربانیتان
به عمل نورند .در قسمت حاضر به بررسی دو سا مان فدراسیون بینالمللی حقو بشر 1و جبران
خسارت 2پرداخته خواهد شد.

 .1فدراسیون بینالمللی حقوق بشر
فدراسیون بینالمللی حقو بشر سا مانی غیردولتی متشکل ا  115سا مان در  122کشور است
که ا  1322کار خود را در حمایت ا حقو مدنی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی با دستور کاری
جاانی نغا کرده است .هدف عمدۀ نن حمایت ا قربانیان و مبار ه با بیکیفری استت .در کنتار
این امور مبار ه با نروریسم و حمایت ا حقو نان در سرناسر جاان ا دیگر اهداف این سا مان
است ی . Harees, 2012: 155با نوجه به همین دستور کار جنبش جاانی حقتو بشتر ا جملته
سا مانهای فعاع در همکاری با دیوان کیفری بینالمللی بهشمار میرود .این ستا مان مکانبتات
مختلفی به دیوان ارساع میکند و در خصوو پروندههای مطترح در دیتوان و جترائم داختل در
صالحیت نن اطالعانی را در اختیار دیوان قرار میدهد .همچنین به قربانیان در طرح و پیگیتری
دادخواستهای خود نزد دیوان کم ها و مشاورههای ویژهای را ارائه داده است .بتهطتور ختاو
جنبش جاانی حقو بشر بهطور سترده در کنگو فعالیتهای بسیاری را انجتا داده و نتا حتد
کرده است9.
یادی به مشارکت قربانیان جرائم ارنکابی در کنگو در دیوان کم
این سا مان بهعنوان سا مانی قدرنمند ا نرر کارشناسی نوصیهها و پژوهشهتای متعتددی
نیز در مینۀ قربانیان جنایات بتین المللتی کترده و ارنبتاط درختور نتوجای بتا دیتوان کیفتری
بین المللی داشته است .به همین منرور در ساع  2223به دیوان انختاذ استترانژی جدیتدی در
خصوو حمایت ا قربانیان را پیشنااد کرد که براسا نن مشارکت هرچه بیشتتر قربانیتان در
فرایند رسید ی در دیتوان نضتمین متیشتود .در ایتن نوصتیه در راستتای نقویتت همکتاری و
مشارکت قربانیان در رسید ی امتیا هایی ا جملته مشتاورههتای روانشناستانه ،نتعمین امنیتت
قربانیان و حق به انتخاب وکیل بته دیتوان پیشتنااد شتده استت ی . FIDH, 2009: 20جنتبش
جاانی حقو بشر همچنین در پژوهش های خود به افزایش حقو قربانیتان نتزد دیتوان نوجته
ویژه داشته است .اهمیت برخورداری قربانیان در دیوان ا حقو بیشتری همچون حق انتختاب
1. International Federation for Human Rights
2. REDRESS
3. www.fidh.org 26.
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وکیل و نه صرفاً برخورداری ا وکیل یا افزایش ارنباط نناا با دادستان در این مینه شایان نوجه
است که نوا نی میان حقو خوانده و خواهان بهویژه در دعوای جبران خسارت برقرار متیکنتد.
چه ننکه حقو خوانده اغلب در اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی و بهطور ختاو دیتوان
کیفری بین المللی مورد نوجه قرار رفته است ،ولی حقو قربانی بهطور مستقیم در اسناد ایتن
محاکم موردنرر نیست ی. FIDH, 2013: 4

 .2سازمان جبران خسارت ()REDRESS
سا مان ردر یکه به معنای جبران خسارت نیز است 1دیگر سا مان مام در مینۀ حمایتت ا
قربانیان جنایات بین المللی است که مقر نن در لندن قرار دارد .هدف اولیۀ این سا مان کم به
با ماند ان شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی است .با نوجه به همین هتدف دستتور کتار ایتن
سا مان عالوهبر جست وجو برای جبران مناسب برای قربانیان ،جمتعنوری ادلته علیته مرنکبتان
جرائم و پاسخگویی نناا در برابر نرا عتدالت استت .ردر در ستاع  1351نعستیس شتد ،امتا
مینوان نن را سا مان غیردولتی فعاع در مینۀ حمایت ا قربانیان بهشتمار نورد 2.نحتوۀ کتار و
فعالیت ردر نیز نا حدود یادی در خصوو دیوان مشابه جنتبش جاتانی حقتو بشتر بتوده
است .این سا مان نیز نوصیه های متعددی به دیوان ارائه کرده و عالوهبر اقتدامات مشتاورهای ا
بدنۀ کارشناسی قوی نیز برخوردار است.
نوصیههای ردر ب ه دیوان اغلب در جات نسایل جبران خسارت در حق قربانیان است که
ا جمله مینوان به ارائۀ برنامه هایی برای نقویت صندو امانی اشاره کرد .ایتن برنامتههتا ختود
شامل راهکارهایی در جات استفاده و بارهبرداری هرچه باینهنتر ا صتندو بته نفتع قربانیتان
است .براسا نوصیههای ارائه شده ا سوی ردر سپردههای نزد صندو نباید لزومتاً بتهطتور
مستقیم در اختیار قربانیان قرار بگیرد ،بلکه باتر است در جات کمت و همیتاری بته قربانیتان
مورد باره برداری قرار یرد .همچنین نوصیۀ اکید ردر به دیوان مدیریت و جلب کمت هتای
داوطلبانه به صندو است .داراییهای صندو محدود است و نمتینتوان ا طریتق اندوختتۀ نن
نما خسارات وارده به قربانیان را جبران کرد ،به همین دلیل ضرورت دارد نا منتابع صتندو ا
طر دیگری نیز نعمین شود .ا اینرو ،یکی ا فعالیتهای ردر جلب نرر اعطاکننتد ان متالی
برای نعمین منابع مالی صندو است ی . REDRESS, 2001: 4-10ردر نیز همچتون جنتبش
جاانی حقو بشر در مینۀ جلب مشارکت فعاع قربانیان در فراینتد رستید ی ستا مانی فعتاع
بهشمار میرود .لیکن دامنۀ فعالیت های ردر بسیار موسع است و در بسیاری ا کشتورها و در
فرایندهای حقو کیفری داخلی نیز به افزایش ن اهی در میان قربانیان و فتراهمستا ی شترایط
)1. REDRESS (www.redress.org/
2. www.redress.org
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برای حضور فعاع نناا در رسید یها کم میکند .حضور فعاع قربانیان ا منرر ردر نهنناتا
ا نغا رسید ی به ی جر دارای اهمیت است ،بلکه نا انتاای نن یعنی مرحلتۀ اجترای حکتم
نیز باید ادامه یابد ی . REDRESS, 2015: 37-77ا رچه ردر در این فرایند بتهطتور مستتقیم
مشارکت نمیکند ،ا طر مختلف به اطالعرسانی در این مینه میپردا د.

نتیجهگیری
سا مانهای غیردولتی در جاان امرو نقش بسیار برجستهای در نمامی عرصهها با ی میکننتد.
البته نقش نناا در حو ههای حقو بشر و بشردوستانه بسیار برجستهنر و شایان نوجهنتر استت.
سا مانهایی مانند کمیتۀ بینالمللی صلیب سر  ،فدراسیون بتینالمللتی حقتو بشتر ،دیتدبان
حقو بشر ،عفو بینالملل و نرایر نناا امرو ه کتامالً شتناختهشتدهانتد و ماتمنتر ا ایتن بستیار
نعایر ذارند .کشورها نقش نها را در روابط بینالملل پذیرفتهاند و دیگر نرا بینالملل مبتنیبتر
نرریات کالسی واقع رایانه نیست .در مینۀ حقو بین الملل کیفتری نیتز نناتا نوانتاییهتای
یادی را کسب کرده اند .در مینۀ مورد بررسی یعنی حمایت ا قربانیان سا مانهای غیردولتتی
در حاع حاضر نا حد یادی ا ررفیت مشاورهای خود استفاده میکنند ،اما در محتاکم کیفتری
بین المللی هنو پیشتر ا این نرفته اند .ا رچه در محاکم خاصی مثل داد اه اروپایی حقو بشتر
یا داد اه نمریکایی حقو بشر حتی مینوانند به عنوان نماینده یا وکیل قربانی در داد اه حاضتر
شوند ،در محاکم کیفری بینالمللی چنین امتیا ی را کسب نکردهانتد .حتتی در قضتایایی مثتل
کنگو در دیوان کیفری بینالمللی که نقش بسیار برجستۀ سا مانهای غیردولتی در رستید ی و
روشن شدن حقایق مشاود بود ،اما نناا به عنوان نمایندۀ قربانیان در داد اه حاضر نبودند .البتته
این امر نیز ا فعالیتهای نناا نکاسته و نناا ا طرقی مانند دوست داد اه ی Amicus curiaeراه
خود را برای ورود به داد اه هموار کرده و ا این طریق حمایت ا قربانیان را عملی ساختهاند.
این موارد بیش ا هر چیز ررفیتهای سا مانهای غیردولتتی بترای حمایتت ا قربانیتان را
نشان میدهد .نناا عالوه بر حضور در میدان ،ا نوانایی حقوقی ویژهای نیتز برخوردارنتد .حضتور
هرچه بیشتر و فعاعنر نناا در جایی که جنایات شدید بینالمللی ر میدهد ،به قربانیان اعتماد
بیشتری برای اقامۀ دعوا و جبران خسارت میدهد و ا سوی دیگر ،بهدلیل دستور کار اغلب نناا
برای مبار ه با بیکیفری نقش با دارند ی نیز خواهنتد داشتت .ا ایتنرو ،نقویتت ستا مانهتای
غیردولتی با نوان حقوقی باال در نوجه به جنایات بینالمللی متینوانتد تامی متؤار در راستتای
اجرای عدالت کیفری در سط بینالمللی و بهخصوو حقو بینالملل کیفری باشد.
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