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واکاوی اصل عدم بیتفاوتی در رویکرد اتحادیۀ آفریقایی
عباسعلی کدخدایی ،*1ناصر سرگران ،2مریم

عبیدینیا3

چکیده
به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،جهان امروز شاهد نقض گستترد
این حقوق است .شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب بته منظتور
رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد .اتحادیۀ آفریقایی در اوایتل قترن  12اصتل عتدم
بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فتاح حقتوق بشتر و
بشردوستانه بشتابد .اصلی که همگام با اصتل مستووییت حمایتت شتلل گرفتت تتا پاستگگوی
نیازهای اجتماعی قار آفریقا باشد .پژوه حاضر بر آن استت تتا بتا شتیو ای اکتشتافی ضتمن
تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشتابه یتا بته ظتاهر
متضاد به این پرس اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی بترای اصتل عتدم
مداخله است؟

کلیدواژگان
اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقایی ،اصل عدم بیتفاوتی ،اصل عدم مداخلته ،اصتل مستووییت حمایتت،
اتحادیۀ آفریقایی ،شورای صلح و امنیت.

 .2استاد گرو حقوق عمومی و بینایملل دانشلد حقوق و علوم سیاسی ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران (نویسند
مسوول).
 .1دانشجوی دکتری حقوق بینایملل ،دانشلد حقوق و علوم سیاسی ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران.

Email: kadkhoda@ut.ac.ir

Email: n99sargeran@gmail.com

 .3دانشجوی دکتری حقوق بینایملل دانشلد حقوق و علوم سیاسی ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
جهان امروز بی از آنله شاهد جنگ و توسل به زور میان سرزمین های دارای حاکمیتت باشتد
شاهد بحران و جنگهای شدید ،طوالنی و فاجعتهبتار در قلمترو داخلتی کشورهاستت .براستاس
آمارهای ارائهشد از طرف نهادهای حقوق بشتری در دهتۀ نتود متیددی 46 ،درصتد جنتگهتا
داخلی بود است و در سال  1622نیز همچنان شاهد گستترش روزافتزون جنتگ هتای داخلتی
بود ایم.
انقدبهای موسوم به بهار عربی ،جنگهای داخلی در ستوریه ،عتراق ،یمتن ،ییبتی ،تتون،،
مصر و  ...از فجایع گسترد در هر گوشۀ کر خاکی خبر می دهد که دیگر با اصول سنتی حقوق
بینایملل نمیتوان از آن پیشگیری کرد و واکن نشان داد ،زیترا آن اصتول در بستتر تحتوال
اجتماعی خاصی شلل گرفته و پاسگگوی همان پدید های اجتماعی است.
به نظر می رسد اصویی چون اصل برابری حاکمیتها ،اصل عدم مداخله و اصل منع توسل به
زور با موفقیت نسبی توانسته اند از درگیری و جنگ میان قدر هتای دارای حاکمیتت بلاهنتد.
مسوله ای که تا چند دهه پی چای اصلی حقوق بین ایملل بود که حاکمیت هتا را بته رعایتت
احترام و برابری همدیگر پایبند کند ،اما چای اخیر جامعۀ بین ایمللتی دیگتر بتا اصتول ستنتی
پذیرفته شد عدج نمی یابد ،بلله اصویی دیگر الزم است کته بشتر مواجته بتا قتدر هتای دارای
حاکمیت برتر در قلمرو داخلی کشورها را فریادرس باشد.
نظر به اینله ابتدا بحرانها صرفاً داخلی بود و منطقته و جهتان را تحتت تتثییر ختود قترار
داد اند باید گفت :راهلارهای حقوقی الزم نیز بسته به نیازها و ضرور های داخلی ،منطقتهای و
جهانی از این سلسلهمراتب تبعیت میکنند.
با توجه به آنله در دهۀ نود میددی جنگ و بحرانهای داخلی در سطح کشورهای آفریقایی
بی از هر ملان دیگری بود سازمان وحد آفریقا و متعاقب آن اتحادیۀ آفریقایی به منزیۀ تنهتا
سازمان مهم منطقۀ افریقا در آن قار نق خطیر خود به منظتور حمایتت از مردمتان سترزمین
آفریقا را شروع کرد .نظر به ناکامیهای سازمان وحد آفریقا در مقابله بتا بحترانهتای داخلتی،
سازمان جدیدی با اهداف و اصول مترقیانهتری با نام اتحادیۀ آفریقایی در ستال  1666تثستی،
شد که در میان اهداف و اصول پی بینی شد  ،اصلی را بنیتان گذاشتت تتا بتوانتد ایتن بتار نته
تثمینکنند نیاز حاکمیتها که نجا دهند مردمان قار باشد.
اصل عدم بی تفاوتی در بند  0ماد  9اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقتایی بترای ایتن ستازمان حت
مداخله در کشورهای عضو را در صور وقوع جنایت ضدبشریت ،جنایا جنگی و نسل کشی بنا
به تصویب مجمع اتحادیه به رسمیت میشناسد .مقایۀ حاضر به دنبتال آن استت دستتاوردهتا و
شلستهای اعمال این اصل را در پرتو اقداما اتحادیۀ آفریقایی بستنجد و دامنتۀ اجترای آن و
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تعامل یا تقابل آن با سایر پدید های مشابه یا به ظاهر متضاد را ارزیابی کنتد ،بته خصتو کته
امروز اصل دیگری با عنوان اصل مسووییت حمایت را تلامل خود را میپیماید بایتد دیتد کته
اصل عدم بیتفاوتی همسو با اصل مذکور تثسی ،شتد یتا دربردارنتد کتارکرد متمتایزی از آن
است؟
در مقایۀ پی رو ،در  3قسمت مفهوم اصل عدم بی تفاوتی ،وجو اشتراک و افتراق اصل عدم
بیتفاوتی با سایر نهادهای حقوقی مشابه و در نهایت عمللرد اتحادیۀ آفریقتایی در اعمتال اصتل
عدم بیتفاوتی مطایعه میشود.

مفهوم اصل عدم بیتفاوتی
تبیین مفهوم اصل عدم بی تفاوتی مستلزم بررسی ریشه هتای تتاریگی اصتل عتدم بتیتفتاوتی و
جایگا آن در اتحادیۀ آفریقایی و حقوق بینایملل است.

 .1ریشههای تاریخی
اصل عدم بی تفاوتی 2را میتوان محصول یک شلست دانست .با نگاهی عینیت گرا و واقعگرایانته
باید گفت :حقوق با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی است که شلل گرفته است و در جامعه بته
بلوغ میرسد .قاعد حقوقی زمانی به جامعه عرضه میشود که ضرورتی اجتماعی آن را توجیه و
تبیین کند؛ در غیر این صور و بدون در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی آن قاعد حقتوقی تتاب
ادامۀ حیا نمی یابد (فرناندو .)93-91 :2300 ،ریشههتای ایتن نظریته را متیتتوان در ملاتتب
جامعه شناسی حقوقی و حقوق وضعی جدیتد بتا تفتاو هتایی در ستاختار و خت ستیر فلتری
جستجو کرد.
به دنبال بس اندیشههای پان آفریلانیسم در اواخر سد قرن نوزدهم میددی که بتا هتدف
رهایی سیا پوستان و ملتهای آفریقایی از زنجیتر استتممار و استتعمار صتور گرفتت ،در متی
 2423سران کشورهای آفریقایی به دعو رهبرانی چون :احمد سلوتور  ،قتوام نلرومته ،هایلته
سدسی و جمال عبدایناصر در آدی،آبابا پایتگت اتیوپی گرد هم آمدند و سازمان وحد آفریقتا
را با عضویت  31دویت تشلیل دادند.
حذف نشانههای استعمار و نژادپرستی ،تقویت وحد و همبستگی حلومتهتای آفریقتایی،
هملاری به منظور تسهیل در توسعه ،دفاع از حاکمیت و یلپارچگی سرزمینی حلومتهای عضو
و آسان کردن هملاری بینایمللی در چارچوب سازمان ملل متحد از جمله اهداف تثستی ،ایتن
نهاد منطقهای بود (.)murray, 2004: 17-19
1. principle of Non-Indifference
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تشلیل این سازمان منطقه ای حرکتی ممبت از همگرایی منطقهای را بتر پایتۀ دیتدگا هتای
انسانی و فراملی به نمای میگذاشتت و گتامی متثیر در تقویتت روحیتۀ استتقدل و رهتایی از
استعمار در قار آفریقا بود ،اما در عمل با موانع جدی مواجه شد.
سازمان وحد آفریقا بر  2اصل استوار شد :برابری مطل دویتهای عضو در سازمان ،اصتل
مداخلهنداشتن در امور داخلی کشتورهتای دیگتر ،تیییرناپتذیربودن مترزهتایی کته دویتتهتای
استعمارگر برقرار کرد اند و دویتهتای آفریقتایی مستتقل وارث آن هتا شتد انتد ،حتل و فصتل
مسایمت آمیز اختدفا در چارچوب سازمان وحد آفریقا از را مذاکر  ،میانجیگری ،سازش یا
داوری ،شناسایی ویژگیهای منطقهای برای دویتهای منتاط مگتلت قتار و اجتاز تشتلیل
تثسیسا منطقهای بهمنظور هملاری و بهر برداری از این ویژگیها.
به دنبال انتقادها علیه سازمان وحد آفریقا و تحوال جهانی اوایل دهۀ نود میددی ،تدش
برای تثسی ،اتحادیۀ آفریقایی از اواس دهۀ نتود متیددی آغتاز شتد ( .)murray, 2004: 61در
نهایت طی نشست ستال  1661متیددی ستران آفریقتا در دوربتان آفریقتای جنتوبی ،اتحادیتۀ
آفریقایی به طور رسمی آغاز به کار کرد.
بحرانهای اواخر سد بیست در کشورهای آفریقایی و تحتوال حقتوق بشتری را متیتتوان
عوامل مثیر در توید نهاد جدید در اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی دانست .نسل کشی بتی از 066
هزار نفر در جنگ داخلی روآندا و جنگهای داخلی در اوگاندا ،کنگو و  ...از تجربتۀ نتاموفقی در
سطح آفریقا حلایت داشت که همانا عدم پویایی و تحرک ستازمان وحتد آفریقتا بتود کته بته
دنبال دفاع از تمامیت ارضی کشور های عضتو و ایجتاد پناهگتا مطمونتی بترای حاکمیتتهتای
تاز تثسی ،و یرزان در این قار بود.
بی شک فضای تاریگی ای که سازمان سل اتحادیۀ آفریقایی در آن شلل گرفت ،بی تتثییر از
نگرانیهای دویتها در آن زمان نبود است؛ اوالً حقوق بشر در دهۀ شصت میددی دستکم اگر
نگوییم در سطح جهان بلله در فضای پر از تن و ایتهاب آفریقا یا هنتوز شتلل نگرفتته یتا در
حال شللگیری بود .از این رو با نگاهی گذرا به استاس نامتۀ ستازمان وحتد آفریقتا متیتتوان
دریافت که توجه به حقوق بشر کم رنگ است .یانیاً ترس از استعمار مجدد مداخلتۀ کشتورهتای
غربی در کشتورهتای آفریقتایی ضترور توستل بته ابتزار حقتوقی متناستب بترای دویتتهتای
گرد هم آمد در آدی ،آبابا را ایجاب میکرد تا بتوانند خود را در حصار آن محافظتت کننتد و آن
ابزار یا بهتر است بگوییم ابزارهای مطمون به انداز کافی در آن دوران فراهم و پتی تتر نیتز در
معاهدا و عرف بینایمللی تثیید و بهر برداری شد بودند .اصول برابری حاکمیتها ،اصل عتدم
مداخله و توسلنیافتن به زور در اساسنامۀ سازمان وحد آفریقا نیز متجلی شد .اصرار بتر ایتن
اصول تا حد زیادی مرزهای اعضای سازمان وحد آفریقا را مصون کترد ،امتا ایتن دویتتهتا از
درون با چای های عدید ای مواجه شدند به خصو چای های حقوق بشری کته بته تصتویب
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اسناد حقوق بشری در دهههای بعد از تشتلیل ستازمان نیتز منجتر شتد .امتا چنتین تحتوالتی
به منظور حمایت و احترام به حقوق بشر کافی نبود و به تشلید سازمانی نیاز بود که بتواند بتا
اعمال ابزار قانونی راهی به عرصۀ داخلی کشورها نیز بگشاید؛ سرانجام ایتن امتر در قایتب اصتل
عدم بیتفاوتی در بند  0ماد  9اساسنامۀ 2اتحادیۀ آفریقایی میسر شد.

جایگاه اصل عدم بیتفاوتی در اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقایی
 .1ارکان عدم بیتفاوتی
ردپای اصل عدم بی تفاوتی را میتوان در بند  0از ماد  9اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقایی یافتت کته
اشعار میدارد :ح اتحادیه به مداخله در یک دویت عضو متعاقب تصمیم مجمع در واکتن بته
اوضاع و احوال شدید ،یعنی جنایا جنگی ،نسل کشی و جنایا ضدبشریت ایجاد متی شتود .در
این بند با شرایطی املان مداخله از سوی سازمان در یک دویت عضو با در نظر گرفتن شترایطی
پی بینی شد است.
ای ) بند  0ماد  9اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی مداخلته در یتک دویتت عضتو را یتک حت
میداند و برای تبیین اعمال مداخله از واژ ( )rightبه معنی ح استفاد میکند کته ایتن حت
برای اتحادیه شناسایی شد است و نه برای دویتهای عضو اتحادیه.
ب) از حیث شللی چنین مداخله ای زمانی میتواند قابلیت اجرا یابد که بتا تصتمیم مجمتع
اتحادیه اتگاذ شود .این نلته را نباید از نظر دور داشت که به دییل اهمیت موضوع ،اساس نامه از
واژ ( )decisionبتته معنتتی تصتتمیم استتتفاد کتترد استتت کتته از حیتتث حقتتوقی در چتتارچوب
تصمیمگیری در سازمانهای بینایمللی با توصیه متفاو است (بیگزاد .)41-42 :2346 ،
ج) بند  0ماد  9اساس نامۀ اتحادیه ح مداخلۀ اتحادیه در یک کشور عضو را به موضوعا
خاصی محدود کرد است .ح مداخله در این بند فق در صتور وقتوع جنایتا ضدبشتریت،
جنگی و نسلکشی قابل حصول است.

 .2ماهیت عدم بیتفاوتی
پرسشی که در خصو عدم بیتفاوتی مطرح استت ماهیتت ایتن نهتاد حقتوقی در استاسنامتۀ
اتحادیۀ آفریقایی است .آیا عدم بیتفاوتی را باید دکترین ،اصل یا قاعد دانست؟
با نگاهی به بند  0ماد  9اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقا میتتوان عتدم بتی تفتاوتی را یتک اصتل
نامید ،زیرا این اصل در بین اصول مندرج در اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی گنجاند شد استت .از
1. h. The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in
respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against humanity.
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این منظر که نباید هر مفهومی را تا زمانی که به درجه ای از اعتبار نائل آید در آن جایگتا ختود
به کار برد باید گفت :با توجه به عمللرد اتحادیۀ آفریقایی در اعمال و استناد به بنتد  0استتفاد
از (اصل) به قامت مفهوم عدم بی تفاوتی در اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی سازگار نیست ،اما از این
حیث که هر شگصی اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند برای خود اصویی داشتته باشتد اتحادیتۀ
آفریقایی نیز از این حیث مستمنا نیست .با توجه به تثییرگذاری رابطۀ قدر باید متذکر شد هتر
اصلی در حقوق بینایملل برای اجرا محتاج زمینۀ مساعد است .اگر بگواهیم تنها به یک اصل به
صور اصل آرمانی توجه داشته باشیم از واقعیا فاصله گرفته ایم و این اصل در اجرا با مشتلل
مواجه خواهد شد و موجودیت آن در صحنۀ رواب اعضای جامعۀ بینایمللتی بته خطتر خواهتد
افتاد .حرکت نظام حقوق بینایملل عل ،حرکت نظام حقوق داخلی است .این بعد آرمانی بایتد
در محیطی غیرآرمانگرا یعنی محی جامعۀ بینایمللی اجرا شود (فلسفی.)132-139 :2346 ،
همان طور که گفته شد تثکید صرف بر اصل عتدم مداخلته در استاس نامتۀ ستازمان وحتد
آفریقا بدون توجه به تحوال حقوق بشتری و بشردوستتانه در ایتن قتار پاستگگوی نیتازهتای
مردمان این قار نبود و حتی حاکمیت بسیاری از دویتهای عضو سازمان را نه از بیرون بللته از
داخل با چای جدی مواجه می کرد .از این رو عدم بی تفتاوتی بته منزیتۀ یتک اصتل در متاد 9
اساسنامۀ اتحادیه از سوی دویتهای عضو پذیرفته شد تا آن نگا حاکمیتمحور وستفاییایی بته
نگاهی انسانی تبدیل شود.

جایگاه اصل عدم بیتفاوتی در حقوق بینالملل
عدم بی تفاوتی آنگونه که در اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقایی مقرر است ،در سایر اسناد و معاهتدا
منطقهای و بینایمللی یافت نمیشود .جستجوی عناصر مشابه که بتواند بازگوکنند هدف غایی
اصل عدم بی تفاوتی باشد مستلزم واکاوی مفاهیم حقوقی مشابه استت کته در مبحتث آتتی بته
بررسی آن میپردازیم.

 .1وجوه اشتراک و افتراق اصل عدم بیتفاوتی با سایر نهادهای حقوقی مشابه
در گفتار پیشرو مرز میان اصل عدم بیتفاوتی با سایر مفاهیم مشابه مشتگ شتد استت و بته
این پرس پاسخ گفته می شود که :اصل عدم بتیتفتاوتی از حیتث محتتوا و کتارکرد عملتی در
تعامل یا تقابل با کدامیک از دکترینها و اصول مشابه است؟ دکترینها و اصویی چتون :مداخلتۀ
بشردوستانه ،عدم مداخله ،منع توسل به زور ،مسووییت حمایت و مسووییت در حال حمایت.

واکاوی اصل عدم بیتفاوتی در رویکرد71 ...

اصل عدم مداخله
یلی از اصول حقوق بینایملل که در ادبیا سیاسی کاربرد زیادی دارد اصتل عتدم مداخلته در
امور داخلی دویتهاست .اصل عدم مداخله که یلی از اصول بنیادین حقوق بینایملل و از جمله
حقوق و تلایی بنیادین دویتهاست ،از اصول اساسی جامعۀ بینایمللی است که ریشه در اصل
تساوی حاکمیت دویتها دارد .این اصل که باید مبنای آن را در حقوق بینایملل عرفی جستجو
کرد ،در برخی از اسناد بینایمللی نیز انعلاس یافته است؛ از جمله در بند  7ماد  1منشور ملتل
متحد عدم مداخلۀ سازمان ملل متحد و در اعدمیۀ شمار  1232مصوب  2422در خصتو ...
و  1212اعدمیۀ شمار مصوب  2476مجمع عمومی ملل متحد در خصو  ...مقرر شد استت
(ممتاز .)232 :2374 ،مداخله به معنای عملی است که دویت یا سازمانی نسبت به دویتی دیگتر
انجام می دهد تا آن دویت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند که این عمل
مملن است با زور همرا باشد (صفایی .)92 :2307 ،براساس این تعری و استنباط از بندهتای
 2و  7ماد  1منشور دویتها و سازمانها تابع اصل مذکورند.
شارل روسو بر این نظر است که مداخلۀ یک کشور در امور داخلی یا ختارجی کشتور دیگتر
برای واداشتن آن کشور به انجامدادن یا ندادن عملی است .کشور مداخلهگر با اعمال انواع فشتار
اعم از سیاسی ،اقتصادی ،روانی و نظامی و  ...میکوشتد نظتر ختود را بته کشتور متورد مداخلته
تحمیل کند (صفایی.)4-0 :2327 ،
یوئی کاوار مداخله را نفوذ کشوری در امور داخلی کشور دیگر برای تحمیتل اراد ختود بتر
آن کشور میداند (صفایی.)0 :2327 ،
با در نظر گرفتن این تعاری میتوان مداخله را چنین تعری کرد :مداخله نفوذ یتک دویتت
یا سازمان در دویتی دیگر همرا با فشار و بدون مدرک و ح قانونی در امور داخلی یتا ختارجی
کشور مستقل دیگر است ،تا آن کشور را به رفتار مدنظر وادارد.
در نگا اول این گونه به ذهن متبادر میشود که اصل عدم بی تفاوتی در تناقض با اصل عتدم
مداخله قرار دارد ،اما درواقع با در نظر گرفتن مفهوم و شرای عدم بی تفاوتی بایتد گفتت :اصتل
مندرج در بند  0از ماد  9اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقا به نوعی تعدیل کننتد اصتل عتدم مداخلته
است .درواقع نگاهی که به تعارض میان عدم بی تفاوتی و عدم مداخله منجتر متیشتود ناشتی از
خوان اشتبا این دو اصل با مضمون ذیل است :اصل عدم بیتفتاوتی متیگویتد نتهتنهتا نبایتد
مداخله کرد بلله بایستی مداخله کرد .بدین معنا که مداخلتهای کته در پتی اعمتال اصتل عتدم
بیتفاوتی صور میگیرد در محدود اختیارا قانونی است و از ایتن رو مداخلته از مشتروعیت
الزم برخوردار خواهد بود .ایبته این اصل خاطرنشان می کند با توجه بته ضتروریا منطقتهای و
بحرانهای وقوع یافته در سطح کشورهای قار در برخی موارد و با در نظر گرفتن شرای ختا
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که در ماد  9اساس نامه پی بینی شد است ،مداخله توجیه پذیر است .با در نظر گرفتن تعری
عدم مداخله و این نلته که اصل عدم مداخله ،کشورها و سازمان هتا را از امتور داخلتی یلتدیگر
بازمیدارد ،باید گفت :با توستعۀ حقتوق بشتر و اینلته جنایتا ضدبشتریت ،جنایتا جنگتی و
نسلکشی که در بند  0ماد  9اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقایی مقرر است ،امروز دیگتر یتک نقتض
ساد تلقی نمیشوند ،بلله ارتلاب جنایا ذکرشد نقض قواعد آمر به شمار می آید ،باید گفت:
این دامنه و قلمرو (امور داخلی کشورها) است که تیییر کرد  ،نه اصل عدم مداخله 2.دیر زمتانی
ارتلاب جنایا مقرر در بند  0در صدحیت داخلی کشورهتا بتود ،امتا در عصتر حاضتر نظتر بته
اهمیت و جایگا قواعد آمر دیگر نمیتوان آن هتا را در صتدحیت داخلتی کشتورهتا انگاشتت و
مداخد بر این اساس را نقض اصل عدم مداخله یا در تعارض با آن تلقی کرد1.
به باور نگارند عدم بی تفاوتی را حتی نمیتوان استمنایی بر اصل عدم مداخله توصی کترد،
زیرا مداخله برای اعمال اصل عدم بی تفاوتی با مجوز قانونی که همانتا تصتمیم مجمتع اتحادیته
است اتگاذ میشود .بنابراین ،اصل عدم مداخله جایگا خود را همچنان حفظ کرد استت و بنتد

 .2ایبته در خصو امور داخل در صدحیت یک دویت اتفاقنظر وجود ندارد« .صدحیت داخلی» مفهومی نسبی و
انعطافپذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در خصو چیستی صدحیت داخلی و مرجع تشگی
آن وجود ندارد .یذا خ تفلیک میان موضوعا داخلی و بینایمللی مبهم است .از دیدگا برخی صاحبنظران
هر امری که دربار آن تعهدا قراردادی یا عرفی بینایمللی وجود دارد از حیطۀ امور منحصراً داخلی کشورها
بیرون میآید .از نظر «گردن» صدحیت داخلی با توسعۀ رواب بینایملل تعیین میشود و تشگی داخلی یا
بینایمللیبودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تیییر میکند .به باور وی «سازمان ملل متحد به
نفع معیارهای سیاسی بود چراکه در عمل تشگی داخلی یا بینایمللیبودن موضوعا به ارگانهای سیاسی
آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرد شد است» .بنگرید به :شریفیان ،جمشید« ،بینایمللیشدن
حقوق بشر» ،فصلنامۀ سیاست خارجی ،سال پانزدهم ،شمار  ،3پاییز 061. ،2306
 .1در موارد ذیل بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صدحیت داخلی دویتها خارج میشود:
ای ) هنگامی که حقوق بشر در سرزمینهایی نقض میشود که تحت سلطه یا استعمار دویتی قرار گرفته یا از
سوی آن اشیال شد اند ،مجمع عمومی ملل متحد در این زمینه قطعنامههای متعددی همچون قطعنامۀ
مربوط به فلسطین اشیایی ،رودزیا و نامیبیا تصویب کرد است .این اقداما براساس مسووییت ویژ سازمان
ملل متحد بر سرزمینهایی که مردم آن هنوز از سوی خود ادار نمیشوند یا سرزمینهایی که تحت
قیمومتاند ،انجام گرفته است.
ب) هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی میشود که صلح و امنیت بینایمللی را در معرض خطر قرار
میدهد ،این مورد به خصو ناظر بر وضعیت آفریقای جنوبی بهمنظور خاتمهدادن بهنظام آپارتاید در کشور
بود است.
ج) هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سلو جامعتۀ بتینایمللتی از یحتا
اخدقی و انسانی تحملناپذیر است و دخایت آن جامعته بترای خاتمتهدادن بته چنتین وضتعیتی ایزامتی تلقتی
میشود.
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 7ماد  9اساس نامه 2نیز بر اصل عدم مداخلههر دویت عضو در امور داخلی دویتت دیگتر تثکیتد
میکند.
در نتیجه میتوان گفت :عدم بی تفتاوتی و عتدم مداخلته دو نهتاد حقتوقی متفتاو انتد کته
هر یک برای پاسداری از اصول و قواعدی متفاو پا به عرصتۀ حقتوق بتینایملتل گذاشتته انتد.
اویی پاسدار آن دسته از قواعد حقوق بشری و بشردوستانه است که به مرتبۀ قواعتد آمتر ارتقتا
یافته و دومی پاسدار اصل برابری حاکمیتهاست .هرچند نمیتوان منلتر آن شتد کته در عتایم
حقوق واژ ها معانی سیال و پویایی دارند و هموار نمیتوان برای اصول عدم بتیتفتاوتی و اصتل
عدم مداخله مرز دقیقی ترسیم و آن ها را با دیتواری از هتم جتدا کترد تتا هتر یتک را ختود را
بپیمایند.

اصل منع توسل به زور
منشور ملل متحد در مقدمۀ خود بر عزم مردم ملل متحد بر حفاظت از نسلهای آیند از بتدی
جنگ که دو بار در مد یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابتل بیتان کترد بتود،
تثکید داشت .همچنین ،منشور بر قبول اصول و ایجاد روشهایی تثکید دارد که عدم توستل بته
نیروهای نظامی را جز در را منافع مشترک تضمین کند.
اصل منع توسل به زور که در منشور ملل متحد به منزیۀ اصلی عام به آن اشار شتد استت،
هر اقدام قهرآمیز از جمله تهدید یا توسل به زور ،اقدام مقابله به ممل مسلحانه ،محاصر دریتایی
یا هر شلل دیگر استفاد از زور که با مقاصد ملل متحد تضتاد داشتته باشتد را دربتر متی گیترد
(مللیزاد .)13 :2307 ،
همان گونه که اغلب حقوق دانان بر این باورند که منع توسل به زور محدود به جنگ استت و
شامل توسل به زور اقتصادی یا اشلال دیگر زور نمی شود ،باید گفت از بند  9ماد  1منشور نیز
همین نتیجه استنباط میشود.
با در نظر گرفتن توضیحاتی که در خصو منع توسل به زور مطرح شتد بایتد گفتت اصتل
عدم بی تفاوتی درصدد واردکردن استمنای جدیدی بر منع توسل به زور نیست .عدم بتیتفتاوتی
صرفاً محدود به زور نیست؛ یعنی هر نوع مداخلهای از رهاورد استناد به اصل عدم بی تفتاوتی بتا
زور همرا نیست ،هرچند مملن است توسل به زور را نیز شامل شود.
برای ممال ،استفاد اتحادیۀ آفریقایی از نیروهای حافظ صلح در سودان و ییبی را میتوان از
جمله اقداماتی نام برد که در راستای رعایت اصل عدم بی تفاوتی صتور گرفتته استت .درواقتع
هدف از طرح ممال صرفاً بیان مصادیقی از اقداما اتحادیۀ آفریقا به منظور تحق اصتل منتدرج
;1. g. Non-interference by any Member State in the internal affairs of another
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در بند  0ماد  9اساس نامه است نه بیان ماهیت عملیا حفظ صلح و صدحیتهتا و اختیتارا
این نیروها برای پاسداری از صلح2.
ایراد مطرح شد این است که اجرای اصل عدم بیتفتاوتی بتا توستل بته زوری همترا استت
که با مجوز مجمع اتحادیه به وقوع میپیونتدد؛ امتا چنتین طترز تلقتی از موضتوع بتا برداشتت
نگارنتتد متف تاو استتت .در ستتطور پتتی رو ،بحتتث و جتتدل بتتاال ،بتتا ستته استتتدالل چتتای
میشود.
اول ،باید گفت استفاد از نیرو های حافظ صلح فق در شلل نظامی آن کتاربرد نتدارد و بته
فعاییتهای مسلحانه محدود نمیشود ،بلله این نیروها مملتن استت بترای میتانجیگتری بتین
طرفین مگاصتمه ،استتقرار صتلح Jaws14 ،کمتک بته بازستازی و حمایتت از قربانیتان پت ،از
بحرانهای رخ داد به کشورهای مواجه با جنایا بینایمللی اعزام شوند .دوم ،اختدف نظر جدی
نگارند با برخی حقوق دانان جنبۀ مبنایی دارد .نگارند بر این باور است که حتی مجتوز توستل
به زور از طرف اتحادیته هنگتام وقتوع جنایتا ضدبشتریت ،جنایتا جنگتی و نستل کشتی در
کشورهای درگیر به معنتای استتمنایی جدیتد بتر اصتل منتع توستل بته زور نیستت( ،ممتتاز و
صابری انصاری )32-31 :2342 ،زیرا مجوز توسل به زور در این حایت مجوزی قانونی مبتنی بتر
اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی است و در اساس حتی استفاد نظامی در صور جمع بودن شترای
بند  0در تعارض با بند  2ماد  9اساس نامه 1و بند  9ماد  1منشور ملل متحد نیستت .پرست
دیگر در مقابل مگایفان این استدالل که با نظر برخی از حقوقدانان دیگر نیز همسوستت توجته
به مجازا های قانونی است که در نظام داخلی نیز مقرر میشود .آیا اعدام استمنای قتل استت؟
بی شک در پاسخ باید گفت :اعدام یا قصا را نمیتوان استمنایی بر قتل دانست ،بللته مجتوزی
قانونی برای مقابله با جرایم ارتلابی در جامعه است (شهبازی.)212 :2374 ،
سوم ،چنانچه به منطوق بند  0ماد  9اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی توجه شود ،میتوان ایتن
استدالل که عدم بی تفاوتی را بایستی در تعامل با منع توسل به زور بررسی کترد وارد ندانستت،
زیرا بر خدف ن خود عبار مندرج در بند  0است که به ح به مداخله اشار دارد و نه حت
توسل به زور.

مداخلۀ بشردوستانه
«شونجی کوبایاتسی» استاد دانشگا «نیهو» مداخلۀ بشردوستانه را چنین شرح متیدهتد« :اگتر
 .2برای مطایعۀ بیشتر در خصو نیروهای پاسدار صلح بنگرید به:
رنجبریان ،امیرحسین ،شلیبمن  ،هدی« ،جستاری در باب اعمال صدحیت کیفری بر جرایم نیروهای
پاسدار صلح» ،فصلنامۀ پژوه حقوق عمومی ،سال پانزدهم ،شمار چهل ،ص .29-22
;2. f. Prohibition of the use of force or threat to use force among Member States of the Union
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کشوری در قایب حاکمیت خود ح دارد سرزمین و مردم خود را ادار کنتد ،پت ،وظیفته دارد
حداقل میزان خوشبگتی اتباع را تضمین نمایتد .بتا ایتن حستاب هرگتا حلومتت کشتوری
نگواهد یا قادر نباشد از مردم محافظت کند و شرایطی پی آید کته در آن حقتوق بشتر بته
طور مداوم نقض شود این حلومت ح ندارد مانع عدم مداخلۀ دیگران شود و جامعۀ جهانی در
چنین موردی ح مداخله را داراست» (.)lepard, 2002: 208
به همین دییل بسیاری از حقوق دانان همچون «میشل فوچر» استتاد فرانستوی ژئوپلیتیتک
حاکمیت را مطل نمیدانند .حاکمیت سد راحتطلبی رژیمهای جنایتکار نیست که پشتت آن
سنگر بگیرند .دویتها از آن جهت حاکمیت دارند و با هم برابرند که قادر باشند امنیتت جمعتی
خود را حفظ و رواب صلحآمیز برقرار کنند (.)lepard, 2002: 292
امروز با ظهور تحوال سیاسی و حقوقی در مجامع بتینایمللتی بته خصتو بتا گستترش
مفهوم «صلح و امنیت بینایمللی» از سوی شورای امنیت ،مداخد بشردوستانه به کترا روی
داد و «اصل عدم مداخله در امور داخلی دویتتهتا» تتا حتد زیتادی نستبت بته معنتای آن در
دهههای گذشته تیییر یافته است .این تیییر رویلترد را ابتتدا بایتد در ستازمانهتای منطقتهای
جستجو کرد.
وضعیت ایجادشد در ییبریا در اوایل دهۀ  2446در بتدو امتر ستازمان ملتل را بته گیترودار
نلشاند ،بلله سازمانی منطقهای را که همان «جامعۀ اقتصادی دویتهای آفریقای غربی» استت،
در صحنۀ عملیا وارد کرد .در  21ژوئیۀ  ،2446این جامعه بهمنظتور کمتک بته دستتیابی بته
نوعی را حل ،آن هم در کشوری که عمدً فاقد قدر حلومتی بود و در جنگی خونبار دستت و
پا میزد ،اعدم صدحیت کرد .در  2او  ،2446نیروهای نظامی بینایمللی (کته قستمت عمتد
سهمیههای نظامی و مگارج آن را نیجریه ،غنا ،گامبیا و سیرایوون فراهم متیکردنتد) بتهمنظتور
مداخله ترتیب داد شدند که وظیفۀ آن ها کمک به اقداما بشردوستانه ،دستیابی به آت بت،
و سرانجام برقراری صلح در سطح افریقا بود .این جامعته کته از «ستازمان وحتد آفریقتا» جتز
پشتیبانی یفظی چیزی به دست نیاورد بود ،بهمنظور دریافت کمکهای بشردوستانه به سازمان
ملل متحد و «جامعۀ اقتصادی اروپا» روی آورد ،عدو بر این ،در عملیا کوتا مدتی که ایتاال
متحد ترتیب داد بود شرکت کرد که به خارجکردن اتباع این دویت و اتبتاع ختارجی دیگتر از
ییبریا محدود میشد2.
فعاییتهای میدانی شروعشد در سطح جهانی و منطقهای با خلع و کاستی حقتوقی مواجته
بود .از این رو ،مداخد بشردوستانه که غایباً با اقداما نظامی همرا بود نه پاسگگوی قربانیان
نقض قواعد آمر و نه پاسدار اصول و قواعد تمبیت شد ای بود که قرنها در را رسیدن به آن هتا
 .2برای مطایعۀ بیشتر بنگرید به :زنگنه ،همان.
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تدش شد بود .سازمانی جدید با طرحی نو الزم بود که هم پشتوانۀ حقوقی حت بتر مداخلته و
هم شرای و ارکان مداخله را قوام بگشد.

اصل مسئولیت حمایت
نظر به تشابها بسیار میان اصل مسووییت حمایت و اصل عدم بی تفاوتی به منظور تبیین هرچه
بهتر موضوع ابتدا مفهوم مسووییت حمایت را می آوریم و در ادامه وجو افتراق و اشتتراک آن را
با اصل عدم بیتفاوتی مطایعه میکنیم.

 .1مفهوم مسئولیت حمایت
پ ،از ناکامیهای پیدرپی در اجرای اصتل متداخد بشردوستتانه در عمتل ،کتوفیعنتان ،در
سگنرانی سال  2444در مجمع عمومی و به دنبال آن در گتزارش هتزار ختود در ستال 1666
میددی به مجمع ع مومی ،چای بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد« :من بته قتو و
اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله ،حمایتی حیاتی
در اختیار کشورهای کوچک و ضعی قرار میدهند ،ویی این پرست را بترای منتقتدان مطترح
میکنم که اگر مداخلۀ بشردوستانه درواقع تهاجم غیر قابل قبویی به حاکمیتت تلقتی شتود ،در
آن صور چگونه باید در مقابل وقایع روآندا و سربرینیتسا ،یعنی نقض فاح حقوق بشر که به
تمامی قواعد اخدقی بشریت مشترک ما صدمه میزند ،واکن نشان داد؟ دخایتت بشردوستتانه
یک موضوع حساس و مدزم با مشلد سیاسی است و جواب ساد ای دربتر نتدارد .ویتی قطعتاً
هیچ اصل حقوقی ،حتی حاکمیت ،نمیتواند سپر جنایا ضدبشریت باشد .در مواردی که چنین
جنایاتی اتفاق میافتد و اقداما صلحجویانه بترای پایتاندادن بته آن بته اتمتام رستید باشتد،
شورای امنیت وظیفۀ اخدقی دارد که از طرف جامعۀ جهانی وارد عمل شتود» 2.ایتن ستگنرانی
موجب شد تا کانادا« ،کمیسیون بین ایمللی مداخله و حاکمیت کشور» را برای طرح هنجاری نو
در نحو مداخد بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفلر حامی اصتل حاکمیتت کشتورها و تفلتر
حامی ح مداخد بشردوستانه ،تثسی ،کند 1.این کمیسیون درست یک سال بعد از تثسی،،
در سپتامبر  ،1662هستۀ اصلی نظرهای خوی راجتع بته متداخد بشردوستتانه را بتا خلت
اصطدح «مسووییت حمایت» و جتایگزینی آن بته جتای «متداخد بشردوستتانه» ،طتی یتک
 .2به نقل از:
Anderson, Kenneth, (2004)," united nations collective security and the united states security
guarantee in an age of rising multipolarity", Chicago journal of international law, vol. 10, no, 1.
pp.41-43.
2. ICISS report (the responsibility to poretect).2001.

واکاوی اصل عدم بیتفاوتی در رویکرد74 ...

گتتزارش حتتدوداً نتتود صتتفحهای منتشتتر کتترد .کمیستتیون بتترای عتتدول از اصتتطدح متتداخد
بشردوستانه سه دییل عمد ذکر کرد که قابل تثملاند :نگست آنله واژ «ح » اصوالً ناظر است
بر امتیازا دویت مداخلهگر ،در حایی که مراد از مداخد بشردوستانه حمایتت از انستانهتایی
است که حقوق اساسی آنها به طور گسترد در حال انقضاست .دوم ،مستووییت حمایتت اوالً و
بایذا متوجه همۀ دویتهای میزبان است و هیچ مداخلهای در پی آن صور نمیگیترد .ستوم،
مسووییت حمایت به مداخله منحصر نیست ،بلله قبل از آن مرحله ،شامل مسووییت پیشتگیری
و پ ،از آن ،دربرگیرند مسووییت بازسازی نیز هست (.)bellamy, 2008: 23
نشست سران کشورهای جهان ،در شصتمین سایگرد تثسی ،سازمان ملل متحد و در ستال
 ،1662از بزرگترین گردهماییهای تاریخ در حوز حقوق و رواب بینایملتل استت کته در آن،
حدود  276کشور جهان ،بهمنظور به دست آوردن اجماع بر ستر موضتوعا مگتلت حقتوقی و
سیاسی ،از جمله نظریۀ مسووییت حمایت ،حضور به هتم رستانیدند .2ستند نهتایی نشستت ،در
پاراگرافهای  1230و  3234به طور کامل بته مستولۀ مستووییت حمایتت متیپتردازد و تتدش
میکند تا ضمن ارائۀ شایود ای از گزارشهای قبلی ،بتا ایجتاد اصتدحاتی در نظرهتای پیشتین،
اجماع بین ایمللی را برای مسووییت حمایت به دست آورد .سند نهایی ،چهار تعهد اصلی را برای
مسووییت حمایت پی بینی متیکنتد :نگستت ،تمتام کشتورها ،تصتدی کردنتد کته در قبتال
شهروندانشان در برابر نسلکشتی ،جنایتا جنگتی ،پتاکستازی قتومی و جنایتا ضدبشتریت،
مسووییت حمایت دارند .دوم ،کشورها موافقت کردند تا در تهیۀ کمک برای ایجاد ظرفیتتی کته
کشورها برای برآمدن از عهد مسووییتهایشان ،به آنها نیازمندند ،مستاعد کننتد .ستوم ،در
وضعیتی که کشور میزبان ،به صورتی آشلار در انجام مسووییتهای ناکتام متیمانتد ،کشتورها
1. 2005 world summit outcome document, a/res/60/1

 .2هر دولت مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر نسلکشی ،جرایم جنگی ،پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت
کند .این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق آنها از طریق ابزارهای الزم و مناسب میشود .ما این
مسئولیت را میپذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد .جامعۀ بینالمللی باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال مسئولیت
تشویق و کمک و سازمان ملل نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت کند.
 .3جامعۀ بینالمللی نیز بهوسیلۀ سازمان ملل همچنین مسئولیت دارد از طریق مناسب دیپلماتیک ،بشردوستانه و سایر موارد
صلحآمیز طبق فصل  6و  8منشور به حفاظت از مردم در برابر نسلکشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومی و جنایت علیه
بشریت کمک کند .در این زمینه چنانکه اقدامات صلحآمیز کافی نباشد و مقامات ملی در حمایت از افراد در مقابل
نسلکشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت ناتوان باشند ما آمادهایم با اتخاذ اقدام قاطعانۀ
دستهجمعی به موقع بهوسیلۀ شورای امنیت طبق منشور و از جمله فصل هفت آن به صورت موردی و با همکاری
سازمانهای منطقهای اقدام مناسب را به عمل آوریم .ما به ضرورت تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل
نسلکشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بینالملل و
منشور در مجمع عمومی تأکید میکنیم .ما همچنین قصد داریم که خود را چنانکه الزم و مقتضی باشد به کمککردن به
کشورها برای ایجاد ظرفیت بهمنظور حفاظت از افراد در مقابل نسلکشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومی و جنایت علیه
بشریت همچنین ،کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند ،متعهد کنیم.
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موافقت کردند تا از تمام روشهای صلحآمیز برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر ،استفاد کنند.
چهارم ،این اقداما (اقداما صلح آمیز) باید ناکام بمانند یا نامناستب فترض شتوند تتا شتورای
امنیت آماد استفاد از تمام روشهتای ضتروری ،از جملته [استتفاد از] نیتروی قهتری ،شتود
(.)Anderson, 2004: 59-61

 .2وجوه افتراق و اشتراک
با در نظر گرفتن مسائل و موضوعاتی که در خصو عدم بی تفاوتی و مسووییت حمایت مطترح
شد از حیث تووری و عملی این دو نهاد حقوقی همسو و همرأی با هم گام برمی دارنتد .در عتین
حال ضروری است وجو افتراق و اشتراک آن دو به صور خا بررسی شوند.

اول :وجوه افتراق
ای ) مسووییت حمایت در عرصۀ بین ایمللی را تلامل خود را میپیماید و اصل عدم بتیتفتاوتی
از درون یک نهاد منطقهای متوید شد است.
ب) عدم بی تفاوتی در بدو تثسی ،خود در چارچوب اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقتایی بته منزیتۀ
یک اصل شناسایی شد ،اما مسووییت حمایت در بدو امتر و در گتزارش کمیستیون کانتادایی در
حلم تووری مطرح و در ادامه نظر به مطلوبیت و پذیرش آن از ستوی دویتت هتا بته یتک اصتل
حقوقی تبدیل شد یا دستکم در حال تبدیلشدن از تووری بته اصتل بتود ( Williams, 2007:
.)258
ج) مداخله از رهاورد اصل عدم بی تفاوتی در اساس نامۀ ح اتحادیه شناستایی شتد  ،حتال
آنله مسووییت حمایت بهمنزیۀ تعهد دویتها و جامعۀ بینایمللی مطرح است.
د) بند  0ماد  9اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی موضوعاتی که به مداخله منجر می شود را سته
مورد مقرر می کند؛ یعنی جنایا ضدبشریت ،جنایا جنگی و نسل کشتی؛ امتا در ستند ستران
 1662مجمع عمومی ملل متحد عدو بر این سه مورد به پاکسازی قومی نیز اشار شد است.

دوم :وجوه اشتراک
ای ) طرح اندیشۀ عدم بی تفاوتی و مسووییت حمایت تقریباً در یک زمان شلل گرفت و توستعه
یافت؛ هرچند با نگاهی به عمللرد اتحادیۀ آفریقایی در اعمال اصل عدم بی تفاوتی از یتک ستو و
جامعۀ جهانی و در صدر آن سازمان ملل متحد در اعمال مسووییت حمایت از سوی دیگر ،بایتد
گفت در عمل مسووییت حمایت سریع تر را تلامل خود را می پیماید و زوایای آن برجسته تتر و
روشنتر میشود.
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ب) اما نلته ای که بی از همه مسووییت حمایت و عدم بیتفاوتی را به هم نزدیک میکنتد
و حتی در بسیاری موارد از این دو اصل به جای هم نیز استفاد می شود تشابه در مبنا و غایتت
آن دو است .از حیث هدف باید گفت که مقصود نهایی از ظهور هر دو نهتاد حقتوقی حمایتت از
افراد در معرض جنایا گسترد و شدید بینایمللی است (.)Williams, 2007: 258
در مجموع باید گفت :دو نهاد حقوقی تاز تثستی ،کته ظهتور آن هتا بته آغتاز ستد حاضتر
برمی گردد در محتوا تا حد زیادی مشابه و در ساختار متفاو اند؛ اما تفاو در ستاختار و شتلل
موجب تفاو در کارکرد و ماهیت آن دو نشد است.

مسئولیت در حال حمایت

1

در نوامبر  1621تعدادی از کشورهای در حال توسعه از قبیل برزیل ،هند و آفریقای جنتوبی بتا
هدف جلوگیری از سوءاستفاد از نهاد مسووییت حمایت در پایتگت برزیل گترد هتم آمدنتد .در
این کنفران ،برای اویین بار پیشنهاد تثسی ،یک نهاد حقوقی تحت عنوان «مسووییت در حتال
حمایت» مطرح شد .درواقع مسووییت مطرحشد تعهدا دویتهایی را یادآور میشود کته طتی
اجرای مسووییت حمایت خود مرتلب نقض قواعد حقوقی پذیرفتته شتد در حقتوق بتینایملتل
میشوند 1.تووری ارائه شد از سوی کشورهای در حال توستعه هنتوز در آغتاز را ختود بته ستر
میبرد و با پذیرش این امر که اصل عدم بیتفاوتی با اندک تفاو هتایی همتان اصتل مستووییت
حمایت را به تصویر میکشد ،میتوان تووری مسووییت در حال حمایت را نیز به منزیۀ یک نهتاد
حقوقی حمایتگر از اصل عدم بیتفاوتی به کار بست .این امر خود مستتلزم توجته بته دو نلتته
است:
اول؛ توجه به شناستایی مستووییت در حتال حمایتت از ستوی ستازمانهتا و دوم؛ ضترور
پذیرش ،تدوین و تعیین حدود و دامنتۀ اجترای مستووییت در حتال حمایتت از ستوی اتحادیتۀ
آفریقایی و سایر نهادهای ذیصدح در خصو موضوع.

عملکرد اتحادیۀ آفریقایی در اعمال اصل عدم بیتفاوتی
عمللرد اتحادیۀ آفریقایی در اجرای اصل عدم بی تفاوتی در دو قایتب اقتداما کلتی و مصتداقی
بررسی میشود.
1. RESPONSIBILITY WHILE PROTECT
2. Avezov Xenia, Jan.13: 'Responsibility while protecting': are we asking the wrong questions? Available
at:
HYPERLINK
"http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/Avezov_Jan13" http://www.sipri.org/media/newslette
r/essay/Avezov_Jan13 , visited at 12/01/2015.
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 .1اقدامات کلی
اتحادیۀ آفریقایی قصد دارد اتحاد و صلح میان ملتها را توسعه و کشورهای عضو را بته افتزای
دموکراسی و تثسی ،دویت مطلوب سوق دهد .این اتحادیه بر این نظر است کته درگیتریهتا و
نزاعها می بایست قبل از آنله به صلح و یبا این قار یطمه وارد کند ،حل و فصتل شتوند 2.بته
همین منظور اتحادیۀ آفریقایی در سال  1669شورای صلح و امنیت را تثسی ،کرد کته املتان
دخایت در درگیریهای نظامی بین اعضا یا درگیریهای داخلی یلتی از کشتورهای عضتو را بته
اتحادیه می دهد .درواقع سیاست اتحادیه کاربرد «اصل عدم بتی تفتاوتی» در کنتار «اصتل عتدم
مداخله» است تا نسبت به استقرار صلح و آرام میان طرفهای درگیتر اقتدام عاجتل صتور
دهد (.)Williams, 2007: 281
شورای صلح و امنیت در چارچوب اختیارا مجمع اتحادیه تثسی ،شد .مجمع مستتند بته
بند  1از ماد  2اساس نامه اختیار ایجاد ارکان دیگری نیتز دارد 1.شتورای صتلح و امنیتت از 22
عضو تشلیل میشود که  2عضو آن برای  3سال و  26عضتو دیگتر آن بترای  1ستال از ستوی
مجمع انتگاب میشود (.)barnidge, 2008: 146
شورای صلح و امنیت بهمنظور تحق اهداف و اصول پی بینیشد در استاسنامتۀ اتحادیتۀ
آفریقایی ایجاد شد ،زیرا اعمال اصل عدم بی تفاوتی (بند  0ماد  )9و اعاد صلح و امنیتت (بنتد
 26ماد  3)9مستلزم اقداما عملی و ملموسی است.
شایان یادآوری است که شورای صلح و امنیت اتحادیه بتا شتورای اجرایتی وزیتران اتحادیته
متفاو است .شورای اجرایی مستند به پاراگراف (ب) از بند  2ماد  2اساس نامه تثستی ،شتد.
این در حایی است که شورای صلح و امنیت در پی تصمیم مجمع اتحادیه ایجاد شد.
ایجاد نیروی واکن سریع نیز جزء برنامههای اتحادیته بتهمنظتور استتفاد از آن در مواقتع
ضروری و حساس است .سران کشورهتای آفریقتایی در کنفتران ،ستال  1623متاالبو تصتمیم
گرفتند نیروی واکن سریع تثسی ،کنند تا گام دیگتری در جهتت احقتاق حقتوق قربانیتان و
برقراری صلح و امنیت هنگام بحرانها و مگاصما داخلی در کشورهای عضو بردارند9.

 .2اقدامات موردی
اتحادیۀ آفریقایی تاکنون به بروندی ،منطقۀ دارفور (سودان) ،موریتانی ،سومایی ،مایی ،جمهوری
1. African Union, (2004), Report of the Chairperson of the AU Commission, psc/pr/(xvii), 20 october.
2. Other organs that the Assembly may decide to establish.
3. j. The right of Member States to request intervention from the Union in order to restore peace
4. http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=133892, visited at 10/02/2015.
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آفریقای مرکزی و ییبی نیرو اعزام کرد است .در می  1663میددی اتحادیه یک نیروی نظتامی
متشلل از سربازان اتیوپی ،موزامبیک و آفریقای جنوبی به کشور جنگزد برونتدی مشتهور بته
کابوس آفریقا اعزام کرد (.)barnidge, 2008: 31
اعزام نیرو از سوی اتحادیتۀ آفریقتایی بته کشتورهتای جنتگ زد در یتک دهتۀ گذشتته در
کشورهای مذکور ادامه یافته است .در این میان مداخلتۀ اتحادیته در دارفتور ستودان بته ستال
 1667و مداخلۀ محدود در ییبی به سال  1622دارای بیشتترین اهمیتت استت ،زیترا اتحادیتۀ
آفریقا توانست به منزیۀ بازوی اجرایی شورای امنیت و در چارچوب فصتل هشتتم منشتور نقت
مساعد کنند ای را ایفا کند.
ایبته به رغم تورم هنجاری و اصول و قواعد کتافی ،همچنتین رشتد ستازوکتارهتای اجرایتی
به منظور عملیاتی کردن مقتررا استاس نامته در عرصتۀ عمتل ،همچنتان شتاهد درگیتریهتا و
تن های خونین بسیاری در سطح آفریقا هستیم .برای ممال ،مداخلۀ آفریقا در نیجریه به منظور
مبارز با گرو افراطگرای اسدمی بوکوحرام با اختدفنظرهای شدیدی در میان اعضای اتحادیته
مواجه است و به رغم ظهور یک دههای گرو بوکوحرام و اقدام آن ها در ربودن و به بردگی گرفتن
دختران دان آموز و ارتلاب جنایا ضدبشریت ،هنوز اقدام عملی در مقابل ایتن گترو صتور
نگرفته است .ایبته اتحادیۀ آفریقایی طرح تشلیل نیروی مشترک ضد بوکوحرام را در  7متارس
 1622به تصویب رساند.
مصوبۀ اتحادیه حاوی پی بینی تشلیل یک نیروی منطقه ای د هتزار نفتری استت .نیتروی
اتحادیه که اندیشۀ تشلیل آن در نشست مجمع اتحادیه در ژانویۀ  1622مطرح شد بود ،پت،
از تشلیل در «انجامنا» پایتگت چاد استقرار یافت.
براساس بیانیۀ شورای صلح و امنیت اتحادیه ،مثموریتت ایتن نیترو «جلتوگیری از گستترش
فعاییتهای بوکوحرام و دیگر گرو های تروریستی و ریشهکنکردن آنهاستت .کشتورهای چتاد،
کامرون ،نیجریه و بنین متعهد شد اند نفرا موردنیاز این نیرو را تثمین کنند2.
با این حال باید گفت :هنوز مصوبۀ باال به مرحلۀ عمل درنیامد است و باید به نظار نشست
و دید که آیا اراد سیاسی دویتهای عضو اتحادیه بهمنظور اقداما الزم بترای مبتارز بتا گترو
بوکوحرام و حمایت از قربانیان در برابر این گرو تروریستی وجود دارد؟
شاید بتوان عوامل عدم موفقیت و پیشرفت کم رنگ اتحادیۀ آفریقایی در اعمتال اصتل عتدم
بیتفاوتی را در چند مورد ذیل خدصه کرد:
ای ) مشلد مایی اتحادیه بهمنظور انجام عملیا الزم.
ب) بازگشت به مداخد بشردوستانه که غایباً با فعاییتهای نظامی همرا است و دورشتدن
از فعاییتهای غیرنظامی که به مراتب میتواند به منظتور پیشتگیری از بحترانهتا و مگاصتما
1. http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=133892, visited at 12/03/2015.
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منطقه حائز اهمیت باشد ،زیرا همان گونه که در مبحث پیشتین اشتار شتد ارکتان اصتل عتدم
بی تفاوتی به عناصر مسووییت حمایت نزدیکتر است و از ایتن رو ،حمایتت از افتراد در معترض
جنایا ضدبشریت ،جنایا جنگی و نسل کشی میتواند از جنبۀ پیشگیری و بازستازی و حتتی
واکن های غیرنظامی هم صور گیرد.
ج) اتحادیۀ آفریقایی بهمنظور نهادینهکتردن اجترای اصتل عتدم بتیتفتاوتی نیازمنتد زمتان
بیشتری است .مطرحکردن عدم بیتفاوتی بهمنزیۀ یک اصتل در استاسنامتۀ اتحادیتۀ آفریقتایی
نگاهی آرمان گرایانه به آیند این قار بود است و باید مرور زمان بتواند این اصل آرمتان گرایانته
را به یک اصل واقع گرایانۀ مبتنی بر ظرفیتها و ساختارهای حاکم بر اتحادیه و کشورهای عضتو
آن تبدیل کند.
د) شاید مهم ترین عامل کم رنگ بودن موفقیت اصل عدم بی تفاوتی را بتتوان در همتان نگتا
حاکمیتمحور کشورهای عضو اتحادیه جستجو کرد ،زیرا هنوز بیشتتر از نتیم قترن از استتقدل
اکمر اعضای اتحادیه نمیگذرد و نگرانی از بته خطتر افتتادن حاکمیتتهایشتان و متورد تعترض
قرارگرفتنشان مزید بر علت شد است.

نتیجهگیری
تحوال سریع سیاسی و اجتماعی دنیای امروز ،در بستر حقوق بتینایملتل کته ختود هنتوز بته
تلامل حقوق داخلی نرسید است قواعد و سازوکارهای حقتوقی را آنگونته کته الزم و شایستته
است در کنار خود ندارد ،بلله ابزارهای حقوقی با اختدف زمانی به نسبت طوالنیتر در مقایسته
با حقوق داخلی به این تحوال ملح میشوند .کشتار گسترد انسانهای بی گنا نیز حتتی بته
تسریع در تثسی ،نهادهای حقوقی به منظور حمایت از مردمان در معرض جنایتا ضدبشتریت،
جنایا جنگی و نسلکشی منجر نشد است.
اصویی چون اصل عدم بی تفاوتی مندرج در اساس نامۀ اتحادیۀ آفریقایی و مسووییت حمایت
که از گزارش کمیسیون کانادایی به سال  1662را خود را به حقوق بینایملل گشودند ،امیدهتا
را به تثسی ،ابزارهای حقوقی جدید پ ،از کشتار میلیونها انستان بتی گنتا در درگیتریهتا و
جنگهای داخلی زند کرد .یلن نگرانی کشورهای عضو اتحادیۀ آفریقتایی از اینلته اصتل عتدم
بی تفاوتی حاکمیتهایشان را با چای مواجه کند ،اعمال این اصل تاز تثسی ،را بستیار کنتد و
کم ایر کرد است؛ به گونه ای که با گذشت حدود دوازد سال از تثسی ،اصل عدم بیتفتاوتی در
اساسنامۀ اتحادیۀ آفریقایی همچنان شاهد وقوع جنایا بتینایمللتی در کشتورهتای ایتن قتار
هستیم.
یلی از نگرانیهای جدی حاکمیتها از اعمال اصل عدم بی تفاوتی نادید گرفتن اصتل عتدم
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مداخله است که دههها برای استقرار آن تدش شد است .اما برخدف آنچه برخی حقوق دانان و
دویتها می اندیشند؛ اصل عدم بیتفاوتی نه تنها جایگزین اصل عدم مداخله نشتد استت ،بللته
در کنار آن قرار دارد .همچنین ،در خصو رابطۀ اصل منع توسل به زور و اصل عدم بیتفاوتی
باید گفت :اصل عدم بیتفاوتی به واکن های نظامی محدود نیست و در صور تجتویز واکتن
نظامی از سوی مجمع اتحادیه ،نمیتوان از نقض اصل منع توسل به زور سگن گفت ،زیترا ایتن
اصل ناظر به وضعیتهای غیرقانونی است و همین که اساس نامۀ هر سته اصتل (عتدم مداخلته،
عدم بیتفاوتی و منع توسل به زور) را در ماد  9خود پی بینی کرد  ،دییلی بر تثیید این گفتته
است .درواقع اتحادیۀ آفریقایی با گنجاندن همۀ این اصول درصدد کنارگذاشتتن یلتی بته نفتع
دیگری نبود  ،بلله به دنبال اجرای همۀ اصول مذکور در چارچوب مقررا اساسنامه است.
به باور نگارند  ،اتحادیۀ آفریقایی نهاد حقوقی جدیدی را پی ریزی نلرد است ،بلله با توجته
به تحوال جامعۀ جهانی آن سازمان نیز درصدد سازگاری با تحوال مذکور بود است تا مبتادا
از بیرون قار ایتزام و رعایت قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بته آن هتا تحمیتل شتود.
اصل عدم بی تفاوتی دربردارند همان عناصر و ارکان مسووییت حمایت است که بتا تفتاو هتای
اندکی در اساس نامۀ اتحادیه مقرر شد است .بنابراین باید بتا توستعه و تثکیتد بتر اعمتال اصتل
مسووییت حمایت در سطح بینایمللی بسترهای الزم برای اجرای اصل عدم بی تفاوتی در ستطح
قار آفریقایی فراهم شود.
ظرفیت مناسبی که اصل عدم بی تفاوتی در چتارچوب اتحادیتۀ آفریقتا فتراهم کترد استت،
گسترش هملاریهای اتحادیۀ آفریقایی در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد به منزیتۀ بتازوی
اجرایی شورای امنیت است که میتوانتد آینتد روشتنی را بترای بهتر بترداری از ظرفیتتهتا و
کارکردهای اصل عدم بیتفاوتی رقم بزند.
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