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چکیده
از آن جا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمانهای اصلی روابط بینالملل است ،توجه به پذیرش
و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بینالمللی حقوق بشری ،از اولویتهای مهم پژوهشی
در روابط بینالملل به شمار می رود .لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشرر
در کشورهای آفریقایی ،پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پرذیرش بسریاری از
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اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقرا ،همچنران شراهد رد
سوال ،با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیران مری-
گردد که کشورهای آفریقایی مدتا به دالیل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پرذیرش
قرار دادهاند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دالیلی مانند نوع نظا هرای سیاسری و
شرایط جوامع آفریقایی نداشتهاند .در واقع فقدان سطح مناسبی از وامل سهگانه موثر در تحقق
حقوق بشر یعنی دموکراسی ،مسئولیت پذیری دولتها و نقش آفرینی جامعه مردنی در جوامرع
آفریقایی منجر به د تحقق موازین و اسناد بینالمللی حقوق بشری شدهاند.در ایرن نوشرتار از
روش تبیینی به منظور بررسی لل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضریح زمینرههرای رد
تحقق این اسناد استفاده شده است.
واژههای کلیدی :حقوق بشر ،تحقق موازین حقوق بشری ،آفریقا

 - 1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 - 2دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران
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تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ بررای پاسرخ بره ایرن

مقدمه
امروزه حقوق بشر یکی از گفتمانهای اصلی در روابط بینالملل به شمار مریرود؛ بره
نحوی که توجه به آن و ر ایت موازین بینالمللی حقوق بشری به یکری از ابزارهرای
مشرو یتبخشی به سیاستها و رفتارهای دولتهرا در دو رصره دایلری و یرارجی
تبدیل گشته است .در این راستا فهم و تبیین چرایی و چگونگی پذیرش اسناد حقوق
بشری توسط کشورها با شرایط متفاوت سیاسری ،اقتصرادی ،اجتمرا ی و فرهنگری و
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همچنین درنظر داشتن میزان تقید و تعهد این کشورها نسربت بره تحقرق ایرن اسرناد
پذیرفته شده ،از جمله موضو اتی است کره دارای اهمیرت فزاینردهای در ارتبراا برا
مباحث و گفتمان حقوق بشر در دنیرای کنرونی اسرت .در ایرن رابطره ،برا توجره بره
مشاهده موارد متعدد و فاحش نقض حقوق بشر در جوامع آفریقایی ،که بره ابعراد آن
اشاره یواهد شد ،و همچنرین فقرر ادبیرات لمری در ایرن زمینره ،پرژوهش حاضرر
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کشورهای قاره آفریقا را برای مطالعه موردی بحث پذیرش اسناد برینالمللری حقروق
بشر و تحقق آنها در سطح منطقهای برگزیده است .ذکر این نکته قابل ذکر اسرت کره
در این پژوهش منظور از کشورهای آفریقایی ،کشورهای واقع در زیر صحرا میباشد.
میتوان بیان داشت هر چند آثار مختلف و متعددی دربراره وضرعیت حقروق بشرر در
آفریقا نگاشته شده و بریی آثار نیز به دالیل و زمینههای وضرعیت نامناسرح حقروق
بشر در آفریقا پردایتهاند ،ولی بررسی چرایی پذیرش بسیاری از اسناد برینالمللری و
منطقهای از سوی این کشورها لیرغم بیتوجهی و د تعهد به مروازین ایرن اسرناد
موضو ی است که در ادبیات این حوزه مورد غفلت واقع شده اسرت .همچنرین آثرار
معدودی نیز به زمینهها و دالیل د تحقق این اسناد در جوامع آفریقایی پردایتهاند.
لذا با در نظر داشتن شرایط موجود در قاره آفریقا ،هدف این پژوهش پاسرخ بره ایرن
پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و سرازوکارهای برین-
المللی و همچنین تدوین اسناد منطقهای حقوق بشرری توسرط کشرورهای آفریقرایی،
همچنان شاهد د تحقق موازین موجود در این اسناد در درون این کشورها هستیم؟
در واقع پرسش اصلی این نوشتار به دالیل د تحقق اسناد بینالمللی حقوق بشر در

جوامع آفریقای ی با وجود پذیرش بسیاری از اسناد مرتبط از سوی کشورهای آفریقایی
توجه دارد .در پاسخ به پرسش فوق ،این نوشتار در پی بررسی و ارزیابی این فرضریه
است که هر چند کشورهای آفریقایی تحت تاثیر دالیل و انگیزههای سیاسی اسناد و
معاهدات بینالمللی و منطقهای حقوق بشر را پذیرفتهاند ولی به دالیلری ماننرد فقردان
سطح مناسبی از دموکراسی ،د مسئولیتپذیری دولتها و همچنین جایگراه ضرعیف
سازمانهای مرد نهاد و ضعف جامعه مدنی شاهد تحقق این اسناد و معاهدات حقوق
بشری در درون جوامع آفریقایی نبودهایم.
در این راستا با توصیف شرایط حقروق بشرری موجرود در کشرورهای آفریقرایی
برای ارائه پاسخی جامعتر به سوال فوق ،پرسشهای دیگرری نیرز بره نروان سرواالت
فر ی مطرح میگردد؛ انگیزههای دولتها در پذیرش اسرناد برینالمللری حقروق بشرر
چیست و چرا کشورهای آفریقایی اسناد بینالمللی حقوق بشر را مورد پرذیرش قررار
ارتقاء حقوق بشر داشته است؟ چه وامل دیگری در بهبود و یا کاهش سطح ر ایرت
حقوق بشر در کشورها تاثیرگذارند؟ لذا در ادامه با هردف ارائره پاسرخی مناسرح بره
پرسش اصلی مطرح شده و همچنین بررسی و ارزیابی فرضیه پژوهش ،بحث با بیران
رویکرد نظری و تشریح نظریههای پذیرش معاهدات بینالمللی حقروق بشرر توسرط
کشورها و همچنین ملکرد کشورهای آفریقایی در این ارتباا آغاز میشرود؛ پرا از
آن جنبههای دیگر موضوع مورد توجه قرار میگیرد.
 .1نظریههای پذیرشاسناد بینالمللی حقوق بشری و عملکرد کشورهای آفریقایی
با وجود پذیرش و ضویت بسیاری از کشورهای آفریقایی در اسناد و معاهدات
معتبر بینالمللی و منطقهای حقوق بشری ،همچنان شاهد د تحقق موازین این
معاهدات دراین کشورها هستیم و سیاست پذیرش معاهدات توسط دولتهای
آفریقایی به نظر نمیآید تاثیری بر سطح حقوق بشر در این قاره داشته باشد(

Office

 .)of High Commissioner for Human Rights, Dec. 30, 2011لذا در ادامه برای فهم
لل و زمینههای این مسئله ،نظریات موجود در رابطه با دالیل پذیرش معاهدات
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دادهاند؟ حقوق بینالمللی بشر چه تاثیری در سرطوح ملری کشرورهای آفریقرایی برر
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بینالمللی حقوق بشری از سوی انواع دولتها تشریح یواهد شد .پا از آن رفتار
دولت های آفریقایی در چگونگی پذیرش این معاهدات و اصول مندرج در آنها مورد
نایت قرار میگیرد .با وجود مخالف بریی دول در ترویج معاهدات حقوق بشری،
گروهی دیگر از دولتها با متعهد نمودن یود به معاهدات دوجانبه و چندجانبه در
زمینه حقوق بینالملل و همچنین حقوق بشر تا حدودی ایتیارات حاکمیت یود را
محدود کردهاند .البته باید در نظر داشت دولتهایی که به معاهدات بینالمللی در
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زمینههای مختلف حقوقی به یصوص حقوق بشر پیوستهاند ،انگیزه مشابهی نداشته
و هر یک به دالیلی به این امر مبادرت نمودهاند .بر حسح نظریههای موجود در
چگونگی پذیرش معاهدات حقوق بشری و همچنین رویههای تاریخی و سیاسی
میتوان کشورها را در زمینه پذیرش معاهدات به سه دسته تقسیم نمود:
دسته اول گروهی از دولتها هستند که به دلیل ارزش واقعی محتوای معاهدات و
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همچنین تشویق دیگران برای پیوستن به معاهدات آنها را میپذیرند .دسته دو شامل
آن دسته دولتها می شود که کم و بیش به اصول این معاهدات متعهدند ولی به
دالیلی معاهدات را تصویح نمیکنند مانند مل امریکا در قبال حقوق مدنی و
سیاسی و یا حقوق کودک که حتی به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته است؛ به طور
کلی به این گروه از کشورها «یطا در نگرش منفی»1گویند .دسته سو نیز گروهی از
دولتها را شامل می شود که به دالیل راهبردی و سیاسی و برای دوری از انتقاد،
معاهدات حقوق بشری را مورد تصویح قرار میدهند بیآنکه بطور جدی از آن
پیروی نمایند که به این گروه از کشورها هم «یطا در نگرش مثبت»2می-
گویند( .) Simmons, 2009: 58این گروه حتی ممکن است در مورد واقح تصویح،
اطال ات نداشته باشند و بدون آگاهی به تصویح رو میآورند .تنها مزایای کوتاه
مدت تصویح را ترجیح میدهند که دالیل متنو ی دارد(.)Kim and Dutton, 2012: 5
در تحلیل رفتار این گونه دولتها میتوان بیان کرد در بریی موارد ترتیبات حقوقی
بینالمللی مانند معاهدات حقوق بشری برای اجرا نامحتمل به نظر میرسد .پا این
False Negative
False Positive

1
2

دولتها با تصویح این معاهدات ،ستایش جامعه بینالمللی را برای یود یواستارند
و تصویح این معاهداتبرای آنان فراهم آوردن آبروی بینالمللی است و نه
تاثیرگذاری در مل؛ .همچنین بریی نیز به دالیلی مانند مزایای احتمالی در یک
معاهده آن را مورد پذیرش و یا تصویح قرار میدهند(.)Kim and Dutton, 2012: 3
در رابطه با دسته نخست باید گفت تعداد بسیار کمی از دولتها در این گروه قرار
میگیرند و هیچ یک از کشورهای آفریقایی نیز مشمول این گروه قرار نمیگیرند .در
رابطه با نحوه رفتار دولتهای دسته دو در د پذیرش معاهدات لیرغم پایبندی
نسبی به موازین آنها باید به دالیلی که مدتا ریشه در امور دایلی آنها دارد توجه
داشت .در اینجا به مهمترین دالیل این دسته از کشورها در د پذیرش معاهدات
میپردازیم -1 :موانع قانونگذاری تصویح (رای منفی قانونگذاری) :اجرایی و الزامی
شدن معاهدات نیازمند تائ ید آنها در مجالا دایلی است که در بریی کشورها این
نمیگیرد -2 .وجود نظا فدرالی :در نظا های سیاسی فدرال در بریی کشورها
بریی واحدهای فدرال ایتیارات قانونگذاری یاصی دارند و در صورت تصویح
دولت مرکزی این امکان هست که این معاهدات توسط بریی واحدهای فدرال تایید
نگردد -3 .نهادهای قضایی :از آنجا که تصویح یک معاهده حکم قانون دایلی را
برای یک کشور دارد بریی دولتها که نهادهای قضایی محکم و دقیق یا پیچیده ای
دارند در تصویح معاهدات محافظه کار بوده و مانع پذیرش معاهدات می -
شوند( .)Simmons, 2009: 67-71بی شک مهمترین امل دایلی در د تصویح
معاهدات حقوق بشری برای کشورهایی که مد ی ر ایت حقوق بشر هستند ،به نظا
حقوقی یا نظا قانونی آنها برمیگردد .البته این نصر در کشورهای مختلف میتواند
سطح متفاوتی از تاثیرگذاری داشته باشد ،که میزان بی توجهی به موازین بین المللی
در رابطه با این امل به سطح کارآمدی نظا قانون دایلی مرتبط است (
.)2009: 167

Powell,
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تایید به دالیلی مانند پیامد حقوقی آن معاهده به نوان یک قانون دایلی صورت
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همچنان که در تقسیم بندی دولتهای تصویح کننده اسناد حقوق بشرر اشراره شرد،
بریی دولتها لیرغم د اراده در پیروی جدی از معاهدات حقوق بشرری آنهرا را
مورد پذیرش قرار میدهند .در ادامه به مهم ترین دالیرل ایرن دسرته از دولرتهرا در
پذیرش معاهدات لیرغم د پیروی واقعی از این معاهدات میپردازیم:
 -1مزایای مورد انتظار از تصویح برای بهره مندی از منرابع پیشرنهادی پیشرروان
حقوق بشر از دالیرل تصرویح معاهردات توسرط بریری کشرورها بره یصروص در
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کشورهای در حال توسعه است .این امر معمروال بره صرورت غیرمسرتقیم و برا ارائره
تصویر مثبت از آن کشور صورت میگیرد؛ همچنین بریی نهادهای حقوق بشرری برا
معرفی و تمجید تصویح کنندگان حقوق بشری با ث تحریرک ایرن کشرورها بررای
کسح وجهه بهتر می شوند مانند آنچه در بریی موارد سازمانهای غیرر دولتری ماننرد
فو بین الملل انجا میدهد.این سازمان تصویح کنندگان بریی معاهدات را معرفری
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میکند ماننرد پروتکرل حقروق زنران در آفریقرا (

Amnesty International, 29 July,

 - 2 .)2005ابها و د قطعیت در پیامدهای تصویح :در این رابطه چون در بریری
موارد قطعیتی در مورد پیامدهای سیاسی -اجتما ی یک معاهده یا اطال اتی در مورد
نتایج و پیامدهای آن برای کشورها وجود ندارد به تصویح آن میپردازند -3 .افرق و
انتظارات کوتاه مدت از تصویح :بریی دولتها موما از کشورهای در حال توسرعه
مدتا مزایای کوتاه مدت تصویح معاهدات را مدنظر دارند و توجهی به دریواست-
ها و ملزومات معاهده برای پیروی از آن در آینده ندارند (.)Nielsen, 2014: 2
در اینجا پا از معرفی این سه دسته از نگرش دولتهرا در رابطره برا چگرونگی
پذیرش معاهدات حقوق بشری ،این اد ا مطرح است که با توجه به سطح قابل انتقراد
حقوق بشر در کشورهای قاره آفریقا ،که در قسمتهرای بعردی بیشرتر بره آن اشراره
یواهد شد ،و همچنین ملکرد دولرتهرای آفریقرایی در پرذیرش تعرداد زیرادی از
معاهدات حقوق بشری میتوان رفتار این کشورها را در پذیرش موازین و معاهردات
حقوق بشری در چارچوب کشورهای دسته سو تحلیل نمرود .بردین نحرو کره ایرن
کشورها با بی توجهی به اصول و مندرجات این معاهدات و آثار پذیرش آنهرا نسربت

به کشورهای یود ،با دالیلی سیاسری و راهبرردی ماننرد کاسرتن از میرزان فشرارهای
سیاسی ،بهرهمندی از مزایای پذیرش معاهدات ،بریتروجهی بره پیامردهای بلندمردت
پذیرش معاهدات و همچنین با انگیزه کسح آبرو و مشرو یت بین المللری و دایلری
معاهدات و اسناد حقوق بشری را مورد تصویح قرار میدهند.
همچنین میباید به ناصر تاثیرگذار دیگر در پذیرش معاهدات بین المللی حقوق
بشری نیز نگاه کرد .به صورت کلی تفاوتهای منطقرهای نصرر دیگرری در تمایرل
دولتها در پذیرش معاهدات حقوق بشر میباشد .یکی از دالیل این تفراوت الگروی
منطقهای در پذیرش معاهدات میتواند اهمیت هنجاری معاهدات باشد .ممکن اسرت
به این دلیل که این معاهدات دارای بار هنجاری هستند همه دولتها آنها را نپذیرنرد.
بدین صورت که ممکن است بخشهایی از معاهدات حقروق بشرری برا هنجارهرای
غالح در بریی مناطق و کشورها ،به یصوص هنجارها و ارزشهای منبعث از مذهح
محسوب می شود .برای مثال در رابطه با میثاق مردنی و سیاسری کشرورهای اروپرایی
بیشترین تمایل را در پذیرش آن و پروتکرل هرای الحراقی داشرتهانرد و دولرتهرای
آفریقایی و یاورمیانه هم تمایل کمی در پذیرش پروتکل های میثاق مدنی و سیاسری
نشان دادهاند؛ زیرا صرف نظر از وامل سیاسی ،بریی مواد این میثراق در تنراقض برا
ارزشها و هنجارهای جوامع این مناطق قرار دارد (

Office of High Commissioner

 .)for Human Rights, Sep. 30,2011نصر دیگر در شکل گرفتن الگوهای متفراوت
در پذیرش معاهدات در مناطق مختلرف ،سرازوکارهای منطقرهای و میرزان تعامرل برا
جامعه بین المللی است .جامعه بینالمللی بر تصمیم کشرورها برر پرذیرش معاهردات
حقوق بشری می تواند تاثیرگذار باشد و کشورهایی با دید وسیعتر و ارتبراا گسرترده
تر جهانی نسبت به همکاری بینالمللی تمایل بیشتری برای تصویح معاهردات نشران
دادهاند .همچنین سایتارهای منطقهای موجود مانند ضرویت در نهادهرای منطقرهای
مرتبط یا وجود اسناد منطقهای در کنار تعامالت گسترده جهانی نیز نصرر مهمری در
الگوی پذیرش معاهردات محسروب مریشرود ( .)Baird, 2011:35-36در ایرن میران
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و دین در ت نراقض باشرد و ایرن موضروع در پرذیرش ایرن معاهردات نصرر مهمری
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وجود وامل دیگر مانند وجود سازمانهای منطقهای و یرا ترتیبرات حقروق بشرر برر
سطح پذیرش حقوق بشر در آن منطقه تاثیر دارد .در این رابطه میتوان اظهار داشرت
وجود «منشور آفریقایی حقوق بشر و مرد »« ،دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مرد » 1و
«کمیسیون آفریقایی حقوق بشر» 2در قالح «اتحادیه آفریقا» 3در سالهای اییر تراثیراتی
در سطح حقوق بشر در آفریقا داشته است .در نهایت بایرد اشراره داشرت کره تراریخ
سیاسی ،فرهنگی و حقوقی در مناطق مختلف و هنجارهرای موجرود نیرز مریتواننرد
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با ث شکل گرفتن الگوهای یاصی از پذیرش و یا تعهد بره حقروق بشرر در منراطق
مختلف جهانی گردند ،که آفریقا نیز از این قا ده مستثنی نیست.
در نهایت با توجه به ملکرد کشورهای آفریقایی میتوان اد ا نمود که همرانطور
میزان تعهد این کشورها به موازین بریی معاهدات نشان میدهرد ،اجررای معاهردات
حقوق بشری در این کشورها موضو ی ملی بوده و به اوضاع دایلی بستگی دارد .در

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

واقع اجرای این معاهدات مسرتلز وجرود شررایط ابتردایی در رصرههرای مختلرف
موضو ی است ( .)Alston and Crawford, 2000: 201- 202در ادامه برای درک بهترر
میزان نفوذ و تاثیرگذاری اسناد بین المللی حقوق بشر در میان کشورهای قراره آفریقرا
به سازوکارهای بین المللی و منطقهای موجود در این قاره در ارتباا برا حقروق بشرر
پردایته می شود تا با بررسی این جنبه از موضروع درک کامرلترری از میرزان تحقرق
موازین حقوق بشری پذیرفته شده در سطح ملی و منطقهای این قاره کسح شود.
 . 2حقوق بین المللی بشر و تاثیر آن بر سطح منطقهای و ملی آفریقا
با توجه به زمان استقالل کشورهای آفریقایی و همچنین شرایط اجتما ی و اقتصرادی
در این قاره ،این کشورها در مقایسه با دیگر نقاا جهان دیرتر به مسرئله حقروق بشرر
بین المللی توجه داشتهاند و از این لحاظ میتوان اظهرار داشرت کره وجرود گفتمران
حقرروق بشررر در جامعرره بررینالمللرری و مرروازین معاهرردات مررورد پررذیرش آنهررا ،در
سازوکارهای منطقهای و ملی این کشورها در ارتباا برا حقروق بشرر و توجره بره آن
1
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2

نقش داشته است .به طور کلی میتوان امیدوار بود موازین بینالمللی بره طرور نسربی
می توانند در ارتقا حقوق بشر در قاره آفریقا نقش داشته باشند .همچنرین از آنجرا کره
بخش مدهای از سازوکارهای منطقرهای حقروق بشرر در آفریقرا بره ماننرد «منشرور
آفریقایی حقوق بشر و مرد » از موازین ومعاهدات بین المللی پذیرفته شرده جهرانی
الگو گرفتهاند ،میتوان بیان داشت که این موازین منطقهای میتواننرد در ارتقرا سرطح
حقوق بشر در این قاره تاثیرگذار باشند که تحت تاثیر موازین بین المللی حقوق بشرر
میباشد .بعد دیگر این تاثیرگذاری حقوق بشر بین المللی در سطوح ملی کشرورهای
آفریقایی را می توان به امکان استفاده از مروازین و معاهردات برین المللری در تفسریر
قوانین دایلی و یا استفاده از قوانین این معاهدات در دادگاههای ملی مررتبط دانسرت
که در این رابطه نهادهایی مانند «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر» با توجه به مسئولیت
و وظایف یود می تواند به محاکم قضایی این کشورها کمک نموده و مشروق مهمری
برای درک بهتر چگونگی تاثیرگرذاری حقروق بشرر برینالمللری برر سرطح ملری
کشورها ،در اینجا بهتر است روند توجه جهانی و گسترش ر ایت حقوق بشر مرورد
بررسی قرار گیرد و بعد از آن با درنظرداشتن شرایط موجود در کشورهای آفریقرایی،
از جمله فقدان زمینههای اقتصادی ،اجتما ی ،فرهنگی و مردنی و سیاسری توسرعه و
جامعه مدنی قوی و فناوریهای ارتباطی ،به این موضوع پردایته شود.
با توجه به روندهای تاریخی و گسترش نظریات مرتبط با حقوق بشرر ،نیمره دو
قرن بیستم را میتوان آغاز توجه جدی جهانی به حقوق بشر فرض نمود؛ بره طروری
که شاهد تدوین اسناد و معاهداتی در زمینه حقوق بشر در گستره جهانی و منطقرهای
در بریی موارد بوده ایرم .در ایرن راسرتا بایرد گفرت کره سره امرل رونرد گسرترش
دموکراسی ،توجه به مسئولیت در حقوق بین الملل و در نهایرت رشرد جامعره مردنی
جهانی نقش بسیار مهمی در حمایت و توسعه بین المللی حقوق بشر و نایت به این
موضوع در نیم قرن گذشته داشتهاند (.)Simmons, 2009: 24
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برای توجه کشورها به این معاهدات باشد (.)Beyani ,1994:304
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البته این نکته را نیز باید یاطر نشان سایت که هر یک از ایرن سره امرل بره شرکل
متفاوت و به میزان متفاوتی در این روند تاثیرگذار برودهانرد؛ بره نحروی کره مرثال برا
دموکراتیزه شدن دولتها انتظارات از آنها برای احترا به حقوق افرراد افرزایش یافتره
چرا که نهادهایی برای نظارت بر ا مال آن در نظر گرفته شده است .این امر به گونه-
ای است که حتی دموکراسیها را متحدان طبیعی حقوق بشر معرفری کرردهانرد .بردین
نحو که در صورت اجرای واقعی اصولی مانند حاکمیت قانون ،منع هر گونه تبعریض
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و یا استقالل قضایی ،موازین و زمینههای ر ایت حقوق بشر بهترر فرراهم مریگرردد.
( .)Gallegher, 2008: 1-2در این رابطه میتوان به مراده « 21ا المیره جهرانی حقروق
بشر» 1اشاره داشت« :هر فرد حق شرکت در حکومت و شرکت در انتخابات سیاسری
برا رای مخفری را در کشرور یرود داراسرت» (

Universal Declaration of Human

 .)Rights, Article 21نوع دیگرر راب طره دموکراسری و حقروق بشرر ایرن اسرت کره

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

دموکراسی شرایط آزادی بیان و مشارکت سیاسی به نوان اصول محوری حقوق بشر
را فراهم میکند.
افزایش مسئولیت دولتها در زمینههای مختلف سیاسی ،حقوقی ،و اقتصادی نیرز
تاثیر مثبتی بر توجه آنها به حقوق افراد در این زمینهها داشته است بره طروری کره برا
پذیرش مسئولیت دولرتهرا در زمینره هرای شرکلگیرری رییرم کنتررل تسرلیحات،
مخاصمات مسلحانه و مسائل اقتصادی شاهد مروارد کمترری از نقرض حقروق افرراد
بودهایم (.)Proukaki, 2010: 225-226
همچنین با توجه به ظرفیت بازیگران غیردولتی ملی و بین المللی در تاثیرگرذاری
بر سیاست دولتها در همه موضو ات ،باید اشاره نمود کره نهادهرای غیردولتری در
تعیین موازین رفتاری برای دولتها و هنجارسازی نقش مهمی دارند و آنهرا میتواننرد
در توجه دول به حقوق بشر موثر باشند که نمونه آن را در میان کشورهایی که فضای
بیشتری برای فعالیت این نهادها وجود دارد مشاهده نمود(.)Cakmak, 2004: 101

Universal Declaration of Human Rights

1

البته بریی مناطق به یصوص موضوع مورد مطالعه این مقاله یعنی قاره آفریقا در این
رابطه می توانند استثنا به شمار روند؛ چرا که تقریبا در همه کشرورهای ایرن قراره بره
دالیل متعدد تاریخی  -فرهنگی و سیاسی ،سه امل فروق نقرش مهرم و جردی ایفرا
نکرده و در نتیجه لیرغم پذیرش بسیاری از معاهدات ،حقوق بشر رشرد کمترری بره
یصوص در رصه ملی و پیرروی از اصرول و مقرررات کنوانسریون هرای حقروق
بشری در مقایسه با دیگر نقاا جهان داشته است .نکته شایان ذکر دیگرر در رابطره برا
تاثیرگذاری موازین بینالمللی حقوق بشر در کشورهای فوق نقش فناوری اسرت؛ بره
نحوی که در مناطق و کشورهایی که فناوری ارتباطی و رسرانه بیشرتری در دسرتر
بوده است ،بازیگران غیردولتی نقش بیشتری در توسعه رییم حقوق بشر و ضررورت
توجه به آن ایفا نمودهاند؛ به طور کلی فناوریهرای ارتبراطی بره نقویرت حقروق بشرر
کمک مینمایند(.)Jorasch, 2009
هر چند با بررسی اسناد و معاهدات معتبر بین المللی در ارتباا با حقوق بشر متوجره
میشویم که دولرت هرای آفریقرایی مردتا ایرن اسرناد را مرورد پرذیرش قررار داده-
انرد( ،)Office of High Commissioner for Human Rights, 2011, Sep. 30امرا برا
نگاهی به وضعیت حقوق بشر در میان کشورهای ایرن قراره در زمینرههرای متنروع و
مهمی مانند حقوق زنان ،حقوق کودکان ،حقروق پناهنردگان ،حقروق اقلیتهرا ،حقروق
سیاسی افراد ،ر ایت موازین حقروق بشردوسرتانه در مخاصرمات مسرلحانه و دیگرر
موارد به این نکته یواهیم رسید که وضعیت حقوق بشرر در کشرورهای قراره آفریقرا
(به استثنای چند کشور در رابطه با موضو ات یاص) در سرطح بسریار پرایینی قررار
دارد .لت این امر را نیز نمیتوان به موضروع یرا نصرر معینری محردود کررد ،بلکره
فرآیندهای تراریخی در ایرن قراره ماننرد بردهرداری و اسرتعمار ،و همچنرین وامرل
مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،اجتما ی و سیاسی در این رابطه تاثیرگذار بودهاند.
قبل از پردایتن به سیمای کلی و ابعاد مختلف حقروق بشرر در کشرورهای قراره
آفریقا بهتر است چگونگی توجه کشورهای این قاره به موضروع حقروق بشرر مرورد
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 .3سیمای کلی وضعیت حقوق بشر در آفریقا
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توجه قرار گیرد .شایان ذکر است که با گسترش فرآیند استقالل کشرورهای آفریقرایی
که اوج آن را در دهه  06قرن بیستم شاهد بودیم ،تقریبا همه کشورهای ترازه مسرتقل
شده آفریقایی با پذیرش «ا المیه جهانی حقوق بشر» همکاری یود را با سازمان ملل
متحد در این رابطه آغاز نمودند .حتی در قوانین اساسری بریری از ایرن کشرورها بره
ا المیه جهانی حقوق بشر نیز توجره شرد .در سرال  1603نیرز برا تاسریا «سرازمان
وحدت آفریقا» 1ا ضا این سازمان بار دیگر تعهد یود به ا المیه جهانی حقروق بشرر
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را تایید کردند و در دهههای بعد نیز پیش از تغییر نا آن به اتحادیه آفریقا ،توجره بره
موازین حقوق بشری در اولویت قرار گرفت ولی هنوز از سرطح مطلروبی بریروردار
نیست ( .) Ambrose,1995:80نگاهی به وضعیت مومی آفریقا نشانگر آن اسرت کره
این قاره آزمایشگاهی برای همه اشکال نقض حقوق بشر بوده است کره بره بریری از
زمینههای آن توجه میکنیم.

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

نگاهی به وضعیت زنان در قاره آفریقا میتواند نمایانگر تصویری کلری از حقروق
بشر در میان کشورهای آن باشد .در واقع درک و حل بسیاری از مشکالت بشری بره
مانند فقر ،بهداشت ،مسئله کنترل جمعیت میباید با توجره بره وضرعیت زنران فرراهم
گردد؛ در چند دهه اییر توجه ویژهرای بره موضرو ات مررتبط برا حقروق زنران بره
یصوص رفع یشونت لیه آنها از سروی نهادهرای حقروق بشرری شرده اسرت کره
اهمیت این بعد از حقوق بشر را نشان میدهد (مصفا.)113 :1311 ،
در این راستا میتوان بیان داشت که وضعیت نامناسرح زنران در قراره آفریقرا بره
مانند سطوح پایین آموزشی و بهداشتی ،نقض حقوق آنها در درگیریهای قرومی ،و یرا
گزارش موارد متعدد تجاوز لیه آنها که مدتا ناشی از فقر ،تبعیضرهای اجتمرا ی و
فرهنگی ا مال شده همراه با یشونت لیه آنها است ،از نگرانیهرای مهرم جهرانی در
ارتباا با حقوق زنان میباشد .الوه بر این بیماریهایی مانند ایدز و اییرا ابوال در میان
زنان آفریقایی به دلیل سطح پایین بهداشت گسترده است .وجود موارد متعدد تجراوز
به آنها در درگیریهای قومی درمرکز آفریقا به یصوص در کنگرو و یرا حتری توسرط
Organization of African Unity
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نیروهای ا زامی حفظ صلح در جریان مخاصمات مسلحانه در این کشورها ،از دیگرر
ابعاد بی توجهی به حقوق زنان و یا نقض این حقوق در کشورهای آفریقایی محسوب
میشود ( .)Packer, 2003: 159طبق گزارش نهادهای دولتی و بریی سرازمانهای غیرر
دولتی فعال در رابطه با حقوق زنان ،شاهد بیشترین موارد نقض حقوق زنان در آفریقا
در مقایسه با دیگر نقاا جهان هستیم .همچنین طبق آمارها بیشترین میزان تجراوز بره
زنان در قراره آفریقرا ثبرت شرده اسرت (

UN Action Against Sexual Violence in

 .)Conflict, Dec. 3, 2012وجود مخاصمات مسلحانه قومی و یا درگیریهای سیاسری
در بریی کشورهای آفریقایی نیز یکی از دالیل و همچنین نمودهای نقرض گسرترده
حقوق بشر در این قاره محسوب میشود .در این رابطه «سلیم احمد سلیم» 1دبیرر کرل
اتحادیه آفریقا در سالهای آغازین قرن  21به یوبی اشاره کرده است که «هر چنرد بره
دلیل ا مال یشونتهای گسترده در مخاصمات قومی و سیاسی شراهد نقرض حقروق
حقوق سیاسی و اقتصادی اقلیتها یکی از لرل اصرلی آغراز مخاصرمات و گسرترش
تنشهای قومی و سیاسی در آفریقا میباشد» ( .)Murray, 2004: 127در واقع همرانطور
که تجربه نشان داده و هم در کال رهبران آفریقایی نیرز نمایران اسرت ،بیتروجهی بره
حقوق اقلیتهای سیاسی و قومی با افزایش تنشهای سیاسی و قومی در کشورهای قاره
آفریقا رابطهای مستقیم داشته بدین نحو که افزایش هر یک از این دو موضروع با رث
افزایش دیگری شرده اسرت ( .)Thoms and Ron, 2007: 676- 680وضرعیت حقروق
کودکان در قاره آفریقا بهتر از دیگر موضو ات حقوق بشری در این قاره نمیباشد .بره
دالیلی مانند وجود گسترده فقر و مخاصمات مسلحانه متعردد شراهد نقرض گسرترده
حقوق کودکان و بیتوجهی به موازین بینالمللی حقوق کودکران در آفریقرا مریباشریم.
همه کشورهای آفریقایی به جز سومالی «کنوانسریون حقروق کرودک ملرل متحرد» 2و
همچنین «منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک» 3را پذیرفتهاند (

African Charter on

1
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بشر در قاره آفریقا هستیم ،بیتوجهی به حقوق بشرر در ابعراد مختلرف بره یصروص

111

 .)the Rights and welfare of the Child, Dec. 12, 2012استفاده از کودکان به نوان
سرباز در مخاصمات مسلحانه مانند آنچه در جریان جنگهای دایلی یرازده سراله در
سیرالئون روی داد ،از موارد نقض حقوق کودکران در آفریقرا اسرت.البته بایرد توجره
داشت فقر و مشکالت تغذیهای یکری از لرل اصرلی گسرترش حضرور کودکران در
مخاصمات مسلحانه و فعالیت به نوان سررباز جنگری اسرت (

Child Soldiers and

 .)Global Report 2008, Dec. 4 2012وضعیت آوارگان و پناهندگان نیرز بره همرین
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نحو می باشد .از آنجا که به دالیلی مانند شرایط اقلیمی نامناسح ،بی ثباتی سیاسری و
ناامنی ناشی از مخاصمات قومی و یا ترنشهرای سیاسری در بریری نقراا آفریقرا و
همچنین موضو ی مانند «دولتهای فروپاشیده» 1شاهد وجود جمعیتهای زیرادی از
پناهندگان در بریی کشورهای قاره آفریقا هستیم ،اما به دالیلی نظیر فقدان زمینههرا و
امکانات مناسح مادی و بیتوجهی دولتهای کشورهای مقصد به موازین معتبر بین-

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

المللی قوق بشر ،در موارد متعددی حقوق پناهندگان در کشورهای ایرن قراره نقرض
شده است،در حالی که حتی در بریی موارد نیازهای اولیه آوارگان نیرز ترامین نشرده
است که نمونهای ینی سطح پایین ر ایت حقوق بشر در این قاره به شرمار مریرود.
همچنین بریالف اصول «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان» 2در سرال
 1691بسرریاری از پناهنرردگان در کشررورهای آفریقررایی حترری وادار برره بازگشررت برره
سرزمین اصلی یود میشوند؛ در شرایطی که تهدیداتی مانند مرگ یرا نقرض حقروق
اولیه برای آنها مطررح مریباشرد (

U.S. Committee for Refugees and Immigrant,

 .)Aug. 16/2013الوه بر این ،از آنجا که به دالیلی مانند تداو و افزایش مخاصمات
مسلحانه در کشورهای آفریقایی و همچنین تغییرات اقلیمی در بریی نقاا ایرن قراره
و یا بالیای طبیعی ،همچنان وضعیت پناهندگان یک موضوع قابل توجه و مهم حقوق
بشری در آفریقا محسوب میشود ،کشورهای این قاره در قالح اتحادیره آفریقرا و در
سال  2666کنوانسیونی با نوان «کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حفاظرت و حمایرت

failed States
UN Convention on Refugees

1
2

از افراد پناهنده در آفریقا» 1موسو به «کنوانسیون کامپاال» 2تدوین و تصویح کردهاند؛
اما وضعیت پناهندگان در کشورهای آفریقایی این واقعیت را بازگو میکند که اصرول
بنیادین این سند منطقهای نیز اجرایی نمیشود .از دیگر موضو ات جالرح توجره در
ارتباا با ابعاد مختلف حقوق بشر در میان کشورهای آفریقرایی بریتروجهی بره حرق
مالکیت و وجود تبعیضهایی در این زمینه میباشرد .ایرن تبعریض هرم بره صرورت
جنسیتی و هم کلی وجود دارد .نمونه این امر در کشور اوگاندا در مرکز آفریقا جاری
می باشد که افراد از حق داشتن مالکیت منع شده و زمین تنها درمالکیت دولرت قررار
دارد .این مسئله از این دیدگاه که مغایر با آزادیهای اساسی مندرج در اسناد معتبر بین
المللی در ارتباا با حقوق بشر است دارای اهمیت میباشد و از نمونههای د تحقرق
موازین بینالمللی حقوق بشر در این قراره بره شرمار مریرود

(Butegwa, 1994: 495-

 .)496در این میان سطح پایین توسعه سیاسی در بیشتر کشورهای آفریقرایی در فهرم
سیاسی میتواند تشدید کننده سطح پایین توجه به موازین حقوق بشرر در ارتبراا برا
ابعاد دیگر این مسئله مانند حقوق زنان و یا اقلیتهای قرومی باشرد .یکری از دالیرل
اصلی این امر وجود دولتهای اقتدارگرا و تک حزبی در کشرورهای آفریقرایی بروده
است که توجهی به حقوق سیاسی قشرها و گروههای دیگر ندارند (تامسرون:1330 ،
 .)246-236از دیگر دالیل این مسئله مریتروان بره بریثبراتیهرای سیاسری و وقروع
کودتاهای متعدد در کشورهای آفریقایی اشاره داشت .بریی از دولتهرای آفریقرا برا
اس تفاده از قوای نظامی و کودتا قدرت را در ایتیار گرفتهاند؛ بنابراین نیازی به ر ایت
حقوق سیاسی افراد جامعه نمیبینند که نتیجه آن د ر ایت موازین بینالمللی حقوق
بشر است (تامسون .)201-209 :1330 ،به منظور ترسیم بهتر سیمای حقروق بشرر در
آفریقا میتوان به ابعاد نوین حقروق بشرر ماننرد حرق بهداشرت و رد تحقرق آن در
کشورهای آفریقایی نیز اشاره کرد .نمونه روشن و جدیرد ایرن موضروع ،مروج اییرر
گسترش بیماری ابوال در کشورهای غررب آفریقرا اسرت کره بره دالیلری ماننرد فقرر
African Union Convention for Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa
The Kampala Convention
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وضعیت حقوق بشر در قاره آفریقا اهمیت حیاتی دارد .در واقع سرطح پرایین توسرعه
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اقتصادی و یا فقدان زیرسایتهای مناسح بهداشرتی در ایرن کشرورها ،امکران مواجره
جدی و در زمان مناسح با آن وجود نداشت و شاهد د تحقق حق بهداشت افرراد
بودیم (  .)Ebola in West Africa: Heading for Catastrophe, Jan.2/2015در مجموع
میتوان گفت تاریخ سیاسی ،وجود استعمار ،فقدان تجربه دموکراسی و از همه مهمترر
فقر و مشکالت اقتصادی زمینههایی به وجرود آوردهانرد کره ر ایرت حقروق بشرر را
مشکل مینماید (.)Abdel Halim, 1994: 398
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 .4اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشرر و میرنان تحقر آنارا در کشرورهای
آفریقایی
در راستای پاسخ به سوال اصلی این نوشتار بره سرازوکارهای موجرود برینالمللری و
منطقهای حقوق بشرری از جملره نهادهرا و اسرناد پذیرفتره شرده توسرط کشرورهای
آفریقایی اشاره میگردد .با توجه به مطالح بخش پیشین در مورد بستر کلی وضرعیت

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

حقوق بشر در آفریقا ،ملکرد کشورهای آفریقایی در رابطه با این اسناد مورد بررسی
قرار میگیرد تا بتوان ضمن ارائه پاسخی به چگونگی و میرزان ملکررد و توجره ایرن
کشورها به اسناد پذیرفته شده و تحقق و یا د تحقق این اسناد در دایل کشرورهای
آفریقا ،دالیل این نوع رفتار را نیز در سیاستهای آنها ریشهیابی کرد.
الز به ذکر است گسترش توجه به حقوق بشر در سرطح بینرالمللی همچنران کره
اشاره شد مستقیما به اقدامات«شورای اقتصادی -اجتمرا ی سرازمان ملرل متحرد» 1و
الوه بر آن کارگزاریهای تخصصی ملل متحد نیز مانند «سازمان برین المللری کرار»،2
«یونسکو»« ،3سازمان بهداشت جهانی» 4و «سازمان یوار و بار کشاورزی» 9و بریی از
سازمانهای دیگر برمیگردد.در سطح منطقهای نیز حمایت از حقوق بشر در آفریقا در
ارتباا با سازوکارهای اتحادیه آفریقا از جمله کمیسون آفریقایی منشور حقوق بشر و
مرد آفریقا ،کمیسون اقتصادی آفریقا ،طرح «نپاد» 0و در نهایت بریی دیگر نهادهرا و
1
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UNESCO
4
WHO
5
FAO
6
NEPAD
2
3

سازمانهای غیر دولتی جهانی و منطقهای ارتباا دارد .در سطح ملی نیرز حمایرت از
حقوق بشر موما به رویه کاری دادگاههای محلی در توجه به حقوق بشر و فعالیرت
نهادهای غیردولتی در سطح ملی میتوان توجه داشت ( .)Ambrose,1995:80در رابطه
با سطح بین المللی میتوان گفت که هر چند طبق منشور ملل متحد ،و اساسنامه بریی
نهادها و همچنین سازمانهای تخصصی وابسته به آن ،کشورهای آفریقایی با پردایرت
سهمیه ضویت دارند و بر مبنای اساسنامه وظایفی نیز دارا میباشند ،اما برا توجره بره
مطالح بخش پیشین در توصیف سیمای حقوق بشر در آفریقا ،ملکررد دولرتهرای
آفریقایی نشان داده است که این دسته از کشورها در رصه ملیراتی توجره چنردانی
به تصمیمات و معیارهای نهادهرایی ماننرد شرورای حقروق بشرر ،سرازمان بهداشرت
جهانی ،یونسکو ،سازمان بین المللی کار و  ...نداشتهاند و موازین حقوق بشری مرورد
نظر این نهادها در بیشتر کشورهای آفریقرایی کره از ا ضرای ایرن نهادهرا بره شرمار
بشری در آفریقا از جمله منشور حقوق بشر و مرد آفریقرا ،دادگراه آفریقرایی حقروق
بشر و مرد  ،منشور حقوق کودک ،پروتکل زنان ،کنوانسیونهای سازمانهای منطقرهای
مانند «اکوا » 1و «سادک» 2و همچنین ضویت در سازمان همکاریهای اسرالمی نیرز
صادق میباشد .به نحوی که هرچند نهادهای تحت نظر اتحادیه آفریقا ،که کشرورهای
آفریقایی نیز در آنها ضو بوده و بنیانگذار آنها به شمار میروند ،بریی موازین کلی را
در رابطه با حقوق بشر ارائه کردهاند ،شاهد د اجررای آنهرا در میران ایرن کشرورها
هستیم ( .)Bronwen, 2004: 1023-1025در واقع هر چنرد دولرتهرای آفریقرایی بره
واسطه ضویت در سازمان وحدت آفریقا و نهاد جایگزین آن یعنری اتحادیره آفریقرا
ملز به اجرای موازین حقوق بشری پذیرفته شده منطقهای یود شدهاند ولی میتروان
گفت در شرایط آرمانی این موازین و سازوکارهای منطقهای تنهرا در تعرداد کمری از
این کشورها اجرا شده اسرت و همچنرین در ایرن کشرورها در تبردیل سرازوکارهای
منطقهای به قوانین دایلی یود نیز ملکرد مناسبی نداشتهاند.
ECOWAS
SADC
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میروند ،تحقق نیافته است .این امر همچنین در مورد سرازوکارهای منطقرهای حقروق
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نکته شایان توجه در مورد تاثیرگذاری سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری در آفریقرا
توجه به ملکرد دیوان کیفری بینالمللی میباشد .در این رابطه با توجه به تجربه چند
دهه گذشته در بریی کشورهای قاره آفریقا مانند رواندا در سال  ،1664سریرالئون در
جریان جنگهای دایلری در اوایرل قررن  21و همچنرین در سرومالی ،شراهد ا مرال
جرایمی در میان کشورهای قاره آفریقا بودهایم که با توجه به صالحیت دیوان کیفرری
بینالمللی ،این نهاد میتواند نقش مهمی در مجازات ناقضران حقروق بشرر و حقروق
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بشردوستانه داشته و مهمتر از آن میتواند نقش پیشگیرانهای نیز با توجه به صالحیت
یود در ارتکاب به این جرایم داشته باشد .زیرا این دیوان دارای این صالحیت است
که نقض حقوق بشر در ابعاد مختلرف آن و همچنرین نقرض حقروق افرراد در زمران
مخاصمات به نوان حقوق بشردوستانه را مورد تعقیرح و رسریدگی قررار دهرد .امرا
موضوع شایان توجه این امر میباشد که ملکرد یک دهه این نهاد نشان داده است که

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

کارایی آن تنها در مورد دولتهای ضعیف بوده است؛ همانطورکه پروندههرای مرورد
رسیدگی در این نهاد نشان میدهد این نهاد صالحیت یود را در مرورد دولرتهرای
ضعیف مانند بریی دولتهای آفریقایی ا مال میکند .این امر به گونرهای اسرت کره
پروندههای جاری و کنونی در دیروان برینالمللری کیفرری ،از جملره مروارد اوگانردا،
جمهوری دموکراتیک کنگو ،دارفور سودان ،کنیا ،جمهوری آفریقای مرکرزی ،سراحل
اج ،مالی ،نیجریه و همچنین لیبی همگی مربوا به کشورهای آفریقایی مریباشرند (
.)International Criminal Court, March 2, 2013
پا از بررسی بریی سازوکارهای بینالمللی و منطقهای حقوق بشری و بیان این
موضوع که کشورهای آفریقایی مدتا به تصمیمات و معیارهای این سازوکارها بری-
توجه بودهاند ،در ادامه با در نظرداشتن مهمترین ابعاد حقوق بشر به بررسی بریری از
مهمترین اسناد بینالمللی پذیرفته شده در این رابطه و میزان تحقق و یرا رد تحقرق
موازین مندرج در این اسناد در میان کشورهای آفریقایی میپردازیم.

 .4-1مینان تحق حقوق سیاسی افراد در کشورهای آفریقایی

همچنانکه در بخش نظری تا حدودی اشاره شد ،در کشورهایی که از سطح براالتری
از دموکراسی بریوردارند توجه بیشتری به اصول و موازین حقوق بشر صورت مری-
گیرد .در واقع از آنجا که دموکراسی بر مبنای حرق افرراد در تصرمیم گیرری در نروع
حکومت و چگونگی حکمرا نی میباشد ،دموکراسی نیز از جمله حقوق سیاسری قررار
دارد ( .)Ambrose, 1995, 33در ارتباا با حقوق سیاسی افراد در کشورهای آفریقرایی
میتوان به «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به نوان مهمترین سند بینالمللری
موجود در این زمینه توجه داشت .به موجح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسری
سازمان ملل متحد همه دولتهای امضا کننده میثاق باید بره شرهروندان یرود اجرازه
آزادی قیده و بیان (مواد  13و  ،)16حق برگزاری تجمعات صرلح آمیز(مراده  )21و
حررق مشررارکت در امررور مومی(مرراده  )29را بدهنررد .در رابطرره بررا ایررن مرروارد در
میثاق را به امضا رساندهاند ترا حرد زیرادی در اجررای آن نراموفق برودهانرد (

Abdel

 .)Halim, 1994: 398طبق همین میثاق و طبق ماده  6منشور آفریقایی حقوق بشر ،هر
فرد حق آزادی بیان و مطبو رات را دارد .در حرالی کره همره ایرن معاهردات مرورد
پذیرش کشورهای آفریقایی واقع شده است ،شاهد دستگیری و زنردانی شردن افرراد
زیادی در آفریقا به دلیل فعالیت مطبو اتی هستیم کره نقرض حقروق بشرر محسروب
میشود .در همین راستا با روی کار آمدن دولتهای نظامی و یا تک حزبی مانند آنچه
در موریتانی ،گینه ،نیجریه ،اتیوپی ،نیجر ،مالی و  ...شاهد آن هستیم این دولتهرا بره
حقوق مصرح در میثاق مدنی و سیاسی سازمان ملرل متحرد ماننرد مراده  29در حرق
مشارکت و منشور آفریقایی حقوق بشر مانند ماده  13در ا طاء حق مشارکت سیاسی
به مرد بی ا تنا شردهانرد (

African Charter On Human and People Rights, Dec.

 ) 28, 2014با وجود آنکه هرر دو معاهرده حقروق بشرری مرورد پرذیرش کشرورهای
آفریقایی واقع شده است .همین امر در رابطه با حقوقی مانند برگزاری انتخابرات آزاد
و یا حق تجمع صلح آمیز (ماده  21میثاق) نیز قابل مشاهده است .از نمونره ایرن امرر
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کشورهای آفریقایی میتوان بیان داشت در حالی که همه دولرتهرای آفریقرایی ایرن
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در میان کشورهای آفریقایی میتوان به ناآرامیها و بریوردهای شدید در ساحل راج
در دوره بعد از آیرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور اشاره داشت که رالوه
بر دستگیری تعداد زیادی از افراد با تلفاتی نیز به همرراه بروده اسرت (

Ivory Coast:

.)Could the Army force Gbagy from Power, Jan. 11,2011
 .4-2مینان تحق حقوق زنان در آفریقا

«کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض لیه زنان سرازمان ملرل متحرد» 1اسرا
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تفکرر

سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت زنان است .در رابطه با حقوق زنران در آفریقرا
نیز منشور آفریقایی حقوق بشر در ماده  13در رابطه با حقوق زنان و کودکران ا رال
میدارد که باید همه اشکال تبعیض لیه زنان توسط دولتها حرذف شرود (-African
 .)Charter on Human and People Rights, article 18از دیگر سازوکارهای منطقهای
در آفریقا در ارتباا با حقوق زنان ،پروتکل حقوق زنان ،الحاقی به منشور حقوق بشر

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

و مرد آفریقا است که نتیجه همکاری ثمرربخش کمیسرون آفریقرایی حقروق بشرر و
سازمانهای جامعه مدنی بود که در سال  2663در اجرال

سرران اتحادیره آفریقرا بره

تصویح رسید .در واقع میتوان چارچوب حقوقی پروتکرل زنران را نیرز انعکاسری از
نیازها و حمایت از زنان در برابر موارد یاص نقض حقوق بشرر ،بره ویرژه در زمینره
یشونت لیه زنان و آثار مخاصمات مسرلحانه در نظرر گرفرت (مصرفا-43 :1334 ،
 .) 46با وجود این متون و معاهدات حقوقی که مورد پرذیرش دولرتهرای آفریقرایی
واقع شدهاند ،همچنان که در تشریح وضعیت زنان در آفریقا در بخش نخسرت اشراره
شد ،این متون چندان تاثیری بر وضعیت زنان در قاره آفریقا نداشتهاند .بدین دلیل کره
زنان در آفریقا در وضعیتی نیستند که بتوانند در آینده قاره تاثیرگذار باشند .البته بایرد
یاطر نشان کرد که در بریی موارد شاهد افرزایش نقرش و حضرور زنران در بریری
کشورهای آفریقایی نیز میباشم که از جمله این موارد میتوان بره انتخراب یرک زن در
لی بریا به نوان رئیا جمهور و یا حضور فعال زنان در پارلمان رواندا اشاره کررد ،بره
گونهای که پا از انتخابات سال  2663نیمی از ا ضرا پارلمران ایرن کشرور را زنران
UN Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

1

تشکیل میدهند .در این راستا ،با وجود ضویت بسیاری از کشرورهای آفریقرایی در
کنوانسیونهایی نظیر منع همه اشکال ت بعیض لیه زنان و منشور آفریقایی حقوق بشر،
زنان در آفریقا به دالیلی مانند کیفیت حقوق موضو ه دایلری کشرورها ،سرنتهرا و
هنجارهای اجتما ی از وضعیت مناسبی بریوردار نبوده و مورد سوءاستفاده قرار می-
گیرند .در ریشه یابی این امر بایرد یراطر نشران سرایت کره بسریاری از دولرتهرای
آفریقایی بدون اینکه زمینههای الز برای ر ایت حقوق زنران را درکشرورهای یرود
فراهم کنند برای کاستن از میزان فشارها و یا دالیلی ماننرد کسرح مشررو یت برین-
المللی این کنوانسیونها را پذیرفتهاند در حالی کره شراهد رد تحقرق مروازین ایرن
کنوانسیونها در این کشورها هستیم .در این رابطه میتروان بیران داشرت کره در کنرار
وجود دالیلی مانند فقر اقتصادی ،تراریخ برردهداری و درگیرریهرای قرومی ،یکری از
زمینههای اصلی نقض حقوق زنان در آفریقا مربروا بره فرهنرگ و سرنتهرای ایرن
زنان ،ازدواج زودر

و یشونت لیه زنان به مانند یتنه مریبینریم (

Packer, 2003:

.)161-163
 .4-3مینان تحق حقوق کودکان در آفریقا

«کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحرد» 1بره نروان معتبرتررین سرند حقروق
بشری در رابطه با حقوق کودکران از کودکران در تمرامی زمینرههرای حقروق بشرری
(مدنی ،اقتصادی ،اجتما ی و فرهنگی) حمایت میکند .رالوه برر ضرویت بریری
کشورهای آفریقایی در این کنوانسیون ،سازمان وحردت آفریقرا برا ضرویت تمرامی
کشورهای آفریقایی «منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک» 2را به نروان سرند معتبرر
منطقهای تصویح کرد که حقوق و مزایای زیادی برای کودکان در نظرر دارد و مرورد
پذیرش کشورهای آفریقایی قرار گرفته است .منشور آفریقایی حقوق و رفراه کرودک
الوه بر در نظر گرفتن حقوقی برای کودکان در همه زمینههرا ماننرد مرواد  14 ،11و
 ،19همچنین حداقلهایی برای حمایت از حقوق کودکران در مرواد  21و  22در نظرر
UN Convention on the Rights of the Child
African Charter of Rights and Welfare of African Child

1
2
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کشورها میباشد که پیامد آن را در مواردی مانند نگهداشتن سطح پرایین آمروزش در
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گرفته است (

African Charter of Rights and Welfare of African Child, Articles

 .)11,14,15,21,22با وجود این تمهیدات بینالمللی و منطقهای در نظر گرفته شده در
حمایت از حقوق کودکان ،همچنان که در بخشهرای پیشرین ایرن نوشرتار نیرز بیران
گردید ،این جنبه از حقوق بشر نیز از وضرعیت چنردان مناسربی در میران کشرورهای
آفریقایی بریوردار نیست .بدین نحو که کودکان در آفریقرا دچرار مشرکالت اساسری
مانند گرسنگی ،بیماری ،بی سوادی و کمبود پناهگاه هستند به طروری کره آفریقرا برا
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داشتن آمار بیش از چهار میلیون مرگ کودک در هر سال باالترین نرر مررگ و میرر
کودکان زیر پنج سرال را در جهران دارا اسرت (

WHO, Infant Mortality, March 3,

 .) 2013با توجه به این آمارها و در نظر داشتن بیتوجهیهای صورت گرفتره نسربت
به وضعیت کودکان در میان کشورهای آفریقرایی ،شراهد نقرض گسرترده کنوانسریون
حقوق کودک سازمان ملل متحد و منشور آفریقایی حقروق و رفراه کرودک در زمینره
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حقوق کودکران برا وجرود پرذیرش ایرن معاهردات از سروی بسریاری از کشرورهای
آفریقایی هستیم .همانطور که در تشریح نظریههای پذیرش معاهردات حقروق بشرری
مطرح گردید ،چنین وضرعیتی سیاسری برودن رفترار ایرن کشرورها در پرذیرش ایرن
معاهدات را نشان میدهد.
در ریشه یابی لل بیتوجهی کشورهای آفریقایی در مل بره معاهردات پذیرفتره
شده توسط یود آنها درکنار توجه به دالیلری ماننرد فقرر اقتصرادی و یرا سرنتهرای
فرهنگی متفاوت ،توجه به این نکته مهم میباشد که به دالیلی مانند ماهیت دولت در
این کشورها و شرایط سیاسی موجرود در ایرن جوامرع در دهرههرای گذشرته تمرکرز
دولتها و سازمانهای منطقهای در قاره آفریقا بر حفاظت از دولت قررار داشرته و نره
حمایت از حقوق افراد که این امر ریشه در محیط سیاسی کشورهای ایرن قراره دارد.
بدین شکل که در اوایل استقالل این کشورها حمایت از استقالل دولتها و در دهره-
های بعد جلوگیری از مد ایلره در امرور دایلری کشرورها و همچنرین حرل و فصرل
مناز ات بین دولتی و دایلی در جهت حفظ آنها در اولویت سیاست دولتها در این
قاره قرار داشت و حقوق افراد و اقلیت هرا بره دالیرل ذکرر شرده مرورد توجره قررار

نمیگرفت؛ چرا که حفظ دولتها اهمیت بیشتری داشته و امرر ضرروریتری بره شرمار
میرفت ( .)Murray ,2004:7-8در این راستا حتی در مواردی استفاده از زور و ا مرال
یشونت امری پذیرفته شده برای حمایت از دولت و تا حدی پایان دادن به اسرتعمار
به شمار میرفت و میتوان بیان کرد که تا حدودی مفهرو حقروق افرراد در دهرههرای
آغازین استقالل دولتهای آفریقایی تحت تاثیر مفهو حق تعیین سرنوشت برای یک
کشور قرار داشت ( .)Murray, 2004, 10-11در رابطه با این امر موضوع حقروق بشرر
در منشور سازمان وحدت آفریقا نیز تحت حاشیه قررار گرفتره و موضرو ات امنیتری
دولتی و ثبات آنها با هدف وحدت آفریقا ،محور اصلی این سازمان به شرمار میرفرت
و به طور کلی میتوان اد ا نمود که در دوران جنگ سرد توجه کمی به حقوق بشرر از
طرف کشورهای آفریقایی میشد .هر چند در یک دهره اییرر برا جرایگزینی اتحادیره
آفریقا و متعاقح آن مطرح شدن طرح نپاد مجمو های از اصول حقوق بشری مطرابق
گرفته است ( .)Olaka-Onyango July, 2012, 19از جمله این موارد میتوان به توجه
جدی به بحث حقوق بشر در میان کشورهای آفریقایی به واسرطه تردوین و پرذیرش
معاهدات و سازوکارهای منطقه ای ماننرد منشرور حقروق بشرر و مررد آفریقرا و بره
یصوص مواردی مانند پروتکل حقوق زنان اشاره داشت؛ به گونهای که این پروتکرل
به نقض حقوق بشر به یصوص حقوق زنان در مواردی ماننرد مخصرمات مسرلحانه
توجه ویژهای داشته است .در این میان نباید اقردامات صرورت گرفتره در چرارچوب
طرح نپاد را نیز فراموش کرد.
در پایان این نکته نیز شایان ذکر است که ممکن است یکی از دالیرل دیگرر رد
تحقق کامل اسناد برین المللری حقروق بشرری در کشرورهای آفریقرایی اسرتفاده ایرن
کشورها از نظریاتی چون نسبیگرایی و تنوع فرهنگری بررای توجیره رد تمایرل بره
اجرای کامل این اسناد باشد .در این راستا آفریقاییها همواره با ارائره دالیرل متنرو ی
مانند اشاره به سنتهای محلی یود و یرا سرطح پرایین توسرعه از پیرروی از همهری
استانداردهای حقوق بشری امتناع کردهاند و در این راستا بحث «درونی کردن» حقوق
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بشر را مطرح کردهاند .در این رابطه همچنرین بریری دیگرر کشرورهای آفریقرایی در
توجیه د تحقق کامل اسناد حقوق بشری ایده «حقوق بشر آفریقایی» را مطرح کرده
اند؛ این کشورها با تمسک به این ایده معتقدند به دلیل تفاوتهای موجود برین جوامرع
غربی و جوامع آفریقایی لزومی به اجرای کامل موازین و اسناد بینالمللی حقوق بشر
وجود ندارد ( .)Brems, 2001: 158که این امر میتواند با بحث «جهانشمولی» حقروق
بشر در تضاد واقع شود .همچنین بریی کشورهای آفریقایی با تاکید بر بریی جنبره-
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های حقوق بشر مانند حق توسعه بر چشم انداز آفریقایی یا جهان سومی به موضروع
حقوق بشر و ر ایت موازین و اسناد بینالمللی آن اشاره میکنند که البته با ایرن امرر
منکر اجرای کامل همه موازین مندرج دراسناد بینالمللی حقوق بشر به یصروص در
ارتباا با حقوق سیاسی و مدنی افراد میشوند (.)Brems, 2001: 159-160

اسناد بینالمللی حقوق بشری :پذیرش و عدم اجرا درآفریقا

نتیجهگیری
دراین نوشتار با ارائه تصویری کلی از وضعیت حقوق بشرر در کشرورهای آفریقرایی
این موضوع بیان گردید که به دلیل نقش آفرینی وامرل مختلرف تراریخی ،سیاسری،
اقتصادی و فرهنگی در سطوح مختلف محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی حقوق بشر
در قاره آفریقا در سطح مناسبی قرار ندارد به نحوی کره در رابطره برا ابعراد مختلرف
حقوق بشر شاهد بیتوجهی به استانداردهای مندرج در اسناد بینالمللری مری باشریم.
بر این اسا  ،با درنظر داشتن وضعیت حقوق بشر در این قاره با نگاهی به اسناد بین
المللی و منطقهای حقوق بشری این مسئله ذکر گردید که به دالیلی مانند د وجرود
دموکراسی و یا وسایل ارتباا جمعی ،که در این نوشتار به آنها اشاره شد ،ایرن اسرناد
تاثیری جدی بر سطح حقوق بشر در این قاره نداشته و با وجود پذیرش گسترده ایرن
اسناد همچنان شاهد بیتوجهی به موازین و معیارهرای حقروق بشرری در ایرن قراره
هستیم .همچنین بیان گردید که نظریههای پذیرش معاهدات حقوق بشرری برا دسرته
بندی کشورهای گوناگون در طبقات مختلرف و ارائره معیارهرایی در توضریح رفترار
دولتها میتواند به کسح فهم مناسبی از چگونگی ملکررد دولرتهرا در پرذیرش

اسناد بینالمللی حقوق بشری کمک آفرین باشد .بر این اسا

میتوان اد ا نمود کره

تعداد زیادی از دولتهای آفریقایی با انگیزههای سیاسی و دالیل استراتژیک اقدا بره
پذیرش اسناد حقوق بشری کردهاند و در واقع قصد یا توان تحقق موازین منردرج در
این اسناد را در کشورهای یود نداشتهاند .البته فقدان سرطح مناسربی از دموکراسری،
د مسئولیتپذیری دولتها و نقش کم بازیگران غیردولتی ،به نوان امالن اصرلی
ترویج حقوق جهانی بشر نیز در د بهبود حقوق بشر در قاره آفریقا نقش داشتهاند.
در این رابطه ،این پژوهش با بررسی دقیقتر سه موضوع حقوق بشری همراه برا اسرناد
مرتبط با آن در سطح بینالمللی و منطقهای ،یعنی حقوق مدنی و سیاسی افراد ،حقوق
زنان و حقوق کودکان قصد روشن نمودن ایرن نکتره را داشرته اسرت کره برا وجرود
پذیرش اسناد مرتبط با این موضو ات از سوی دولتها آفریقایی ،سطح حقروق بشرر
در آفریقا همچنان در سطح پایینی قرار دارد و موازین مندرج در اسناد مرتبط برا ایرن
میان این کشورها میتوان بیان کرد که این کشورها به دلیل انگیزههرای سیاسری ماننرد
کسح مزایای کوتاه مدت ناشری از پرذیرش معاهردات ،کسرح وجهره و مشررو یت
دایلی و بین المللی ،کاستن از فشارهای سیاسی بیرونی ،و نداشتن اطال ات کرافی از
پیامدهای پذیرش این معاهدات ،آنها را پذیرفتهاند .شایان ذکر است که بریی از ابعاد
د تحقق مروازین منردرج در اسرناد برینالمللری حقروق بشرری پذیرفتره شرده در
کشورهای آفریقایی به بحثهای مرتبط با تنوع فرهنگی و نسبیگرایری حقروق بشرر
برمیگردد .بدین نحو که بریی دولتمردان آفریقایی مد ی شردهانرد بره دلیرل وجرود
شرایط متفاوت در آفریقا مانند اهمیت سنتهای محلی و یا توسرعه نیرافتگی امکران
پیروی کامل از اسناد و سازوکارهای بین المللی حقوق بشرری وجرود نردارد و طبرق
اد ای یود در پی درونی سازی و یا آفریقایی کردن حقوق بشر بودهاند.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة دوم ،تابستان 3131

موضو ات در این کشورها تحقق نیافتهاند .در مورد لل وجود چنین شرایطی نیز در
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