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چكيده
مقاله حاضر به بررسي تأثير تحول مفهوم امنيت از ديدگاه رئاليستي و دولت محور 
آن به سوي ديدگاه هاي انسان محور و تأثير آن در چگونگي تحول سازمان وحدت 
آفريقا3 به اتحاديه آفريقا4 پرداخته و ضمن بررسي ديدگاه سازمان وحدت آفريقا 
و اتحاديه آفريقا در مورد امنيت، چگونگي روند اين تحول سازماني و داليل آن 
مورد بررسي قرار گرفته است. مقاله در پايان نيز نهادهايى را كه اتحاديه آفريقا 
بررسي  مورد  است،  كرده  طرح ريزي  خود  امنيتي  ديدگاه  عملياتي كردن  براي 
قرار داده است. هرچند جداكردن يك فاكتور در اين تحول سازماني كار آساني 
نيست؛ اما اين مقاله درصدد برآمده است تا چارچوبي از اين تحول سازماني را در 
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راستاي تحول مفهوم امنيت و نهادهايي كه سازمان جديد براي عملياتي كردن 
مقاله  اين  در  پژوهش  روش  قراردهد.  بررسي  مورد  كرده،  ايجاد  انساني  امنيت 

است. تحليلى  توصيفى، 
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه بحث  تمركز امنيتي، حفاظت از امنيت 
 1990 دهه  اواسط  امنيتي  گفتمان هاى  در  كه  مردم،  رفاه  ارتقاء  و  انساني 
ظهور يافت، ديدگاه امنيتي اتحاديه آفريقا نسبت به امنيت را تشكيل داده و اين، 
مهم ترين  بعدى است كه اتحاديه آفريقا را جايگزين سازمان وحدت آفريقا كرده 
سازمان، نهادهايي را براي عملياتي كردن اهداف خود  اين  راستا،  اين  است. در 
به  كه  است  دولتي  سازمان  اولين  آفريقا  اتحاديه  همچنين  كرده  است.  طراحي 
استناد اساس نامه خود، امنيت انساني را به عنوان قانون بنيادين اين اتحاديه، به 
ثبت رسانده و بر خالف سازمان وحدت آفريقا، كه تمركز امنيتي خود را بر روي 

دولت ها  قرار داده بود، بيشتر امنيت انساني را مورد توجه قرار داده است. 
وحدت  سازمان  انساني،  امنيت  ملي،  امنيت  آفريقا،  اتحاديه  واژه هاى كليدي: 

آفريقا.
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مقدمه
اصوالً تحول مفاهيم، هم گام با تحوالت بين المللي والگوهاي رفتاري صورت مي گيرد كه خود 
تحوالت ساختاري وكاركردي را به دنبال دارد. مفهوم امنيت نيز با توجه تحوالت بين المللي 
تغيير كرده است كه اين تحول مفهوم، در حوزه امنيت همراه با تحوالت بين المللي باعث 
تغيير كاركرد و ساختار برخي از سازمان ها  و نهادهاي بين المللي شده است. حال سوال 
اصلي اين است كه اين تحول مفهومي تا چه اندازه در تحول سازمان وحدت آفريقا به 
اتحاديه آفريقا نقش داشته و اتحاديه آفريقا در راستاي اين تحول ساختاري، چه نهادهاي 

جديدي را ايجاد كرده است؟
سازمان وحدت آفريقا كه در سال 1963 تشكيل شد، هدف خود را حمايت از مبارزه 
براي آزادي از استعمار و حفاظت از استقالل به دست آمده كشورهاي آفريقايي گذاشت. 
اين سازمان، كه در سال 2001 جاي خود را به اتحاديه آفريقا داد، به نظر مي رسد يكي از 

ابعاد مهم اين تحول سازماني بحث امنيتي در اين قاره بوده است. 
سازمان وحدت آفريقا سياست خود را بر احترام به حاكميت ملى و عدم مداخله در 
كشورهاى عضو گذاشته بود. به همين دليل توان آن را نداشت كه مانع شيوع و رشد 
درگيرهاى داخلى كه مهم ترين  مانع در مسير رشد و توسعه اجتماعى اقتصادى و فرهنگى 
به حساب مى آمدند، شود. تحول سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا وگنجاندن امنيت 
انسانى در اساس نامه و دخالت در كشورهاى عضو در صورت نقض بنيادين حقوق بشر 
وشرايط حاد مانند نسل كشى، جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت راه را به سوى عملياتى 
كردن امنيت انسانى باز كرده است. به عالوه اتحاديه آفريقا سعى در ترويج هنجارهاى چون 
حكومتدارى خوب، احترام به حقوق انسانى و رعايت حقوق بشر در كشورهاى عضو كرده 
است تا از اين طريق بتواند امنيت انسانى را پياده كند  اين مولفه ها عالوه بر توسعه امنيت 
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انسانى باعث از بين رفتن دولت ها ى شكننده و ناكارآمد  مى شود كه خود تهديدكننده 
امنيت انسانى هستند. زيرا مادامى كه دولت ها  ناكارآمد  و شكننده باشند، توسعه وترويج 

امنيت انسانى كارى عبث خواهد بود.
 اتحاديه آفريقا براي اجرايى كردن اهدف امنيتي خود شوراي صلح وامنيت را تشكيل 
داد كه به همراه نهادهايي چون سيستم  هشداردهنده قاره اى، هيأت هوشمند، صندوق 
صلح، و نيروي آماده به كار در مجموع معماري صلح و امنيت در قاره آفريقا را تشكيل 
مي دهند. فرض ما اين است كه تحول سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا در راستاى 
مسائل امنيتى و به خصوص بحث امنيت انسانى است كه با اين تحول سازماني و ايجاد 
معماري جديد، صلح و امنيت اتحاديه آفريقا و برنامه سياست مشاركت جديد براي توسعه 
آفريقا1، تالش ها براي رفع اين مشكل و ايجاد امنيت به عنوان اصلي ترين مولفه توسعه در 

اين قاره صورت گرفته است.

1. چارچوب نظرى
چارچوب تئوريك مقاله براساس نظريه انتقادى و به خصوص مطالعات انتقادى امنيت 
قرار دارد. نظريه هاى انتقادى بين الملل در پى يافتن امكان تحقق و نمايان شدن زندگى 
اخالقى در نظام بين دولت ها ست. به عبارت ديگر، نظريه انتقادى خود را موظف مى كند 
كه شرايطى را دريابد كه در آن رهايى در سياست جهانى امكان پذير مى شود. بوث معتقد 
است كه رهايى آزادسازى مردم است از قيد و بند هايى كه آزادى آن ها را براى انتخاب 
عمل محدود مى كند. رهايى با خود مختارى آغاز مى شود. براى نظريه انتقادى بين الملل 
كشف دورنمايى براى گسترش توانايى انسان، براى حاكميت بر سرنوشت خويش، بايد 
شامل كاوش براى امنيت باشد. امنيت كه توسط بوث «فقدان تهديدها» تعريف مى شود، 

مستلزم رهايى است؛ رهايى از ترس و رهايى از نياز.
حاصل رويكرد بوث به امنيت، شاخه اى از تفكر بود كه امروزه مطالعات انتقادى 
امنيت خوانده مى شود. اين نوع مطالعات توجه خود را به جاى امنيت دولت ها ى مستقل 
به امنيت بشر معطوف كرده است. هر چند، امنيت دولت ها  و امنيت انسانى مكمل و وابسته 

به يك ديگر است ( ديوتياك و دردريان، 1380، 46).
1. NEPAD(New partnership for Africas development)
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2. جايگاه امنيت انسانى در هم گرايى هاى مدرن
شخصى،  زيستى،  محيط   ، بهداشتى  غذايى،  آن(اقتصادى،  بعد  درهفت  انسانى  امنيت 
اجتماعى) مى تواند زمينه هم گرايى را در سه بعد(اقتصادى، سياسى، اجتماعى)گسترش دهد. 
از آن جا مهم ترين مولفه امنيت انسانى، مولفه جهانى بودن آن است كه مى تواند فاكتورى 

تأثيرگذار در شكل گيرى زمينه هاى هم گرايى باشد.
برا ى مثال، تأمين امنيت انسانى در بعد اقتصادى در بين كشورهاى جنوب شرقى 
آسيا منجر به شكل گيرى سازمان آ.س.آن شد. اين سازمان بستر سياسى و ثبات وآرامش 

الزم را براى انجام فعاليت هاى اقتصادى كشورهاى عضو را فراهم كرده است.
مشكالت زيست محيطى هرچند نتوانسته است به هم گرايى در بين نظام دولت ها  
منجر شود، اما مى تواند زمينه براى هم گرايى باشد. براى مثال، تالش براى اجرايى شدن 

مفاد عهدنامه ريو مى تواند به انجام هم گرايى در بين دولت ها  منتهى شود. 
بحث  شود،  هم گرايى  زمينه  مى تواند  كه  انسانى  امنيت  به  مربوط  ديگر  ازمسائل 
دولت ها ى شكننده است. زمانى كه دولت ها  از انجام مسوليت هاى خويش ناتوان هستند يا 
به هر دليلى نمى خواهند مسئوليت خويش را در قبال حمايت از افراد و شهروندان انجام 
دهند و ملزومات زندگى و فرصت توان مندسازى آن ها را فراهم آورند. در اين صورت و بر 
اساس دكترين «مسوليت حمايت»، جامعه بين الملل وظيفه  مى يابدكه امنيت را به اين 

.(tadgbaksh,1387,23)گرداند باز  كشورها 
تهديدات تروريستى نيز به عنوان يكى از شاخص هايى كه امنيت انسانى را تهديد 
تهديدات  باشد.  داشته  نقش  هم گرايى  شكل گيرى  در  مى تواند  خود  نوبه  به  مى كند، 
تهديدات  مى كنند.  تهديد  را  انسانى  امنيت  غيرمستقيم  و  مستقيم  به طور  تروريستى 
مستقيم منجر به قتل و غارت افراد مى شود و تهديدات غيرمستقيم سبب بروز ركود، 
اخالل در فضاى كسب وكار و فعاليت هاى گروه هاى اقتصادى واجتماعى شده و به كاهش 
توان جامعه بشرى در توليد ثروت مى انجامد. در نتيجه، به فقر و ناامنى در جهان منجر 
مى شود. همين مسأله برخورد با فقر و جلوگيرى از ركود اقتصادى، منجر به هم گرايى در 

زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى مى انجامد.
بدون شك، مسأله تأمين امنيت به خصوص در دنياى امروز اصلى ترين عامل هم گرايى 
محسوب مى شود. كشورها در لواى هم گرايى سعى در تأمين هرچه بيشتر امنيت خود و 
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شهروندان خود را دارند.
در كل، بحث تغيير هنجارها از ملى گرايى تنگ نظرانه به نگرانى هاى عميق تر در باره 
مسائل فراملى كه نوع بشر را تهديد مى كند، موجب تحول اساسى در نگرش به سياست 

بين الملل و سازمان هاى بين المللى شده و زمينه هم گرايى را فراهم كرده است.

3. پيشينه هم گرايى در آفريقا
تالش هاى بسيارى از دهه 50 ميالدى براى هم گرايى در قاره سياه صورت گرفت. نتيجه 
اين تالش ها، تهيه پيش نويس منشورى در غنا و گينه در سال 1958 بود كه مبناى 
با  كنفرانسى  سال 1963،  در  آن  متعاقب  شد.  آفريقايى»  كشورهاى  تشكيل «اتحاديه 
شركت وزاراى خارجى 32 كشور آفريقايى در آديس آبابا برگزار شد كه به عنوان مقدماتى 
تشكيل سازمانى در آفريقا قلمداد مى شد. سرانجام سران دولت هاى آفريقايى در 23 مه 
1963 با منشور «سازمان وحدت آفريقا» موافقت و در 25 مه همان سال، سران30 دولت 

آفريقايى آن را امضاء كردند.
استعمارزاديى،  چون  حوزه هايى  در  همكارى  سازمان،  اين  تشكيل  از  هدف 
تقويت  و  قاره  كشورهاى  ارضى  تماميت  و  ملى  حاكميت  حق  از  دفاع  استقالل طلبى، 
يك پارچگى وتقويت هم گرايى با برنامه هايى چون راهبرد مونروويا در سال 1979، طرح 
الگوس در سال 1980 بود. برخى كاستى ها در جريان تحقق اهداف هم گرايانه سازمان 
در قاره آفريقا باعث شد تا سران كشورهاى آفريقايى در اجالس فوق العاده سران سازمان 
وحدت آفريقا در توگو در ژوئيه 2000 اقدام به بازنگرى در سياست هاى سازمان كرده و 

مقدمات طرح اتحاديه آفريقا را فراهم سازند.
اگر چه طرح تغييرشكل سازمان توسط معّمر قذافى رهبر ليبى طرح ريزى شد، اما 
طرح وى مبتنى بر تشكيل اياالت متحده آفريقا به دليل مخالفت هاى بسيار در اجالس 
توگو در سال 2000 تعديل و رأى به تشكيل اتحاديه آفريقا داده شد و متعاقب آن، اتحاديه 
آفريقا به صورت رسمى در سال 2001 جايگزين سازمان وحدت آفريقا شد كه در سال 

1963 تأسيس شده بود (ظريف و سجادپور. 1387، 488-491).
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4. شكل گيري مفهوم امنيت و تحول آن در روابط بين الملل
امنيت ملي مفهوم نسبتا جديدي در مطالعه روابط بين الملل است. اين مفهوم براي اولين 
بار پس از جنگ جهاني دوم وارد واژگان مجامع انگلو-امريكايي شد و اولين ارجاع آن در 
سند رسمي امنيت ملي 1947 اياالت متحده امريكا بود (فتاحي، 1388: 26). بنابراين، 
برداشت سنتي از امنيت ملي بعد پايان جنگ جهاني دوم و شكل گيري جنگ سرد و سلطه 
رويكرد واقع گرايي بر روابط بين الملل شكل گرفت. ديدگاه سنتي امنيت، كه از آن به عنوان 
امنيت مضّيق نيز نام مي برند، در چارچوب همين پارادايم مورد بررسي قرار مي گيرد، داراي 
سه ويژگي عمده بود: 1) دولت محوري و اين كه دولت تنها مرجع در تحليل هاي مربوط 
به امنيت است. 2) اين كه تهديدات نظامي و جنگ مهم ترين  تهديد عليه امنيت كشور 
محسوب مى شوند. 3) تهديدات عليه امنيت دولت ها جنبه بيروني دارند؛ هرچند كه در 
مطالعات امنيتي نئورئاليست ها امنيت به حوزه شهروندي نيز كشيده مى شود و امنيت با 
شهروندي رابطه مستقيم دارد و دولت ها  متعهد به تأمين امنيت شهروندان خود در مقابل 
تهديدات دولت هاي ديگر هستند. اما هم چنان منشاء تهديدات بيروني و مرجع امنيت 

دولت است(بنكه، 1381: 230-225).
ديدگاه امنيت دولت-محور، درگيرى هاى نظامى خارجى را مّد نظر قرار مى داد و 
خشونت داخلى را ناديده مى گرفت. تمركز صرف بر تهديدات خارجى باعث شده بود كه 

در اين ديدگاه تأمين امنيت مردم در درون كشورها  كم رنگ  شود.
تحوالت بين المللي پايان جنگ سرد نشان دهنده آن بود كه مطالعات امنيتي در 
اين دوران بيش از حد تقليل گرا بوده است و با از بين رفتن جنگ سرد، برداشت سنتي 
از امنيت، مفهوم خود را از دست داد و ما شاهد تفسيرهاي موّسع از امنيت هستيم كه 
حوزهاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد. به هرحال، با روند رو به رشد 
انقالب ارتباطات و خودنمايي عنصر كارگزار انساني و توجه به انسان در كنار دولت ها (ونه 
جايگزين آن)، شيوع تسليحات هسته اي جمعي و مخرب شدن آن ها، توجه به جنبه هاي 
 - دولت  مسائل  به  توجه  دولت ها،  فروپاشي  زيست محيطي،  مسائل  امنيت،  غيرنظامي 
ملت سازي، آوارگان و جنگ هاي درون مرزي و مطرح شدن مسائل اجتماعي و هويت و... 
توجه متفكران به اين عرصه يعني امنيت انسانى جلب شد. در اين دوران تأكيد در حوزه 
امنيت نه بردولت ها، بلكه بر انسان است و اين همان تفاوت ظريف بين ديدگاه سنتي 
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و مدرن امنيت است(ابراهيمي ، 79: 119). بنابراين، مفهوم امنيت انسانى تالش براى 
فرارفتن از مفهوم سنتى امنيت و پر كردن خألهاى آن است. در گزارش برنامه سازمان ملل 
متحد در سال 1994 امنيت انسانى به معناى ايمنى از تهديدات مزمن وديرينه اى چون 
گرسنگى، بيمارى و سركوب و همچنين در امان بودن از برهم خوردن ناگهانى الگوهاى 
 united)روزمره زندگى اعم از اين كه در خانه، محل كار يا جامعه باشد، تعريف شده است
معناى  به  انسانى  امنيت  ديگر،  تعريف  در   .(nation Development Program,1994 :23

دوربودن از تهديدهايى است كه بقاى انسان، زندگى روزمره و شخصيت او را به مخاطره 
مى اندازند. تهديداتى چون تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر، جرايم سازمان يافته 
و قاچاق مواد مخدر از اين قبيل اند(كينگ گرى، 1383، 781). در تحليل نهايى، امنيت 
انسانى كودكى است كه نمى ميرد، بيمارى است كه شيوع پيدا نمى كند، شغلى كه از دست 
نمى رود، تنش قومى است كه به خشونت منجر نمى شود و دگرانديشى است كه سركوب 
نمى شود(قاسمى، همان، 22). البته بايستى توجه داشت كه بين امنيت انسانى و امنيت 
دولت رابطه متقابل وجود دارد كه تأمين يكى بدون ديگرى ممكن نيست. به لحاظ نظرى 
هر چند در امنيت انسانى، انسان مبناى امنيت است، اما نقصان در كاركردهاى دولت 
مى تواند به ناامنى شديدتر در جامعه منجر شود(Benjamin and Liora,2007 :307). امنيت 
انسانى موضوع كليدى است كه در آن، دولت وظيفه ايجاد بستر مناسب براى توسعه 
مناسب كشور را بر عهده دارد. در صورت ناتوانى در انجام آن، مشروعيت و موضوع دولت 
بودن آن با ترديد مواجه مى شود. امنيت دولت، دولت يا حكومت خوب و مجريان خوب، 

شرايط الزم براى تأمين امنيت انسانى هستند.
به هر حال، عالوه بر تحوالتى كه در ساختار نظام بين الملل سبب تحول مفهوم امنيت 
شد، تحوالت در حوزه نظري و فرانظري نيز صورت گرفت. به طوري كه در نظريه هاي 
انتقادي امنيت، انسان و انديشه اش وهم چنين جامعه اي كه در آن زندگي مي كند، ريشه 
اصلي تفكرات انتقادي امنيت را تشكيل مي دهد. كن بوث بنيانگذار رويكرد امنيت انتقادي 
با به چالش كشيدن رويكرد رئاليستي دولت محور بودن امنيت، خود دولت داراي حاكميت 
مطلق را به عنوان يكي از عوامل ناامني شهروندان معرفي مي كند. او به شدت تحت تأثير 
نظريه كانت در مورد مردم محور بودن امنيت در يك نظام جهان وطني قرار داشت و به 
همين خاطر، بهترين مرجع امنيت را خود همين مردم مي دانست(يزداني ، 1390: 173). 
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اصوالً رويكردهاي انتقادي امنيت معتقداند كه نارضايتي ومحروميت فردي در سطح داخل 
منجر به بي ثباتي داخلي وهمين امر در سطح باالتر موجب بي ثباتي در عرصه بين الملل 

مى شود.
تغييرات فرانظري دو پارادايم امنيت مضيق و موسع را در مجموع مي توان چنين 
بيان كرد كه در هستي شناسي پارادايم مضيق اين دولت ها هستند كه تهديد مى شوند و 
تهديدي جز تهديد دولت ها وجود ندارد و اين بدان علت است كه در اين پارادايم بازيگران 
غيردولتي را چندان مهم نمي شمارد، درحالي كه در پارادايم امنيت موسع، تهديدات متكثر 
شده و تنها به دولت ها  مربوط نمى شود؛ بلكه تمام ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيرد 
(اقارب پرست، 1390 :100). در معرفت شناسي پارادايم امنيت مضيق مفهوم امنيت در 
رابطه با دولت بررسي مى شود. يعني به اين مي پردازد كه تهديدات عليه دولت كدام اند. از 
اين رو، در اين رويكرد دولت ها اهداف و سياست هاى امنيتي خود را در سطح ملي تعريف 
مي كنند. درحالي كه در معرفت شناسي پارادايم امنيت موسع، امنيت را از ديدگاه بشري 
مورد بررسي قرار مي دهند و به دنبال شناخت تهديد عليه امنيت انسان هستند. بدين 
ترتيب، بازيگران بين المللي تالش مي كنند كه مباني امنيت خود را اين گونه قرار دهند. 
هدف نهايى پارادايم مضيق حذف تهديد عليه دولت است، در حالي كه پارادايم امنيت 

موسع به دنبال حذف تهديد عليه جامعه انساني و جامعه جهاني است. 
به  را  راه  دوقطبي  نظام  سقوط  و  شده  متحول  امروز  منازعات  ريشه  به هرحال، 
سوي پيداش منازعات فرهنگي باز كرده و جهان شاهد منازعات ترورئيس م بين المللي 
تكنولوژي،  انقالب  بازيگران،  شمار  افزايش  ديگر،  طرف  از   .(27 :1379 ، است(ماندل 
جهاني شدن اقتصاد هاي ملي، پيداش مسائل مربوط به وابستگي متقابل، تعضيف دولت ها و 
گسترش فقر نيز كه به عنوان سرچشمه هاي آشوب ساز در جهان امروز از آن ها ياد مى شود، 

در تحول مفهوم امنيت ملي نقش داشته اند(روزنا، 1382: 100-90).

5. ديدگاه اتحاديه آفريقا و سازمان وحدت آفريقا نسبت به امنيت
سازمان وحدت آفريقا1 كه در سال 1963 تأسيس شد، وظيفه خود را حمايت از مبارزات 
جمعي براي آزادي از استعمار و هم چنين نگهباني از استقالل به دست آمده كشورهايى كه 
1. OAU(Organization of African unity)
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هنوز در مقابل استعمار شكننده بودند، قرار داد. اصول برابري، احترام به حاكميت ملي، 
عدم مداخله و هم چنين حفظ تماميت ارضي كشورها اصول تشكيل دهنده  آن بود كه 
پارامترهاي همكاري چند جانبه  در درون  OAU را نيز مشخص مي كرد. بنابراين، ديدگاه 
سازمان وحدت آفريقا نسبت به امنيت ديدگاهي مضيق بود كه تنها دولت ها را به عنوان 

عنصري كه مورد تهديد قراردارند، مورد بررسي قرار مي داد.
 اما تحليل گران سياست هاى منطقه اي معتقدند كه تبديل OAU به 1AU در تاريخ 
26 مه 2001 رويكرد صلح و امنيت آفريقا را در قرن بيست و يكم متحول مي سازد. پيوند 
بين امنيت و توسعه آشكار است. اتحاديه آفريقا استدالل مي كند كه شيوع درگيرى هاي 
و  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  رشد  مانع  كه  است  عاملي  مهم ترين  خشونت آميز 
ايجادكننده درد و رنج در ميان مردم آفريقاست. در اين راستا، ايده حفاظت از امنيت 
انساني و ارتقاى رفاه مردم كه در گفتمان هاى امنيتي در اواسط 1990 ظهور يافت، ديدگاه 
امنيتي اتحاديه آفريقا نسبت به امنيت را تشكيل مي دهد. در پايان قرن بيستم ميالدي 
ميليون ها انسان هدف مناقشات مرگ بار در بوسني، كنگو، كوزوو، روندا، سودان و اوگاندا 
قرار گرفت كه جامعه بين المللي قادر به اقدام موثر عليه آن ها نبود. در نتيجه، از اولين 
سال هاي قرن بيست ويكم، دكترين مسئوليت حمايت به عنوان يك هنجار حقوق بين الملل 
و به عنوان راه حلي در پاسخ به كاستي هاي بين المللي در رويارويي با نقض فاحش حقوق 
بنيادين بشر وارد ادبيات حقوقي شد. هدف اساسي اين دكترين، مقابله با نقض حقوق 
اساسي انسان ها  در قلمرو يك كشور است و مهم ترين تحول در اين رابطه، مواردي است 
كه دولتي به علتي از انجام وظيفه درحفظ حقوق شهروندانش ناتوان يا مايل به انجام آن 
نيست كه در اين صورت مسئوليت به جامعه بين المللي2منتقل مى شود(دادانديش، 1391، 
171). عالوه بر اين، درگيرى هاي خشونت آميز در داخل مرزهاي بسياري از كشورهاي 
آفريقايى در دهه هاي اخير به افشاي نقاط ضعف امنيت دولت- محور كمك كرده و سبب 
توجه به ارتباط ميان توسعه، امنيت و حقوق بشر ونيز ضرورت برخورد كامل با انواع مسائل 

1. AU(African union)
2. مفهوم جامعه بين المللى به گروهى از دولت ها اشاره مى كند كه در منافع و ارزش هاى خاصى سهيم هستند 
ودر حفظ نهادهاى بين المللى مشاركت مى كند.نهادهاى كه گفته مى شود در ايجاد وحفظ نظم بين المللى دارى 
نقش هستند، عبارت اند از:حقوق بين الملل، ديپلماسى، سازمان هاى بين  المللى وموارنه قدرت (قوام، 1383، 5).
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مربوط به علل و ريشه هاي اين مناقشات و جلوگيري از اين مسائل و ايجاد صلح شده 
است(Human security in Africa,2005). در نتيجه، اتحاديه آفريقا اولين سازمان بين دولتي 
بود كه حفاطت از امنيت انساني را با استناد به اساس نامه خود، به عنوان قانون بنيادين 
اين اتحاديه، به ثبت رساند. روشن ترين قانون حفاظت از امنيت انساني در ماده 4 اتحاديه 
آفريقا يافت مى شود كه تصريح مي كند اتحاديه آفريقا بدون رضايت كشورهاي عضو در 
شرايط وخيم -كه عبارت اند از جنايات جنگي، نسل كشي وجنايات عليه بشريت- حق 
مشروع و قانوني خود مي داند كه براي بازگرداندن صلح و ثبات در كشورهاي عضو دخالت 

.(African union, 2001)كند
 نويسندگان اساس نامه اتحاديه آفريقا آگاهانه با گنجاندن اين ماده (4) سعى در 
توسط  مسائل  اين  تعيين  كرده اند.  دولت  استفاده هاى  سوء  برابر  در  مردم  از  حفاظت 
تدوين كنندگان اساس نامه اتحاديه آفريقا، به عنوان زمينه اى براى مداخله در دولت هاى 
عضو، مجموعه روشنى از معيارهايى كه اتحاديه آفريقا براى حفاظت از امنيت انسانى گرفته 
را آشكار مى سازد. برخالف سازمان هاى ديگر اتحاديه آفريقا لزوماً نياز به رضايت يك دولت 
براى دخالت در زمانى كه مردم يك كشور عضو در معرض خطر باشند، ندارد. اتحاديه 
آفريقا از اين اصل براى استقرار نيروهاى حافظ صلح براى نظارت بر آتش بس در برونى در 
آوريل 2003 و انجام مأموريت در دارفور در تابستان 2004 استفاده كرده است. همچنين 
اتحاديه آفريقا يك حاكميت سياسى را پذيرفته است كه امنيت انسانى- محور باشد و 
رسيده اند،  قدرت  به  وغيرمشروع  غيرقانونى  طريق  از  كه  دولت هايى  عضويت  حذف  به 
براساس  عضو،  كشورهاى  در  دخالت  حق  ايجاد  با  آفريقا  اتحاديه  به هر حال،  مى پردازد. 
دكترين مسئوليت حمايت مشخص مى سازد كه حاكميت دولت، داللت بر مسئوليت 
دولت نسبت به مردم دارد و محدوديت هايى را براى دولت ها در مورد آنچه كه مى توانند يا 
نمى توانند در مقابل مردم خود انجام دهند، ايجاده كرده است (Kuwali,2008,107). عالوه 
بر ماده 4 ماده 3 اساس نامه اتحاديه آفريقا دولت هاى عضو را متعهد به حفاظت و ترويج 
حقوق انسانى و احترام به اصول و نهادهاى دموكراتيك و مشاركت مردمى و حكومت دارى 
خوب مى كند. گنجاندن ايده امنيت انسانى در اساس نامه اتحاديه آفريقا باعث شده است تا 

اين دكترين وارد گفتمان و برنامه هاى اين اتحاديه شود.
 OAU مأموريت عدم مداخله سازمان وحدت آفريقا AU در مجموع، اتحاديه آفريقا
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را، كه بر اساس رعايت هنجارهاي حاكميت بود، كنار گذاشت و با توجه به مسائل جديد، 
تفسيري موسع از امنيت ارائه داد تا بتواند مسير توسعه را براي قاره سياه به ارمغان آورد.

 (224-Ansah, 2011:223)
اگر بپذيريم كه استراتژي تحقق امنيت انساني را به دو دسته تقسيم مى شود: 1) 
استراتژي حمايتي كه هدف آن مقابله با تهديدات و مخاطرات است. بر اين اساس، امنيت 
و  حقوق  بايد  نخست  انسان،  امنيت  از  محافظت  براي  و  دارد  حفاظتي  حمايتي  شكل 
آزادى هاى فرد را تائيد و تصديق نمود.2) استراتژي توان مندسازي است، يعني ايجاد اين 
قابليت در انسان ها در مواقعي كه حقوق و آزادى هاى شان نقض مى شود، عكس العمل نشان 
داده و حقوق و حرمت خود را مطالبه نمايند(قاسمي، 1384، 825). به نظر مي رسد كه 
اتحاديه آفريقا استراتژي نوع اول را براي تحقق امنيت انساني در نظر گرفته باشد و براي 
اين كه بتواند زمينه را براي تحقق امنيت انساني بر اساس استراتژي نوع دوم آماده سازد، 

به زمان زيادي نياز دارد.

6. تحول سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا در چارچوب تحول مفهوم امنيت
هزينه هاي  متقابل،  وابستگي  شديد  افزايش  نظر گرفتن  در  با  جهاني شدن  عصر  در 
برخوردارهاي نظامي دولتي شديدا ً افزايش يافته است و نقش سازمان هاي بين المللي 
هر روز در حال پر رنگ شدن است. به عالوه مسائلى چون افكار  عمومي  جهاني و جامعه 
 .(petman,2005,48)مدني جهاني مولفه هايى هستند كه دولت ها  را تحت تأثير قرار دادند
از سوى ديگر، در دهه 1990 منازعات و مناقشات در درون مرزهاى  كشورها رخ داده 
است نه بين كشورها، كه متأسفانه تعداد بى شمارى از مردم غيرنظامى كه تعداد زيادى 
از آن ها زنان و كودكان هستند، در ميان اين جنگ ها بين طرف هاى درگير كشته 
مى شوند. مرتكبين خشونت عليه غيرنظاميان به طور نگران كننده اى، رژيم هاى حاكم 
و بازيگران دولتى هم چون پليس و نيروى انتظامى هستند. صرف نظر از درگيرى هاى 
خشونت آميز در درون دولت ها، تهديد غيرنظامى چون تخريب محيط زيست، بيمارى هاى 
مسرى چون ايدز و سارس و تغيير مكان مردم(پناهندگان و جابجايى و كوچ مردم در 
داخل كشور) وجود دارند كه هم چون خشونت هاى داخلى، موضوعات و مسائل امنيتى 
فرا منطقه اى محسوب مى شوند(پائولين كر، 1387، 603-604) كه متأسفانه آفريقا از 
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اين مسائل رنج مى برد.
عالوه بر اين، نهادينه شدن دولت در سراسر آفريقا به معناى آن بود كه سازمان وحدت 
آفريقا و پان آفريقاييسم نياز به معنا و تمركز بر روى مسائل جديد دارد. بنابراين، نسل 
جديد رهبران پان آفريقايى به رهبرى «نلسون ماندال»، رئيس جمهور آفريقاى جنوبى و 
«احمد سليم» ديپلمات تانزانيا تالش آگاهانه براى معنا بخشيدن به پان آفريقاييسم آغاز 
كردند. آن ها احساس كردند كه پان آفريقاييسم براى مقابله با چالشهاى پيش روى آفريقا 
نياز به تغيير دارد و سه چالش اصلى را شناسايى كردند: 1) تهديدات امنيتى جديد2) 
عقب ماندگى 3) تأثير نيروهاى بين المللى و اقتصادى بر قاره آفريقا. در واقع، اين سه دليل 
باعث ايجاد اتحاديه آفريقا شد و اساس نامه اتحاديه آفريقا نيز براى مبارزه با اين سه چالش 
تهيه و تنظيم شد. براى مديريت اين سه عامل، اتحاديه آفريقا 17 نهاد را ايجاد كرده است. 
نهادهاى كليدى چون اجالس سران، شوراى اجرايى، كميته نمايندگان دائمى، پارلمان 
آفريقايى، شوراى صلح وامنيت، دادگاه عدالت آفريقايى و... از اين نهادها هستند (2007:29  , 
Tieku). هرچند مسائلى ديگر، چون بى كفايتى وتبديل شدن سازمان وحدت آفريقا و تأكيد 

بر اصل عدم مداخله سازمان وحدت آفريقا را با چالش هاى اساسى براى پش بُرد امنيت و 
ايجاد توسعه در آفريقا ايجاد كرده بود. 

سازمان وحدت آفريقا و تحول آن به اتحاديه آفريقا نيز براساس اين مسائل  بوده است 
و تحت تأثير عوامل و شرايطي كه اين تحول صورت گرفت، سعي شده است اين قاره را 
با توجه به مولفه هاي جديد امنيت، به سمت صلح و امنيت هر چه بيش تر به پيش ببرد. 
نگاهى اجمالى به اين تحول و برخى اهداف سازمان جديد، نشان دهنده اين مطلب خواهد 

بود. 
سازمان وحدت آفريقا كه در سال 1963 تأسيس شد، وظيفه خود را حمايت از مبارزه 
جمعي براي آزادي از استعمار و هم چنين نگهباني از استقالِل به دست آمده كشورهايى قرار 
داد كه هنوز در مقابل استعمار شكننده بودند. اصول برابري، احترام به حاكميت ملي، 
عدم مداخله و هم چنين حفظ تماميت ارضي كشورها، اصول تشكيل دهنده آن بود كه 

پارامترهاي همكاري چندجانبه در داخل سازمان OAU را نيز مشخص مي كرد.  
سه دهه بعد اساساً تغيير محيط بين المللي، كه منجر به سقوط ديوار برلين، انحالل 
به طور  شد،  جهاني شدن  فشارهاي  افزايش  و   1991 سال  در  شوروي  جماهير  اتحاد 
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فزاينده اي نياز به يك الگوي جديد توسعه در قاره آفريقا را نمايان ساخت. افزايش بي سابقه 
بين المللي  جامعه  تدريجي  عقب نشيني  و  مسلحانه  خشونت آميز  درگيرى هاي  تعداد 
براي پاسخ دادن به بدترين اشكال خشونت(سومالي و رواندا)، بخشي از پيش زمينه هاي 
پيچيده اي است كه براي تغيير و بازسازي OAU صورت گرفت. عالوه بر اين، در سال 
OAU 1990 اغلب به دليل متهم شدن به بي تفاوتي، دستگاه اداري ناكارآمد  و تبديل شدن 
سرگرم  آفريقا  در  رايج  و  روزمره  زندگي  هاي  واقعيت  از  دور  كه  ديكتاتورها  باشگاه  به 
آرمان هاي بلند سياسي بودند، بخشي از اعتبار خود را دست داد. در نتيجه، احترام به اصل 
عدم مداخله در امور كشورها، كه يكي از هنجارهاي اصلي OAU بود و فقدان اختيارات قوي 
در مورد مسائل مربوط به صلح، امنيت درباره OAU به يك مسأله ناخوشايند تبديل شده 
بود و به عنوان مانعي در سر راه تغيير در قاره آفريقا بعد از جنگ سرد به حساب مي آمد. 
منشور OAU كه تأكيد خود را برروي استعمار زدايي گذاشته بود، به شدت تحت تأثير اصل 
حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي عضو قرار داشت كه اين مسأله سازمان 
را در مديريت و پيش گيرى و مداخله به موقع در درگيري ها به خصوص درگيرى هايى كه 

 .(Moller,2009 :6) ماهيت داخلي داشتنند، تضعيف كرده بود
در حالي كه OAU مانند سازمان هاي سنتي، كه اغلب به ميانجى گرى مي پرداختند، در 
طول جنگ سرد موفقيت هايى را به دست آورده بود، اما اين موفقيت ها ناكافي و براي مبارزه 
با مشكالت ناشي از جنگ هاي داخلي نسل كشي ونقض فاحش حقوق بشر نامناسب بود. 
در نتيجه، در طول نيمه دوم دهه1990، كشورهاي آفريقايي يك سري تصميم گيرى ها 
را براي رفع نواقص سازمان قاره اى واتخاذ قوانين جديد وصّحه گذاشتن به هنجارهاي 
جديد در مورد حاكميت و اثر متقابل اين تصميم ها درمورد مسائل صلح، امنيت، توسعه و 
ايجاد نهادهاي جديد براي به اجرا درآوردن اين هنجارها گرفتند. از نظر قانوني و نهادي، 
اين تحول سازماني در 9 سپتامبر 1999 در سيرت ليبي كه سران دولت هاي آفريقايي 
در آن متعهد به ايجاد يك سازمان جديد شدند، اتفاق افتاد. در تاريخ 11ژوئيه 2001، در 
سي و ششمين اجالسيه سران در لومه توگو، چارچوب نهادي و قانوني سازمان جديد در 

قالب اتحاديه آفريقا به تصويب رسيد.
تصويب اساس نامه يك گام سرنوشت ساز بود كه نشان مي داد دولت هاي آفريقايي 
نه تنها به راحتي نام سازمان قاره اى شان را تغيير دادند، بلكه در حقيقت يك مأموريت 
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جديد را كه در آن اهداف ومسئوليت ها به طور واضح مطرح شده بود، را طرح ريزي كردند 
و  آفريقاست  يك  فقط  جزايرش  تمام  با  اين كه «آفريقا  مبني  نكرومه»  جمله «قوام  و 
كيپ تاون  تا  درشمال  قاهره  يا  طنجه  از  مى كنيم.  رد  را  تقسيم پذيري  ايده  هرگونه  ما 
معنا  را  تفكيك ناپذيرند»،  غرب همگي  در  رده  و  شرق  در  از كيپ گوردافي  و  درجنوب 

 .(sablo,2010 :281)بخشيدند
اما پس از اين تحول سازماني، اهداف اصلي سازمان جديد يعني اتحاديه آفريقا چه 
هستند، مطابق با اساس نامه AU سرعت بخشيدن به يكپارچگي اين قاره، دفاع از حق 
حاكميت و تماميت ارضي، استقالل كشورهاي عضو، گسترش صلح و امنيت و ثبات در 
اين قاره و حمايت از اصول دموكراتيك و حكومت داري خوب، حمايت از حقوق بشر و 
ترويج توسعه پايدار از اهداف اساسي اين اتحاديه است. عالوه براين، سازمان جديد در مورد 
سرعت بخشيدن به همكاري هاي اقتصادي وسياسي بين دولتي به تصويب و اتخاذ سياست 
مشاركت جديد براي توسعه آفريقا (NEPAD) به عنوان برنامه كليدي توسعه پرداخت. 
برنامه NEPAD اتحاديه آفريقا براين اصل استوار است كه رشد اقتصادي و توسعه انساني 
در بستر جنگ و درگيري هاي خشونت آميز اتفاق نمي افتد. در  نتيجه، مالحظات امنيتي 
از ويژگي هاي برجسته معماري AU است (Anthoni,2011:171). طرح مشاركت نوين براي 
توسعه آفريقا  NEPAD همانند يك استراتزي همه جانبه وجه بارز عملياتي بودن اتحاديه 
تلقي مى شود. اين طرح با تشريح وضعيت عيني آفريقا در دنياي امروز بين فقر و رفاه و 
وضعيت تاريخي اين قاره با توسل به مردم آفريقا ، خط و مشي دست يابي به توسعه پايدار 
در قرن بيست و يكم را بين صلح وامنيت ودموكراسي به صورت الگو واولويت ترسيم كرده 
است. هدف اين طرح، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي براي توسعه مردم آفريقا 
  NEPAD وگسترش مردم ساالري در اين قاره و ارتقاء مديريت كشوري است. پنج اصل
عبارت اند از حكومت داري خوب، استحكام بخشي به دموكراسي، ايجاد صلح، ثبات و امنيت، 
سياست هاى اقتصادي و احترام به حاكميت خصوصي (Cilliers,2004 :4)، كه تأثير مثبت 

در روند توسعه وامنيت انساني دارند.
به صورت تحليلى مى توان گفت كه طرح مشاركت جديد براى توسعه آفريقا مى تواند 
به از بين رفتن دولت هاى شكننده وايجاد دولت هاى با ثبات منجر شود. دولت هاى شكننده 
و ناكارآمد كه تهديدكننده امنيت انسانى هستند، به سه صورت در تهديد امنيت انسانى  
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جامعه كمك مى كنند: اول: دولت هايى كه در انجام وظايف خود در برقرارى  نظم اجتماعى 
ذاتى شان  وظيفه  انجام  در  ناتوانى  دليل  به  دولت ها   اين  شرايط  اين  در  هستند،  ناتوان 
نمى توانند مانع تهديد گروه ها عليه يك ديگر شوند و افراد و گروه هاى زورگو با استفاده از 
فرصت به دست آمده عليه ديگران اقدام و امنيت آن ها را از بين مى برند. دوم: در شرايطى كه 
دولت از توان الزم براى تحكيم مبانى قدرت خود برخوردار نيست و از درون آسيب پذير 
است، احتمال هجوم خارجى افزايش يافته و در نتيجه، اتباع احساس امنيت نمى كنند 
و مسأله ديگر كه دولت ها  ناكارآمد و شكننده، امنيت انسانى را تهديد مى كنند، موضوع 
دست يابى به قدرت سياسى است. در كشورهايى كه دولت هاى ملى به صورت كامل شكل 
نگرفته اند، موضوع انتقال قدرت از طريق انتخابات نهادينه نشده است، دست يابى به قدرت 
سياسى به موضوع رقابت خشونت آميز تبديل مى شود(بوزان، 1378، 79). به همين خاطر، 
اتحاديه آفريقا بخشى از توان خود را بروى مولفه هاى حكومت دارى خوب، حاكميت قانون، 
حفاظت از حقوق بشر، آزادى هاى اساسى و... گذاشته است تا از اين طريق بتواند امنيت 

انسانى را در قاره آفريقا پياده سازى كند.  
در  عدم مداخله  و  استقالل  و  ارضي  تماميت  حاكميت،  حق  اصول  تكرار  چه  اگر 
 ،AU اساس نامه اتحاديه آفريقا بسيار مهم تلقي مى شوند، اما براساس تصميم مجمع سران
اتحاديه ممكن است در شرايط مربوط به شرايط حاّد مانند جنايات جنگي، نسل كشي 
وجنايات عليه بشريت در امور داخلي كشورهاي عضو دخالت كند. عالوه بر اين، در اساس نامه 
ذكر شده است كه كشورهاي عضو، حق درخواست به اتحاديه براي براي بازگرداندن صلح 
و امنيت به اين كشورها را دارند. در كل ديدگاه سازمان جديد است. بنابراين، ترويج صلح 
وامنيت و ثبات در اين قاره همان طور كه توسط سران دولت هاي عضو در مقدمه اساس نامه 
تأكيد شده، حياتي است. به عبارت ديگر، آگاهي از اين واقعيت كه معضل درگيري ها در 
آفريقا به منزله يك مانع عمده براي توسعه اجتماعي و اقتصادي در اين قاره به حساب 
مى آيد، نياز به ترويج صلح و امنيت و ثبات را به عنوان پيش نياز براي پياده سازي توسعه و 

امنيت انسانى در دستور كار اين اتحاديه قرار داده است.
 به منظور توانا ساختن سازمان براي اجراي اهداف امنيتي و تصميم گيري هاى موثر 
در زمينه پيش گيرى از جنگ و برقراري صلح وامنيت و عمليات حمايت از صلح و مداخله 
و هم چنين برقراري صلح و بازسازي بعد از جنگ، اتحاديه نياز به يك ساختار عملياتي 
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احساس كرد.  درنتيجه، پرويكل مربوط به استقرار شوراي صلح وامنيت PSC را به تصويب 
رساندكه به عنوان يك ابزار قانوني و مهم در معماري صلح و امنيت قاره آفريقا در نظر گرفته 

.(6-ulf,2010 :1) شده است كه بعداً به بررسى آن مي پردازيم
در مجموع، گذر از مرحله استقالل طلبي و آزادسازي كشورها از يوغ استعمار به عنوان 
يكي از اهداف پايه گذاري سازمان وحدت آفريقا و طرح مسائل جديد از جمله گسترش 
به  نياز  احساس  و  مطلوب  حكومت  و  ساالري  مردم  و  شهروندي  حقوق  و  بشر  حقوق 
داشتن آفريقاي متحد و قوي براي برقراري مشاركت در بين دولت ها  و تمامي عناصر 
تشكيل دهنده  جامعه مدني و به ويژه زنان و جوانان، بخش هاي خصوصي به منظور تقويت 
همبستگي بين دولت ها، كه همگي به نوعي از مولفه هاي امنيت موسع هستند، در تحول 

سازماني سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا نقش داشته اند (رستگار، 1388: 16).

(psc)7. شوراي صلح و امنيت
در قرن بيست و يكم شاهد تحوالت منطقه اي و زيرمنطقه اي براي پرداختن به چالش هاى 
صلح و امنيت در قاره آفريقا هستيم كه در مركز اين تحول، ايجاد اتحاديه آفريقا و اندام هاي 
امنيتي آن مانند شوراي صلح وامنيت، كه مأموريت حفظ صلح وامنيت وثبات در قاره 

آفريقا را بر عهده دارد، قرار دارد.
اتحاديه آفريقا براي اين كه ايده هاي خود را در زمينه صلح و امنيت در مسير درست 
عملياتي كند، بر طبق ماده 5 اساس نامه اش در 25 مه 2004 شوراي صلح وامنيت را به 
منظور پيش گيرى، مديريت، تصميم گيري و حل وفصل منازعات در قاره آفريقا جايگزين 
ارگان مركزي OAU كرد. شوراي صلح و امنيت به وسيله كميسيون اتحاديه آفريقا، يك 
و  به كار  آماده  نيروي  قاره اى،  مركزي  هشداردهنده  سيستم  شش نفره،  هوشمند  هيأت 
صندق صلح پشتيباني مى شود كه در مجموع، معماري صلح و امنيت در قاره آفريقا را 

تشكيل مي دهند.
شوراى صلح و امنيت اتحاديه (1PSC) از 15 عضو ساخته شده است كه 10 نفر از 
اعضاء براي مدت 2 سال و 5 نفر ديگر به مدت سه سال انتخاب مى شوند. اتحاديه آفريقا 
اصل برابري نمايندگان منطقه اي و چرخش در انتخاب اعضاى PSC را رعايت مي كند. هر 
1. Peace and security council
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عضو داراي يك رأي وهيچ يك از آن ها حق وتو ندارند. تصميم هاى PSC براساس اصل 
اجماع است و زماني كه اصل اجماع بدست نمي آيد، PSC تصميمات خود را در مورد مسائل 
رويه اي با اكثريت ساده و در ديگر مسائل اكثريت دو سوم اعمال مي كند. اتحاديه براي 
بازسازي هويت دموكراتيك خود خواستار آن شده است كه اعضاي PSC بايستي متعهد به 
حقوق بشر، قانون اساسي و حاكميت قانون باشند (Ansah, 2010: 76-77). مسائل مربوط 
به حكومت با توان مندي مردم و جامعه مرتبط است. بدون حكومت خوب مردم توان مند 
نمى شوند. اگر مردم و  جامعه توان مند باشند و صداي آن ها شنيده شود و در تصميم گيرى ها 
مشاركت كنند، به طور حتم در مسائل مربوط به توسعه و امنيت موثر خواهند بود. در مورد 
قانون اساسي بايستي گفت كه يكي از جنبه هاي مهم قانون اساسي حفاظت و ارتقاي 
حقوق انساني است كه باعث امنيت، آزادي و جلوگيري از شيوع درگيري ها مى شود كه در 
اين راستا برخي از دولت هاي آفريقايي گام هايى برداشته اند. بروندي يك وزارتخانه حقوق 
بشر ايجاد كرده است و در برخي كشورهاي ديگر كميسيون هاي ملي و يا نهادهاي حقوق 
بشري تشكيل شده است. هرچند اثر بخشي اين عوامل به قدرت نهادها و رهبران بستگي 
دارد. اما به هر حال، گنجاندن نرم هاي مربوط به حكومت داري خوب وتوجه به قانون اساسي 
در عضويت كشورها در PSC بي تأثير نبوده است. در مجموع مشاركت مردمي كه جوهر 
و ماهيت دموكراسي است، باعث كاهش تنش و ايجاد صلح مى شود. اين مسأله باعث 
مى شود كه جامعه و مردم بتوانند نگراني ها وفرصت هايي را كه باعث رفع ناامني وايجاد 
امنيت مى شود، به رهبران منتقل كنند (Human security in Africa,2005 :25) به صورت 
تحليلي بايد گفت كه گنجاندن اين نرم ها در روند انتخاب اعضاي PSC باعث  رقابت ميان 
كشورهاي عضو براي ترويج اين نرم ها وهم چنين كمك به گسترش هويت دموكراتيك 
AU در مقابل هويت استبدادي OAU كه در آن اعضاى دولت هاي تك حزبي يا رژيم هاي 

نظامي بودند، مي شود.
شوراي صلح و امنيت، ابزار اصلي پيش گيرى از منازعات و مديريت صلح وامنيت 
در  امنيت  و  ثبات  صلح،  ارتقاء  از  است  عبارت   PSC عملكرد  است.  آفريقا  اتحاديه  در 
آفريقا، پيش بيني و پيش گيرى درگيري ها، ترويج و پياده سازي و ايجاد صلح و بازسازي 
پس از جنگ، هماهنگ سازي تالش هاي قاره اى براي مبارزه و پيش گيرى از ترورئيس 
م بين المللي در تمام جنبه هاي آن، توسعه يك سياست دفاعي مشترك براي اتحاديه، 
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تشويق فعاليت هاي دموكراتيك، حكومت داري خوب، حاكميت قانون و هم چنين حفاظت 
.(JOHN S,2010 :155-154) اساسي وآزادى هاى  از حقوق بشر 

با اين كه PSC نقش فعالي در حل و فصل بحران هاي سياسي در كشورهاي مانند 
گينه، نيجر، زيمباوه وكومور داشته است، اما نقطه عطف تصيم گيري PSC زمان آغاز به 
كارش اخذ مجوز اولين مأموريت حفظ صلح آن تحت عنوان مأموريت اتحاديه آفريقا در 
سودان  AMIS براي نظارت بر توافق آتش بس بشردوستانه بين دولت سودان وجنبش 
شورشي سودان است. وظايف محوله به گروه اعزامي اتحاديه آفريقا به سودان عبارت بودند 
از: تحت نظر گرفتن اوضاع و احوال و گزارش هرگونه نقض آتش بس به ارگان هاى مربوطه، 
حمايت ازغيرنظاميان درمعرض تهديد و كمك به فرايند اعتمادسازي و همكاري براي 
استقرار صلح. البته حمايت از غيرنظاميان يكي از وظايف فرعي گروه اعزامي به اتحاديه 
آفريقا در سودان بود و وظيفه اصلي آن ها نظارت بر آتش بس بود(جباري و حاضر وظيفه، 
1390: 230).  به نظر مي رسد علت اين باشد كه اگر جنگ بين شورشيان و دولت سودان از 
سرگرفته مي شد، تعلقات بيشتري در حوزهاي انساني به همراه داشت.اين مسأله به نوعي 
نشان دهنده استراتژي حمايتي براي تحقق امنيت انساني از سوي اتحاديه آفريقاست كه 
هدف آن مقابله با تهديدات ومخاطراتي است كه امنيت انسان و حقوق وآزادى هاى آن 
را به خطر مي اندازد. هم چنين شوراي صلح وامنيت اتحاديه آفريقا در جلسه 24 آوريل 
2012 در مورد سودان وسودان جنوبي، وضعيت مرزهاي آن ها را تهديدي جدي براي 
صلح وامنيت دو كشور و تهديدي براي منطقه به عنوان يك كل و از بين برنده حقوق 
ورفاه شهروندان دانست(union african,2012 :1). جداي از وضعيت حاد سودان، اين مسأله 
نشان دهنده آن است كه  PSC به مسائل حقوق شهروندان به عنوان يك مسأله امنيتي نگاه 
مي كند. PSC نشست هاي فراواني را براي اجراي وظيفه خود انجام داده است كه چيزي 
حدود 250 نشست در زمينه هاي گوناگون را در بر داشته است.  برگزار كردن 250 نشست 
در طيف گسترده اي از مسائل نشان دهنده دو چيز است: اول تعهد رو به رشد كشورهاي 
نشست ها  فراواني  دوم  قاره.  اين  در  درگيرى ها  با  مقابله  و  امنيت  به  نسبت   AU عضو 
 (Fisher,2010 :26).نشان دهنده شكنندگي امنيتي در برخي از كشورهاي اين قاره مي باشد
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1CEWS 8. سيستم هشدار دهنده قاره اى
سيتم هشدار دهنده قاره اى به موجب ماده 12 از پروتكل PSC به عنوان يكي از اجزاي  
2APSA به منظور تسهيل پيش گيرى و پيش بيني منازعات ايجاد شد. با توجه به پروتكل 

PSC سيستم هشدار دهنده قاره اى بايستي شامل يك مركز مشاهده و مطالعات باشد كه 

به عنوان اتاق وضعيت (situation room) شناخته مى شود. در واقع، براي مديريت تعارضات 
از سوي اتحاديه آفريقا مسئول جمع آوري داده ها وتجزيه و تحليل آن ها مي باشد. سيستم 
هشدار دهنده قاره اى مسئول جمع آوري وتجزيه و تحليل اطالعات و هشدار در باره ظهور 
وضعيت هايى است كه ممكن است به درگيري يا تهديد صلح و امنيت منجر شوند. بر اين 
اساس، هدف CEWS ارائه مشاوره به موقع در موارد درگيري هاي بالقوه و تهديد صلح و 
امنيت است كه PSC و رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا را قادر مي سازد استراتژي مناسب 
براي پاسخ و پيش گيرى و حل وفصل درگيري ها در شرايط بحراني در آفريقا انجام دهند.

از نظر ساختاري CEWS از طريق كانال هاي ارتباطي مناسب و مشاهده و نظارت 
بر مكانيسم هاي منطقه اي، داده هاي اين مناطق را جمع آوري و در اتاق وضعيت پردازش 
مي كند. به وضوح روشن است كه از طريق نتايج دادها ، ASF استقرار مي يابد. در چنين 
مواردي، اطالعات وتجزيه وتحليل CEWS در مورد وضعيت مناطق، پايه اي براي برنامه ريزي 
 CEWS ،مى شود. بدين ترتيب psc از سوي رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا و ASF واستقرار
نقش مهمي در فرايند تصميم گيري براي استقرار ASF و تصميم گيري در مورد صلح 

وامنيت در قاره آفريقا ايفا مي كند.

9. هيأت هوشمند3
در مرحله پيش گيري از درگيرى ها و ايجاد صلح است كه هيأت به طور فعال درگير مي 
شود. اين هيأت به موجب ماده 11 از پروتكل  PSC به عنوان مرجع كليدي براي حمايت 
منازعات  از  پيش گيرى  درزمينه  آفريقا  اتحاديه  كميسيون  رئيس  و   PSC تالش هاي  از 
تأسيس شد. هيأت متشكل از پنج نفراست كه سهم برجسته اي در توسعه صلح و امنيت 
در قاره آفريقا  داشته اند. اعضا به وسيله رئيس  كميسيون اتحاديه آفريقا انتخاب مى شوند. 
1. Continentel Early warning system
2. Afrecan peace and securety Architecture
3. PANLE WISE 
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به هيأت وظايف مشورتي و ميانجى گرى واگذار شده است. هيأت به توصيه شوراي صلح 
و امنيت و رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا در تمام مسائل مربوط به ارتقاء صلح دخالت 
مي كند (African union,2007). هر چند كه ارگان هاى ديگري از APSA مانند رئيس  
كميسيون اتحاديه  آفريقا در پيش گيرى از جنگ و ميانجى گرى نقش مهمي دارند، اما 
هيأت هوشمند تنها عضو دائم APSA است كه شايستگي و مسئوليت پيش گيرى از 
درگيري ها وميانجى گري را كه توسط CEWS تشخيص داده شده و يا در غير اين صورت 

به وجود آمده اند، دارد.

10. نيروي آماده به كار1
در چارچوب APSA نيروي آماده به كار آفريقايي در مواردي كه درگيرى هاي خشونت آميز 
در حال فوران هستند يا شكل گرفته اند و شرايط وخيم مانند نسل كشي، جنايت جنگي 
و... به مداخله مي پردازد. تحت شرايط عادي ASF آخرين مرحله براي حل و فصل منازعات 
 APSA مي تواند همراه با ديگر اجزاى AFS ،مي باشد. البته بسته به نوع و وضعيت مناقشه
كه نقش ميانجى گري دارند(مانند هيأت هوشمند)، استقرار يابد. بنابراين، در وضعيت هاي 
AFS براي حمايت از تالش هاي ميانجى گرى كه هيأت هوشمند انجام داده است، براي 

 PSC پروتكل  بدين ترتيب،  يابد.  استقرار  مي تواند  درگيري ها  شكل گيري  از  جلوگيري 
درمورد استقرار AFS انعطاف پذير است و در هر مرحله از جنگ يا براي پيش گيرى از آن 
AFS مي تواند استقرار يابد. هر چند  AFS زماني استقرار مي يابد كه تالش ها براي صلح 

.Solomon,2010 :75-77) سازي به شكست منجر شده باشد
و  فصل  و  حل  براي   PSC وظايف  از  درگيري  مناطق  در   AFS مأموريت  و  نقش 
مديريت مناطق جنگي است. در ماده 13 بند 1 از پروتكل PSC آمده است: به منظور 
قادر ساختن شوراي صلح و امنيت در انجام مأموريت هاي خود براي حمايت از صلح و 
مداخله، نيروي آماده به كار (AFS) بايستي تشكيل شود. ماده 13 از پروتكل  PSC گفته 
است كه ASF متشكل از نيروي آماده به كار چند رشته اي با مولفه هاي نظامي وغير نظامي 
است و آماده براي استقرار سريع در زمان مناسب مي باشد. طبق اين پروتكل، ASF در 
مناطق و اين مسائل ايفاي نقش مي كند: 1) مشاهده ونظارت بر مأموريت هاي حفظ صلح. 
1. Afrecan standby force (ASF)
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2) مأموريت حمايت از صلح.  3) مداخله در كشورهاي عضو كه شرايط حاد و وخيم دارند 
و يا به درخواست يك كشور عضو اتحاديه جهت بازگرداندن صلح و امنيت مطابق با ماده 
4 قانون تشكيل دهنده اتحاديه فريقا. 4) استقرار پيشگيرانه.  5) ايجاد صلح، پس از جنگ 
و رفع بسيج عمومي. 6)كمك هاي بشردوستانه به جمعيت غيرنظامي در مناطق جنگي 
و تالش براي پشتيباني و رسيدگي در موارد بالياي طبيعي. 7) و هر گونه عملكردي كه 

 PSC يا مجمع فرمان دهند.

نتيجه گيري
تحول مفهوم امنيت از ديدگاه دولت- محور، كه در آن دولت ها  تنها مرجعي بودند كه 
تهديد مي شدند وتهديدها جنبه نظامي وخارجي داشت، به سوي امنيت انساني و فرد- 
محور، كه در آن تهديدها متكثر شده و تنها به دولت ها  مربوط نمى شوند، بلكه تمام 
ابعاد زندگي انسان در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در بر مي گيرد، به يك 
عامل اساسي در تحول سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا تبديل شد. درگيري هاي 
خشونت آميز در داخل مرزهاي بسياري از كشورهاي آفريقايي نقاط ضعف امنيت دولت- 
محور را آشكار ساخت وسبب توجه بيشتر به امنيت انساني شد. بر اين اساس، رهبران 
آفريقايي نياز به تحول ساختاري در سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا را احساس 
كردند. بنابراين، اتحاديه آفريقا براي تأمين امنيت به عنوان پيش شرط الزم براي توسعه و 
ايجاد امنيت انساني جايگزين سازمان وحدت آفريقا شد. به طوري كه اتحاديه آفريقا اولين 
سازمان دولتي است كه به استناد اساس نامه اش، حفاظت ازامنيت انساني را به عنوان قانون 
بنيادين اين اتحاديه به ثبت رسانده است و در ماده 4 اساس نامه اتحاديه آفريقا آمده است 
كه اين اتحاديه بدون رضايت دولت هاي عضو و در شرايط وخيم مثل جنايت جنگي، 
نسل كشي و جنايت عليه بشريت بدون رضايت دولت هاي عضو حق مشروع و قانوني خود 
مي داند كه براي بازگرداندن صلح و ثبات در اين كشورها دخالت كند. بنابراين، بحث 
تمركز امنيتي و حفاظت از امنيت انساني و ارتقاى رفاه مردم در جايگزيني اتحاديه آفريقا 

به سازمان وحدت آفريقا آشكار مي شود.
اتحاديه آفريقا براي عملياتي كردن ديدگاه هاي خود در زمينه صلح وامنيت، شوراي 
صلح وامنيت را به وجود آورد كه مهم ترين  اندام امنيتي اين سازمان به شمار مي رود 
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وهدف آن پيش گيرى و مديريت وتصميم گيري وحل و فصل منازعات در قاره آفريقاست. 
هم چنين اتحاديه آفريقا برطبق اين پروتكل، ارگان هاى ديگري چون سيستم هشداردهنده 
زود هنگام قاره اى به منظور پيش گيري و پيش بيني منازعات و جمع آوري و تجزيه و تحليل 
اطالعات و هشدار درباره وضعيت هايي كه ممكن است به درگيري و يا تهديد صلح  بينجامد 
و هم چنين هيأت هوشمند كه وظيفه ميانجى گرى به آن ها محول شده و نيروي آماده به 
كار براي مداخله در كشورهاي عضو در شرايط وخيم چون نسل كشي، جنايت جنگي و 
جنايت عليه بشريت به وجود آورد كه در مجموع اين ارگان ها، معماري صلح و امنيت در 
قاره آفريقا را تشكيل مي دهند. هم چنين اتحاديه آفريقا براي بازسازي هويت دموكراتيك 
خود وتوجه بيشتر به امنيت انساني مولفه هايى چون احترام به شيوه هاي دموكراتيك 
حكومت، حكومت داري خوب، حاكميت قانون، حفاظت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسي 
و احترام به زندگي انسان ، كه در اساس نامه خود گنجانده است كه رعايت آن ها از سوي 

اعضا به خصوص اعضاي شوراي صلح وامنيت ضروري است.
در مجموع، مي توان گفت اتحاديه آفريقا جايگزين سازمان وحدت آفريقا شد. زيرا 
تهديدها عوض شده اند و در نتيجه اتحاديه آفريقا ارگان هاى جديد براي رويارويي با اين 
تهديدها به وجود آورده تا بتواند اوالً با اين تهديدها مقابله كند و ثانياً بتواند از طريق رفع 

اين تهديدها و ايجاد امنيت، مسير توسعه را براي قاره آفريقا هم وار سازد.*
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