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تغییر حکومت بر خالف قانون اساسي در اتحاديه 

 1آفريقايي

 *محمد حسين رمضاني قوام آبادو
 

 چكيده: 

ثباتي سياسي بيش از حد در اثر كودتا در برخي از كشورها  آطريقايي سبب بي

ها تدويح شد تا اتحاديه آطريقايي مقرراتي را به منظور جلوگير  از تغيير حکومت

ي عالوه بر ممنوعيت تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي اردام اتحاديه آطريقاي. كند

برا  كارآمد  هر چه بيشتر مقررات وضع شده در ايح . به جرم انگار  آن اعمال كرد

كند ا  خود استفاده ميها  موجود منطقهاتحاديه آطريقايي از تمام ظرطيت، خصوص

شورا  صلح و امنيت . نمايدها بر خالف رانون اساسي جلوگير  تا از تغيير حکومت

ها اتحاديه آطريقايي ضامح اجرا  مقررات وضع شده جهت جلوگير  از تغيير حکومت

ايح مرجع به كرات با كودتاها  آطريقا كه موجب تغيير . بر خالف رانون اساسي است

ها بر خالف رانون اساسي شده مقابله و تدابير  را هم برا  آنها اتخاذ كرده حکومت

ها بر خالف رانون يح تحقيق به بررسي و تجزيه و تحليل موضوع تغيير حکومتا. است

 . پردازداساسي در چارچوب اتحاديه آطريقايي مي

 : يليد واژه

 شورا  صلح و امنيت، اتحاديه آطريقايي، رانون اساسي، تغيير حکومت، كودتا

 

 
 

 مقدمه

ها  مختلفي سوم و سنتر، راره آطريقا از تنوع رومي گوناگوني برخوردار و آداب

با تدويح اسناد  ٢سازمان وحدت آطريقا و بعد از آن اتحاديه آطريقايي. بر آن حاكم است

زياد  در سطح راره تالش كردند تا از ايح منظر بر نقاز مشترك كشورها  آطريقايي 
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 جانشيح سازمان وحدت آطريقا گرديد.  اتحاديه آطريقايي ٢٠٠٢در ژوئيه   ٢
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وطقه نهادها  مهم در ايح خصوص تالش و كوشش بي يکي از محورها . تاكيد نمايند

در ايح تحوالت . ي به منظور ارتقا  و حمايت از حقوق بشر در راره آطريقا استآطريقاي

سيستم جهاني ارتقا  و حمايت از حقوق بشر كه توسط  نبايد نقش اصلي و اوليه

 3.شود را از نظر دور داشتسازمان ملل متحد رهبر  و هدايت مي

ز حقوق و ا در هميح راستا مشاركت شهروندان در سرنوشت سياسي خود يکي

تغيير . المللي بر آن تاكيد شده استباشد كه در اكثر اسناد بيحها  بنياديح ميآزاد 

تواند به دو شکل دمکراتيک و بر اساس روانيح و مقررات و يا به شکل ها ميحکومت

در حالت اول تغيير حکومت كامالً دمکراتيک است و با . غير دمکراتيک صورت گيرد

در حالت دوم وضعيت متفاوت است و تغيير . نخواهد شدمشکل چنداني روبرو 

ها  چنيح تغييراتي اساساً در نظام. گيردومت بر خالف رانون اساسي صورت ميحک

. شودورد اعتراض نهادها  مدني وارع ميدمکراتيک پذيرطته نيست و معموالً هم م

آميز ردرت لمتاشت كه انتقال دمکراتيک و مسادر هر حال بايد بر ايح نکته تاكيد د

  . ساالر استها  مردمها  نظاميکي از نشانه

ثباتي سياسي بيش از حد در برخي از كشورها  آطريقايي كميسيون به سبب بي

ظور محکوميت كودتا و تغيير آطريقايي حقوق بشر را بر آن داشت تا مقرراتي به من

وسيله از  تا بديح تدريج توسعه پيدا كرده ايح اردامات ب 4.ها تدويح كندحکومت

عالوه بر عدم شناسايي . ها  برآمده از كودتا جلوگير  نمايدشناسايي و تداوم حکومت

برا  . انگار  كرده استآطريقايي اعمال مزبور را نيز جرماتحاديه ، هاييچنيح وضعيت

اتحاديه آطريقايي از تمام ، كارآمد  هر چه بيشتر مقررات وضع شده در ايح خصوص

ها بر خالف كند تا از تغيير حکومتا  خود استفاده مي  موجود منطقههاظرطيت

ها  عضو اتحاديه موظف به عدم همکار  با دولت. رانون اساسي جلوگير  نمايد

دولتي هستند كه از يرق غير دمکراتيک حکومت را به دست گرطته و يا در تالش 

 . ني حفظ نمايداست تا ردرت را بر خالف رانون اساسي به صورت غير رانو

ها  مربوز به معنا و مفهوم تغيير حکومت ايح تحقيق در پي پاسخگويي پرسش

                                                                                                     
3MBAYE, Keba, Les droits de l’homme en Afrique, pedone, 1992, 

p. 77 
4Liva Tehindrazanarivelo, Djacoda, «Les sanctions de l'Union 

Africaine contre les coups d'état et autres changements 

anticonstitutionnnels de gouvernement: potentialites et mesures de 

renforcemenmt», Annuaire Africain de droit international, N. 12, 2004, 

pp. 258-259 . 
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مصاديق و ضمانت اجرا  ها  پيش بيني شده برا  مقابله ، بر خالف رانون اساسي

  . با آن در چارچوب اتحاديه آطريقايي است

 

 گذار از استعمار خارجي به استبداد داخلي در آرريقا -1

-ا  اروپايي زياد  را به سمت بهرهكشوره، رشار در راره آطريقاوجود منابع س

ها  اروپايي هميح امر موجب ررابت شديد بيح دولت. بردار  از ايح منابع سوق داد

در اواخر »برا  مثال . جهت بسط هر چه بيشتر مستعمرات خود در راره سياه شد

ن حبشه بود كه خورد و آطقط يک كشور مستقل در آطريقا به چشم مي 19ررن 

  .5«ها حفظ كرده بودها  ايتاليايياستقاللش را در ربال مطامع و دست انداز 

ميالد  بسيار  از كشورها  آطريقايي به تدريج از بند استعمار  6٠در دهه 

با گذار از دوران سياه استعمار و كسب استقالل برگ زريني در تاريخ . خارج شدند

اما ايح شريني دير  نپاييد و با رو  . آطريقا شيريح شدآطريقا ررم خورد و كام مردم 

مردم به جا  استعمار ، ها  نظامي در برخي از كشورها  آطريقاييكار آمدن حکومت

ها  سياسي ناپايدار در نظام. كم يعم استبداد داخلي را تجربه كردندخارجي كم

ا را به مخايره پي به شدت صلح و امنيت در آطريقدرنتيجه كودتاها  نظامي پي

نقش نظاميان در سياست . شودايح كودتاها معموالً توسط نظاميان انجام مي. اندازدمي

آطريقا چندان عجيب نيست چه اينکه بيش از نيمي از روسا  جمهور آطريقايي نظامي 

ا  در صدد حل ها  منطقههميح امر سبب شد تا آطريقا با تشکيل سازمان. اندبوده

گير  سازمان وحدت آطريقا در دول آطريقايي با شکل. شکالت برآيدبخشي از ايح م

وهله اول در صدد استقالل سياسي و در مرحله بعد در پي ايجاد يک واحد سياسي 

سازمان وحدت آطريقا و جانشيح آن يعني اتحاديه . متحد يا طدراسيون آطريقايي بودند

. انددر سطح آطريقا انجام داده ها  زياد  به منظور ارتقا  حقوق بشرآطريقايي تالش

حکومت ، حقوق بشر، اصول بنياديح اتحاديه آطريقايي بر احترام به اصول دمکراتيک

با احترام به ايح موازيح در راستا  محکوميت تغيير . به زمامدار  تاكيد دارد، رانون

هايي است كه بر خالف رانون اساسي و به صورت غير دمکراتيک رو  كار حکومت

  . دارنداند گام بر ميهآمد

  

                                                                                                     
، ص 136٨، ترجمه هدايت اهلل طلسفي، نشر نو، نهادهاو روابط بين المللكليار، كلود آلبر،  5

٧٧ . 
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مصاديق بارز تغيير حكومت بر خالف قانون اساسي در اتحاديه  -2

 آرريقا

ها  دمکراتيک تغييرات ناگهاني زياد  همان يور كه ربالً اشاره شد طقدان رژيم

ها موثر است اما عوامل مختلفي در تغيير حکومت. را در راره آطريقا ايجاد كرده است

تغييراتي كه . ها نبايد به صورت مطلق امر  ناشايست تلقي گرددايح تغيير حکومت

گيرد نمي تواند از بطح جامعه به منظور مقابله با رژيم ها  جائر و طاسد صورت مي

 . به شکل يکساني همانند تغيير حکومت به صورت غير دمکراتيک باشد

تحاديه به كه اسناد ا 6تواند به صور گوناگوني صورت پذيردتغييرات حکومت مي

مصاديق بارز . كند و به هيچ وجه جنبه حصر  نداردبرخي از مصاديق آن اشاره مي

تغيير حکومت را مي توان در دو رالب بزرگ دسته بند  كرد: الف( ارداماتي كه عليه 

ب( ارداماتي كه توسط دولت رانوني برا  حفظ ردرت . دولت رانوني صورت مي پذيرد

 . مي آيدبه صورت غير رانوني بعمل 

 اقدامات عليه دولت قانوني .1.2

تواند در رالب اردامات نظامي و مسلحانه اردمات عليه دولت در مسند ردرت مي

تريح مصداق بارز و شايع تغيير حکومت كودتا مهم. و يا غير مسلحانه صورت گيرد

كودتا به معني سرنگوني و برانداز  ناگهاني يک حکومت است و معموالً به . است

چه اينکه انقالب  كودتا با انقالب متفاوت است. شودسيله گروه كوچکي انجام ميو

شود و خواهان تغيير اساسي در نظام سياسي گرداني ميتر  صحنهتوسط گروه بزرگ

باشند در حالي كه كودتا توسط گروه اندكي مديريت و با ايجاد خشونت و تهديد مي

آطريقا همانند آمريکا  جنوبي و آسيا . دبه آن خواهان تغيير رهبران حکومت هستن

 . در دو سده اخير بارها كودتا را تجربه كرده است

ها  داخلي يکي ديگر از شيوه ها  رايج مداخله نيرو  مسلح در رالب جنگ

                                                                                                     
ها بر خالف رانون اساسي احصا  تبرخي نويسندگان طروض مختلفي را برا  شکل گير  دول  6

كرده اند: الف( طرض كودتا؛ ب( طرض انقالب؛ ج( طرض تقلب نسبت به انتخابات و در نهايت طرض 

تقلب نسبت به رانون اساسي يا به تعبير ديگر دور زدن اصول رانون اساسي. برا  ايالعات بيشتر نک 

 به :
Bula-Bula, Sayeman, «Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des 

gouvernements anticonstitutionnels par l'Union Africaine», », Annuaire 

Africain de droit international, N. 11, 2003, p. 56 . 
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ها در حقوق مخاصمات البته ايح جنگ. در جهان برا  كسب ردرت در جهان است

و پروتکل  1949ها  چهارگانه يونمشترك كنوانس 3مسلحانه در چارچوب ماده 

 .اندمورد توجه ررار گرطته 19٧٧ي دوم الحار

. عمل آيده ها  سياسي بيح اردامات ممکح است به صورت رتلاما بخشي از ا

ها  مختلفي از جمله كند به روشگروه مخالف برا  رسيدن به ردرت تالش مي

ه در حال حاضر در مسند ها  سياسي متوسل شود تا رربا  بالفعل خود را كرتل

 . ردرت هستند كنار بزند

همان يور كه مشخص است در ايح حالت ارداماتي از يرف مخالفيح عليه 

به صورت . باشددولتي كه در مسند ردرت مي. گيرددولت منتحب مردم صورت مي

دمکراتيک و رانوني حکومت را به دست دارد و اردامات مذكور جهت سرنگوني آن 

معيار تشخيص . گيرد و در تعارض با مقررات اتحاديه آطريقايي استميدولت صورت 

اسناد حقوري اتحاديه آطريقايي است و ايح اسناد تعييح « دولت منتخب دمکراتيک»

خواهند كرد كه آيا دولت در راس ردرت دولتي دمکراتيک و از مشروعيت كاطي 

 برخوردار است يا خير؟

اگر دولت در مسند ردرت طارد معيارها   معنا  ديگر ايح گفتار ايح است كه

مورد نظر اتحاديه باشد دولت منتخب دمکراتيک محسوب نخواهد شد و در ايح حالت 

ر خالف رانون اساسي به اردامات انجام شده عليه دولت از مصاديق تغيير حکومت ب

 .آيدحساب نمي

رانوني و  تاكنون به موارد  پرداخته شد كه از بيرون به منظور تغيير حکومت

دولت در راس ردرت اعمال شد اما عکس ايح رضيه هم ممکح است اتفاق بيفتد يعني 

اينکه دولت در راس ردرت بخواهد به شيوه ها  مختلف متوسل گردد تا ردرت را به 

  . صورت غير رانوني و بر خالف رانون اساسي حفظ نمايد

 غير قانوني  اقدامات دولت قانوني به منظور حفظ قدرت به صورت .2.2

ا  و سنجش عيار يک نظام دمکراتيک دورهيکي از معيارها  معروف برا  

ها  دمکراتيک در تغييرات رانوني ردرت در نظام. مورت بودن مصادر ردرت است

ز ردرت و استبداد در دراز چنيح تدابير  مانع از تمرك. شودتجلي ميرالب انتخابات م

عمومي متجلي و اطراد در سرنوشت سياسي خود شود و از ايح منظر اراده مدت مي

  ٧. نمايندرت مستقيم يا غير مستقيم شركت ميخواه به صو

                                                                                                     
در تكاپوو حقوق برا  ايالعات بيشتر در ايح خصوص نک به : گرجي ازندرياني، علي اكبر،   ٧

  .13٨٨، انتشارات جنگل، اساسي
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امتناع دولت از در اختيار ررار دادن حکومت به حزب يا رربا  پيروز انتخابات 

، با برگزار  انتخابات مشروع و رانوني. ها  چنيح ارداماتي استتريح جلوهيکي از مهم

دار  دولت در مسند ردرت از واگذار  ردرت به داويلب پيروز در صورت خود

نمونه . شودکومت به صورت غير رانوني محقق ميانتخابات يکي از مصاديق تغيير ح

در ساحل عاج شاهد بوديم چه اينکه لوران  ٢٠1٠بارز چنيح وضعيتي را در سال 

كميسيون وسط گبگبو رئيس جمهور ايح كشور عليرغم تاييد انتخابات ايح كشور ت

 . پيروز انتخابات خوددار  كرد الحسح واتارااز واگذار  ردرت به  انتخابات ساحل عاج

بازنگر  و تغيير رانون ، يکي ديگر از مصاديق غير رانوني برا  حفظ ردرت

ارداماتي كه . اساسي يا رانون انتخابات بدون رضايت اكثريت بازيگران سياسي است

  رياست جمهور  يا نخست بات و يا با اطزايش دورهامکان شركت مجدد در انتخا

 . آوردير  مقدمات حفظ ردرت را طراهم ميوز

 

پيشگيرو و ضمانت اجراو تغيير حكومت بر خالف قانون اساسي  -3

 در اتحاديه آرريقايي 

 

تصويب اسناد متعدد آطريقايي بر توسعه تدريجي حقوق اتحاديه آطريقايي موثر 

ا  اعم از روام ناياطته و روام ياطته همچون اعالميه ون منطقهاسناد گوناگ. بوده است

، ٢٠٠٢پروتکل مربوز به تاسيس شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي ، ٢٠٠٠لومه 

ساز و برگ »در تجهيز  ٢٠٠٧انتخابات و حکمراني ، كراسيومنشور آطريقايي دم

الف رانون اساسي نقش آطريقا برا  مقابله با پديده تغيير حکومت بر خ ٨«هنجار 

نشانگر واكنش سخت آطريقا نسبت به كودتا  9٠تدويح ايح اسناد در دهه . اندداشته

  9. است

. مورد توجه وارع شد ٢٠14ايح موضوع مجدداً با تدويح پروتکل ماالبو در سال 

اتحاديه آطريقايي تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي را به عنوان يکي از جنايات 

حيت ديوان آطريقايي دادگستر  و حقوق بشر ررار داد كه در نوع خود در تحت صال

البته الزم به ذكر است كه اساساً . المللي بي نظير است  محاكم كيفر  بيححوزه

                                                                                                     
٨ Kazadi Mpiana, Joseph, «L’Union africaine face à la gestion des 

changements anticonstitutionels de gouvernement», Revue québécoise de 

droit international, N 25, 2012, p. 103.  
9Idem  
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دارد كه  ها  وجودنسبت به تدويح پروتکل ماالبو از جهات ديگر ابهامات و نگراني

بر خالف رانون اساسي در آطريقا  انگار  تغيير حکومتتفصيل آن را به بخش جرم

 . كنيمموكول مي

دهد كه سازمان وحدت آطريقا و در پي آن اتحاديه مطالعه اسناد مذكور نشان مي

در صدد « تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي»آطريقايي با توجه به اهميت موضوع 

-آن پرداختهتبييح مفهوم و ذكر مصاديق آن و در ادامه به پيشگير  و ضمانت اجرا  

 . اند

همان يور كه بيان شد اسناد آطريقايي مرتبط با ايح موضوع بتدريج به بخشي 

از جوانب تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي پرداختند اما منشور آطريقايي 

انتخابات و حکمراني مفاد اسناد ربلي را به نحو  تکميل و سازِكار اجرايي ، كراسيودم

بديح جهت تمركز اصلي ما در ايح رسمت . پديده ايجاد كرد به منظور مقابله با ايح

  . انتخابات و حکمراني است، بر رو  منشور آطريقايي دمکراسي

انتخابات و حکمراني موضوع پيشگير  و ضمانت ، منشور آطريقايي دمکراسي

ايح منشور توسط روسا  كشور . كنداجرا  تغيير حکومت در آطريقا را پيش بيني مي

 ٢٠1٢طوريه  15در آديس آبابا تصويب و در  ٢٠٠٧ژانويه  3٠آطريقايي در و دولت 

ايح منشور جنبه پيشگيرانه دارد و در زماني كه يک  ٢4ماده . الزم االجرا گرديد

وضعيت طرآيند دمکراتيک كشور عضو  را تهديد كند شورا  صلح و امنيت اتحاديه 

منشور  ٢5ح وضعيتي برابر ماده تشخيص و احراز چني. آطريقايي وارد عمل خواهد شد

 . باشدانتخابات و حکمراني بر عهده شورا مذكور مي، آطريقايي دمکراسي

. مديريت و حل و طصل اختالطات است، هدف از تاسيس ايح شورا پيشگير 

ايح نهاد يک سيستم امنيت جمعي و اعالم خطر طور  و واكنش سريع و موثر برا  

اد كرده است كه از جهاتي با شورا  امنيت سازمان وضعيت ها  جنگي و بحراني ايج

الارل بخشي از اهداف هر يک از دو شورا يعني . باشدملل متحد رابل مقايسه مي

شورا  امنيت سازمان ملل متحد و شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي مشترك 

ا بدنبال تريح هدطي است كه هر يک از ايح دو شوردر وارع صلح و امنيت مهم. هستند

و  3اهداف اصلي و اشتغاالت ذاتي شورا  صلح و امنيت اتحاديه در مواد . آن هستند

پروتکل مربوز به تاسيس شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي احصا  شده  6

  1٠.است

                                                                                                     
1٠- Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de 

l’Union africaine, 9 juillet 2002 . 
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اگر برا  شورا محرز شود كه در يکي از كشورها  عضو ارداماتي بر خالف رانون 

كند از يرق رت پذيرطته است در ابتدا سعي مياساسي برا  تغيير حکومت صو

، منشور آطريقايي دمکراسي ٢5مطابق ماده . ديپلماتيک موضوع را طيصله دهد

 3٠شورا به موجب مقررات ماده ، انتخابات و حکمراني در صورت ناكامي در ايح امر

پروتکل مربوز به تاسيس شورا  صلح و  ٧سند تاسيس اتحاديه آطريقايي و ماده 

ها  اتحاديه نيت اتحاديه تصميم به تعليق حق شركت دولت خايي در طعاليتام

. نکته رابل توجه ايح است كه تصميم شورا در ايح باره دارا  اثر طور  است. گيردمي

توان آنها را در رالب آثار تصميم بر تصميمات شورا آثار گوناگوني مترتب است و مي

 .بند  كردحاديه و نسبت به اطراد يبقهضو اتساير دول ع، نسبت به دولت خايي

ا  ضمح محکوم با صدور بيانيهآطريقايي  اتحاديه، بدنبال حوادث كشور آطريقايي نيجر

رئيس جمهور نيجر ، تاجا ر ايح كشور كه به بركنار  ممدودكردن كودتا  نظامي 

 . را معلق كرد منجر شد عضويت نيجر در ايح اتحاديه

ت در اتحاديه آطريقايي به هيچ وجه به معني تعليق تعليق حق مشاركت يک دول

ه در مورد نه تنها در مورد تعليق بلک. تعهدات آن دولت در مقابل اتحاديه نخواهد بود

المللي هم دولت متقاضي خروج بايد كليه تعهدات خود را خروج از يک سازمان بيح

ور آطريقايي منش ٢5ماده  ٢بند . به موجب سند تاسيس آن سازمان اجرا نمايد

دولت خايي را مکلف به اجرا  تعهدات خود در ، انتخابات و حکمراني، دمکراسي

پرداخت حق عضويت در ، يکي از مصاديق بارز چنيح تعهد . كندمقابل اتحاديه مي

ها به نکته ديگر  كه ايح بند بر آن تاكيد دارد تعهدات دولت. باشدآن اتحاديه مي

« تعهدات»نحوه نگارش ايح بند با بکارگير  واژه . ر استرعايت و احترام به حقوق بش

گر ايح است كه تعهد به رعايت حقوق بيان« به ويژه»به صورت جمع و همچنيح واژه 

پس به موجب مقرره پيشگفته تعهدات . باشدبشر يکي از مصاديق ايح تعهدات مي

  .  يل است  حصر  ندارد بلکه از باب تمثدولت خايي در مقابل اتحاديه جنبه

رسد تداوم برخي تعهدات نه تنها با توجه به آنچه كه در باال ذكر شد به نظر مي

با توجه به ماهيت . در ايح اتحاديه بلکه در هر سازمان بيح المللي ديگر صادق است

 .   مورت تعليق چنيح استنبايي اساساً با منطق حقوري نيز سازگار است

تحاديه نه تنها موجب رطع روابط تعليق حق مشاركت دولت خايي در ا

ديپلماتيک اتحاديه با دولت مربويه نخواهد شد بلکه آن مرجع تمام مساعي خود را 

 . به منظور برررار  مجدد دمکراسي در آن دولت بکار خواهد بست

انتخابات و ، ها  مندرج در منشور آطريقايي دمکراسيها و مجازاتمحروميت
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ر  بر اطراد  كه مرتکب تغيير حکومت بر خالف رانون حکمراني مستقيماً منشا  آثا

اطراد  كه مرتکب تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي . گرددمي، انداساسي شده

اند حق شركت در انتخابات به منظور برررار  و اعاده نظم دمکراتيک را ندارند و شده

در صورت . وندها  مسئوليتي نهادها  سياسي دولت مشغول شتوانند در پُستنمي

هايي مندرج در رواعد و آييح مجازت، استنکاف ايح اطراد از اعاده نظم دمکراتيک

از جمله ايح . شوددر مورد آنها به اجرا گذاشته مي ٢٠٠٢داخلي اتحاديه مصوب 

ها  محدوديت، ها  ارتصاد مجازات، توان به ندادن ويزا به ايح اطرادمجازاتها مي

ها  ها  تجار  و ساير مجازاتمحدوديت، هابا ساير دولتارتبايي دولت مربويه 

در ضمح . پيش بيني شده در سند موسس اتحاديه و رواعد و آييح داخلي اشاره كرد

ايح امکان برا  شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي وجود دارد تا هر مجازات 

 . اضاطي كه صالح دانست توصيه نمايد

. بر ساير دول عضو اتحاديه آطريقايي داشته باشد تواند آثار ها ميمجازات

هايي برا  ساير دول عضو كه از تغييرات دولت برخالف كنفرانس اتحاديه مجازات

دول عضو بايد از . گيرداند درنظر ميرانون اساسي حمايت و يا آن را تحريک كرده

به آنها پذيرش مرتکبيح تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي و اعطا  پناهندگي 

ها مکلف به محاكمه يا استرداد موثر به عبارت ديگر ايح دولت. خوددار  نمايند

 . باشندمرتکبيح مزبور مي

تريح موضوعات مطروحه در همکار  و تعهد به استرداد يا محاكمه يکي از مهم

. باشدكيفرماني ميهدف اصلي از اِعمال ايح تعهد مبارزه با بي. معاضدت رضايي است

در هر . اندها  بيح المللي گوناگوني ايح تعهد را مورد شناسايي ررار دادهنسيونكنوا

تي است كه مورد اهتمام جامعه نمايد مبارزه با شديدتريح جناياحال آنچه مهم مي

دولتها مکلف ، در راستا  انجام تعهد به استرداد يا محاكمه. باشدالمللي در كل ميبيح

تعقيب و تحقيق مرتکب و ، محاكمه اعم از رانونگذار به اتخاذ تدابير الزم جهت 

 . ارجاع پرونده به محاكم رضايي هستند

در نهايت بايد اضاطه كرد كه با مرتفع شدن موجبات تعليق دولت به جهت 

شورا  صلح و امنيت اتحاديه محدوديت ها و ، تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي

 .  ه را بريرف خواهد كردممنوعيت ها  اعمال شده بر دولت مربوي

-تاكنون شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي به كرات در پي مديريت بحران

كند تا با همکار  ساير ايح شورا كوشش مي. ها  گوناگون در آطريقا بوده است

المللي بر ايح مشکالت مربوز به تغيير حکومت بر خالف بازيگران منطقه ا  يا بيح
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حضور شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي در حل مشکالت . آيدرانون اساسي طائق 

گينه ، مربوز به تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي در كشورها  ماداگاسکار

-نيجر و غيره جملگي از موارد حضور ايح شورا محسوب مي، موريتاني، مالي، بيسائو

  11. شود

  

 آرريقا  جرم انگارو تغيير حكومت بر خالف قانون اساسي در -4

المللي در كنار محاكم كيفر  ويژه نقش مهمي در ديوان كيفر  بيح تشکيل

هايي كه ايح ديوان با وجود محدوديت. تحقق عدالت كيفر  در جهان داشته است

اگر تاسيس . شودكيفرماني محسوب ميدارد تاسيس آن نقطه عطفي در مبارزه با بي

الت كيفر  در سطح بيح المللي بدانيم ديوان كيفر  بيح المللي را نماد تحقق عد

اعتراض آطريقا . برخي از دول آطريقايي نسبت به عملکرد ايح محکمه معترض هستند

، به عملکرد ديوان معلول عوامل متعدد  همچون تمركز ديوان بر رو  راره آطريقا

توجهي شورا  امنيت به درخواست اتحاديه و دول آطريقايي و همچنيح بي توجهي بي

تعقيب برخي از سران دول آطريقايي و ادعا  اعمال عدالت . مصونيت سران است به

گير  موضع. گزينشي توسط ديوان موجب ناخرسند  عميق اتحاديه آطريقايي گرديد

به منظور  ٢٠14اتحاديه آطريقايي منتهي به تدويح پروتکلي به نام پروتکل ماالبو 

ديوان آطريقايي مذكور به . گرديد تاسيس ديوان آطريقايي دادگستر  و حقوق بشر

 . سبب الزم االجرا نشدن پروتکل مذكور هنوز شروع بکار نکرده است

به « صالحيت بيح الملل كيفر  ديوان»زير عنوان  ٢٨آ  پروتکل ماالبو در ماده

اما در . پردازديور كلي به صالحيت ماد  ديوان و جنايات تحت صالحيت آن مي

ايات تحت صالحيت ديوان به مصاديق هريک از ايح مواد بعد  ضمح تعريف جن

بخش حقوق ، با حفظ حق تجديد نظر -1»مطابق ايح ماده . كندجنايات اشاره مي

جنايات عليه ، الملل كيفر  ديوان برا  محاكمه جنايات زير صالح است: ژنوسيدبيح

، جنايات مربوز به تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي، جنايات جنگي، بشريت

، راچاق مواد مخدر، راچاق انسان، پولشويي، طساد، مزدور ، تروريسم، دزد  دريايي

. بهره بردار  غير رانوني از منابع يبيعي و جنايت تجاوز، راچاق پسماندها  خطرناك

صالحيت ديوان را به ساير جنايات ، ها  عضوتواند با وطاق عام دولتكنفرانس مي-٢

                                                                                                     
 برا  ايالعات بيشتر در ايح مورد نک به :  11

Kazadi Mpiana, Joseph, «L’Union africaine face à la gestion des 

changements anticonstitutionels de gouvernement», Revue québécoise de 

droit international, N 25, 2012, pp. 123-137.  
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جنايات تحت صالحيت -3. بيح الملل گسترش دهد به منظور انعکاس توسعه حقوق

  «. ديوان يا ارجاع شده به آن نبايد مشمول هيچ گونه محدوديتي شوند

جنايات مربوز به تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي در ايح ماده به عنوان 

تکرار ، بخشي از صالحيت ها  ايح ديوان. چهارميح جنايت احصا  شده است

در مقايسه با اساسنامه ديوان كيفر  . ن كيفر  بيح المللي استصالحيت ماد  ديوا

جنايات تحت ، 199٨اساسنامه رم  5بيح المللي بايد اذعان داشت كه در ماده 

صالحيت ديوان به عنوان شديدتريح جنايات معرطي شده اند در حالي كه در ماده 

جنايات در سند البته عدم توصيف ايح . پروتکل ماالبو واجد چنيح وصفي نيست ٢٨

اساسنامه رم آمده چيز   5آطريقايي به عنوان شديدتريح جنايات آن گونه كه در ماده 

 . كاهداز اهميت ايح جنايات نمي

همان يور كه در باال اشاره شد تعريف و مصاديق هر يک از جنايات تحت 

 ايي زير عنوان ٢٨ماده . صالحيت ديوان در مواد بعد  به ترتيب بيان شده است

ايح ماده  1در بند . است« جنايت مربوز به تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي»

 1٢كند: بر يبق ايح اساسنامهتغيير حکومت بر خالف رانون اساسي را چنيح تعريف مي

ارتکاب يا دستور به ارتکاب اعمال ذيل »مراد از تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي 

در ذيل ايح بند « . به صورت غير رانوني استبه رصد نيل به ردرت يا حفظ ردرت 

احصا  ايح . شودمصاديق جنايت تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي احصا  مي

برخي . مصاديق تحت تاثير و برگرطته از اسناد آطريقايي تدويح شده ربلي است

حقوردانان در مورد تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي موضوع گذار از حقوق نرم 

را مطرح كرده اند و در ايح ميان حتي  14به حقوق سخت يا روام ياطته 13روام ناياطتهيا 

   15. از نُرم عرطي در حقوق بيح الملل آطريقايي سخح به ميان آورده اند

دولت دمکراتيک »در ضمح الزم به ذكر است كه در مقام تبييح مفهوم 

ل به تعريف ارائه شده دهد و آن را موكوسند ياد شده تعريفي بدست نمي، «منتخب

 . كنددر اسناد حقوري اتحاديه آطريقايي مي

                                                                                                     
روز بعد از توديع پازدهميح سند  3٠ايح پروتکل و اساسنامه ضميمه آن  11بر اساس ماده   1٢

 تصويب توسط دول عضو الزم االجرا خواهد شد. 
13Soft law 
14Hard law 

15
Soma, Abdoulaye, « Le crime international de changement 

anticonstitutionnel de gouvernement », Swiss Review of International 

and European Law, N. 3, 2016, p. 428 . 
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پروتکل ماالبو و اساسنامه ضميمه آن با ارتباس از اسناد ربلي آطريقايي مصاديق 

اگر اسناد ربلي تنها به . كندتغيير حکومت بر خالف رانون اساسي را جرم انگار  مي

پرداخت؛ پروتکل ماالبو ساسي ميممنوعيت اردامات تغيير حکومت بر خالف رانون ا

نه تنها در . و اساسنامه ضميمه آن گامي به جلو برداشت و آن را جنايت تلقي كرد

مورد تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي بلکه در مورد ساير اعمال همچون 

بهره بردار  ، راچاق پسماندها  خطرناك، راچاق انسان، پولشويي، طساد، مزدور 

منابع يبيعي و غيره نيز جرم انگار  و آنها را در صالحيت ديوان  غير رانوني از

  . آطريقايي دادگستر  و حقوق بشر ررار داده است

دول آطريقايي ، تعدد و تکرار برخي از جنايات در راره آطريقا، به سبب ارتکاب

تسر  صالحيت ديوان نسبت به ايح . كنوانسيون ها  متعدد  را تدويح كرده اند

تواند به منزله جرم انگار  و عزم آطريقا نسبت به مبارزه با ايح اردامات ميجنايات 

به عبارت ديگر پروتکل ماالبو مجموعه ا  از جنايات بيح المللي و جرايم . تلقي گردد

نوآور  . سازمان ياطته طراملي را يکجا در صالحيت ديوان منطقه ا  ررار مي دهد

حت صالحيت ديوان بلکه در مصاديق برخي از پروتکل ماالبو نه تنها در جنايات ت

 . جنايات نيز توسعه پيدا كرده كه در مقايسه با محاكم كيفر  ديگر كم نظير است

 

 

 نتيجه گير 

 

تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي از يريق كودتا يکي از شايع تريح موارد 

و ايجاد نهادها در  اتحاديه آطريقايي با تصويب مقررات. ها در آطريقاستتغيير حکومت

 . پي جلوگير  از ايح پديده است

شورا  صلح و امنيت اتحاديه آطريقايي به نحو  همانند شورا  امنيت سازمان 

شورا  . ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت در سطح اتحاديه را بر عهده دارد

مذكور در حوادث و بحران ها  مختلف در خصوص تغيير حکومت بر خالف رانون 

 . اسي مداخله كرده است تا وضعيت را به حالت ربل از كودتا برگردانداس

اگرچه كارنامه مديريت شورا  صلح و امنيت اتحاديه كامالً مثبت نبوده اما 

توان ارداماتي كه ايح شورا برا  مقابله با تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي نمي

  صلح و امنيت اتحاديه به منظور تدابير  كه شورا. انجام داده است را ناديده گرطت

جلوگير  از پديده كودتا اتخاذ كرده است گرچه الزم بوده اما به هيچ وجه كاطي 
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 . نبوده است

محکوميت تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي و تعليق مشاركت كشور 

ها  اتحاديه از جمله اردامات اصلي و مهمي بوده كه شورا به آن مربويه در طعاليت

 . ل شده استمتوس

يکي از ارداماتي كه بايد در راره آطريقا به آن توجه شود موضوع مردم ساالر  

ها  بنياديح بشر بايد مورد اهتمام احترام و رعايت موثر و كارآمد حقوق و آزاد . است

محکوميت و رد تغيير حکومت بر خالف رانون اساسي . بيشتر دول آطريقايي ررار گيرد

 . گرددانه و تحقق شرايط دمکراتيک اعمال ردرت تکميل ميبا اردامات پيشگير

مصر و ليبي ، ها  مردمي در برخي از كشورها  آطريقايي همچون تونسحركت

تحت عنوان بهار عربي محدوديت سازِكارها  اتحاديه آطريقايي را در مقابل تغييرات 

سخي مشروع ها پادر وارع ايح خيزش. حکومت بر خالف رانون اساسي را نشان داد

ها  مردم آطريقا در مورد مردم ساالر  بود و ظهور دمکراسي در برخي از به حركت

به هميح جهت شورا  صلح . كشورها  كه از استبداد حاكم در رنج بودند را نويد داد

و امنيت اتحاديه آطريقايي بهار عربي در تونس و مصر را به عنوان اردامات بر خالف 

د و دخالت چنداني در ايح امور نکرد در حالي كه در رضيه رانون اساسي تلقي نکر

در پايان بايد گفت كه مقابله . ليبي شورا اردام و تدابير  را در ايح خصوص اتخاذ كرد

ها بر خالف رانون اساسي در اتحاديه آطريقايي بيش از هر چيز ديگر با تغيير حکومت

 . ر استدر گرو تحقق مردم ساالر  و رعايت موازيح حقوق بش
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Change of government unconstitutional in 

the African Union 
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Abstract 

The overwhelming political instability of the coup d'etat in 

some African countries has led the African Union to legislate 

to prevent the change of government. The African Union 

criminalized the prohibition of regime change contrary to the 

constitution. In order to maximize the effectiveness of the 

rules set out in this regard, the African Union will use all its 

existing regional capacities to prevent a change of government 

against the constitution. The African Union's Peace and 

Security Council is the guarantor of implementing the rules set 

out to prevent the change of government unconstitutional. The 

African Union's Peace and Security Council has been adopted 

by the coup d'etat of Africa, which has led to a change of 

government against the constitution. This study reviews and 

analyzes the issue of changing governments contrary to the 

constitution within the framework of the African Union.  
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