مرشوع الربوتوكول اإلضايف امللحق
بامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
و الشعوب املتعلق بإلغاء عقوبة
اإلعدام بإفريقيا

صك إفريقي لحامية حقوق اإلنسان يحرتم إرادة الدول

دعم حامية الحق يف الحياة بإفريقيا

يف إطار امتام و دعم مقتضيات امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب ،سمح الفصل
 66من امليثاق باعتامد بروتوكوالت او اتفاقيات خاصة .و عىل هذا األساس ،اقرتحت
اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب–الهيكل املسؤول عن تنمية و حامية حقوق
اإلنسان بإفريقيا -اإلتحاد اإلفريقي إىل اعتامد بروتوكول خاص بإلغاء عقوبة اإلعدام الذي
يشري"الحق يف الحياة هو أساس كل الحقوق األخرى "و أن "إلغاء عقوبة اإلعدام أمر رضوري
للحامية الفعالة" لهذا الحق.
و أوصت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب يف خالصة دراستها حول مسألة
عقوبة اإلعدام يف إفريقيا سنة  2011اإلتحاد اإلفريقي و الدول األعضاء باعتامد بروتوكول
للميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب حول إلغاء عقوبة اإلعدام بإفريقيا ،إلمتام
النقائص املوجودة بامليثاق [ ]...مع التأكيد عىل عدالة تصالحية و ال عقابية.

" أنا أعارض عقوبة اإلعدام يف كل الظروف.
ال ميكن إنكار الحق يف الحياة "

Navi PILLAY

نايف بيالي ،مفوض سامي سابق لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة ()2008 – 2014

و قد تم تقديم مرشوع الربوتوكول خالل املؤمتر األول حول عقوبة اإلعدام بإفريقيا الذي
نظّمته اللجنة اإلفريقية ودولة بنني بكوتونو يف شهر جويلية (يوليو)  ،2014و قد سانده
عدد هام من ممثيل الدول األعضاء باإلتحاد اإلفريقي و برملانيون و مؤسسات وطنية
لحقوق اإلنسان و منظامت املجتمع املدين.
و اعتمدت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب رسميا مرشوع الربوتوكول خالل
الدورة العادية  56يف أفريل  2015وحولته لإلتحاد اإلفريقي للمصادقة عليه.
 1ديباجة مرشوع الربوتوكول املعتمد من قبل اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
و الشعوب خالل دورته العادية السادسة و الخمسون  56يف أفريل 2015

ملاذا بروتوكول إفريقي بإلغاء عقوبة اإلعدام ؟

• من وجهة النظر السياسية ،هو يُظهر إرادة الحكومات اإلفريقية يف التعامل مع
مسألة عقوبة اإلعدام بصورة علن ّية و يُ ّبي أهمية املسألة عىل مستوى القارة .و هو
يُؤكّد من جديد عىل أن احرتام الحق يف الحياة يفرض بالرضورة إلغاء عقوبة اإلعدام.
• من وجهة النظر القانونية ،فهو ال يلزم سوى الدول التي تصادق عليه كام أنه يستكمل
و يع ّزز األحكام املتعلقة بالحق يف الحياة (املادة  )4من امليثاق اإلفريقي .كام يوضّ ح
الوسائل القانونية التي متكّن من إلغاء عقوبة اإلعدام ومنع أن يتم اعتامدها مج ّددا يف
الدول األطراف.
• عىل مستوى التعبئة ،يتعلق األمر بصك ميكن أن تستند عليه الحكومات،
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،الزعامء الدينيون ،التقليديون و العرفيون،
املحامون ،القضاة ،منظامت املجتمع املدين ،وسائل اإلعالم و املواطنون يف دفاعها من
أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.

ماذا ينص الربوتوكول اإلضايف املتعلق بإلغاء
عقوبة اإلعدام يف إفريقيا ؟

تذكّر الديباجة بالتزامات كل من اإلتحاد اإلفريقي و أعضائه لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام و
يُربز األهمية التي يكتسيها من أجل حامية حقوق اإلنسان و ترقيتها.
• تنص املادة األوىل أن الدول األطراف تلتزم بحامية الحق يف الحياة و بإلغاء عقوبة
اإلعدام يف مجال مامرسة سيادتها.
• تلزم املادة  3الدول التي صادقت عليه باعتامد وقف تنفيذ أحكام اإلعدام ما دام مل يتم
اإلنتهاء بعد من العملية الترشيعية التي تستهدف إلغاء عقوبة اإلعدام.
• تخص املادة  4التزامات الدول األطراف فيام يتعلق بالتقارير امل ُقدمة أمام اللجنة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب .
• تنص املادة  6عىل بدأ نفاذ الربوتوكول بعد مصادقة خمس عرشة  15دولة طرف يف
اإلتحاد اإلفريقي أو انضاممها .
• تعالج املادتان  2و  5مسائل إجرائية.

" إن رضورة إلغاء عقوبة اإلعدام هي بالنسبة يل دوما
اعتقاد راسخ ،مطلق ،و مل يساور ضمريي فيها كرجل ،و
أي شك "
أقول كرجل دينّ ،

عبدو ضيوف ،الرئيس السابق لجمهورية السنغال ،األمني العام السابق للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

عقوبة اإلعدام يف اإلتحاد اإلفريقي

تتجه القارة اإلفريقية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام األمر الذي يجعلها القارة القادمة التي
تلغي العقوبة.
و بتاريخ  01أوت  2021ألغت أغلبية الدول اإلعدام قانونا ( )23أو تعلق اإلعدامات
( )17و مل تبق إال أقلية تنفذها ( .)15و منذ اعتامد الربوتوكول سنة  2015ألغت  05دول
اإلعدام و هي :الكونغو و غينيا و بوركينا فاسو و تشاد و سرياليون.
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توجه قاري نحو اإللغاء
اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ما بني  2007و  8 2020قرارات تدعو إىل تعليق
عاملي لإلعدامات.
وصوتت العديد من الدول اإلفريقية عىل هذه القرارات و ارتفع العدد من  17إىل  28دولة
طرف يف ظرف  13عاما أي ما يفوق نصف عدد الدول اإلفريقية العضوة يف املنتظم األممي
صوتت لفائدة الوقف العاملي يف حني تراجع عدد الدول املناهضة له من  12إىل  6دول.
تصويت الدول اإلفريقية عند اعتامد الالئحة
(75-183 )2020

تصويت الدول اإلفريقية عند اعتامد الالئحة
(62-149 )2007
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امتناع عن التصويت

" إن الشخص الذي اتّهمتني الدولة بقتله كان عىل قيد الحياة و
بصحة جيدة.كنت بريئا و خشيت أن أموت .إن العيش مع العلم
أنك ستواجه املوت اليوم أو غدا أمر صعب.
هذا ما عشته طيلة مثاين عرش  18سنة و نصف ".
إدوارد مباقي ،محكوم عليه باإلعدام سابقا يف أوغندا ،أمىض  18سنة يف أروقة املوت ،و كان ضحية خطأ قضايئ.

من أجل معلومات إضافية يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين لفريق العمل حول عقوبة اإلعدام و عمليات اإلعدام خارج
نطاق القضاء أو اإلعدام دون محاكمة أو اإلعدام القرسي يف إفريقيا التابع لللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب :
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/death-penalty/
وثيقة معدّة بالتعاون مع WCADP، FIACAT،

