
قّدمت الحملة اإلفريقية إللغاء تجريم الجنح البسيطة، يوم 22 سبتمرب 2021 وبطلب من رشكاء الحملة، دورة تدريبية حول كيفية النفاذ إىل 
االتحاد اإلفريقي واالستفادة القصوى من جهوده الساعية نحو املنارصة. وقد عرضت هذه الدورة نبذة عامة حول االتحاد اإلفريقي مع الرتكيز عىل 

املفوضية اإلفريقية واملحكمة اإلفريقية وإسداء النصائح بشأن األشكال العملية للمشاركة ودراسات الحالة.

نبذة عامة عن االتحاد اإلفريقي

االستفادة من االتّحاد اإلفريقي 

رركّز العرض عىل مختلف املؤسسات القضائية والترشيعية والتنفيذية لالتحاد األفريقي التي ميكن أن يتفاعل معها رشكاء الحملة. إذ أن أحد األهداف 
الرئيسية لالتحاد األفريقي هو تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والشعوب مبا يتوافق مع امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وغريه من الصكوك 

املتعلّقة بحقوق اإلنسان. ويجب أن تشارك منظامت املجتمع املدين مشاركة اسرتاتيجية ومستمرة باالعتامد عىل الديناميكيات السياسية والسياق الذي 
يعمل فيه رشكاء الحملة.

ميكن أن تكون مشاركة املجتمع املدين مع الهيئات التنفيذية والترشيعية لالتحاد األفريقي من خالل أحد الخيارين التاليني:
التفاعل مع الربملان األفريقي )PAP( عرب لجنةمفوضية االتحاد األفريقي )AUC( ولجنة املمثلني الدامئني )PRC( واملجلس التنفيذي، أو  •

توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة الشؤون السياسية مع مفوضية االتحاد األفريقي للحصول عىل االعتامد لدى االتحاد األفريقي.  •

ص
امللّخ

September 2021

هيئات اتّخاذ القرار صلب االتّحاد اإلفريقي
لجنة املمثّلني الدامئني

مفّوضية االتحاد اإلفريقي
جمعية رؤساء الدول والحكومات

املجلس التنفيذي
اللجان الفنية املختّصة  •

هيئة الترشيعية لالتحاد اإلفريقي
الربملان اإلفريقي

املؤسسات القضائية وشبه القضائية 
التابعة لالتحاد اإلفريقي

اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
والشعوب

املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
والشعوب

اللجنة اإلفريقية لخرباء حقوق 
ورفاهية الطفل

الهيئات واآلليات األخرى
لجنة االتحاد اإلفريقي للقانون 

)CUAD( الدويل
اآللية اإلفريقية ملراجعة النظراء 

)MAEP(
املجلس االقتصادي واالجتامعي 

)ECOSOCC( والثقايف

)CER( املجموعات االقتصادية اإلقليمية
محكمة العدل التابعة للمجموعة االقتصادية لدول غرب 

)CEDEAO( أفريقيا
الربملان التابع للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

)CEDEAO(
)CAE( محكمة العدل التابعة ملجموعة رشق إفريقيا

الجمعية الترشيعية التابعة ملجموعة دول رشق إفريقيا 
)CEAE(

املحكمة التابعة ملجموعة التنمية إلفريقيا الجنوبية 
)متوقّفة عن العمل(

املنتدى الربملاين التابع ملجموعة التنمية إلفريقيا الجنوبية 
)SADC(



اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )تُعرف اختصارا ب ACHPR أو ببساطة باسم “اللجنة”( 

تأسست اللجنة سنة 1986 مبوجب امليثاق األفريقي واتخذت من غامبيا مقرّا لها. تضّم اللّجنة 11 مفوضا يخدم كل منهم ملدة 6 سنوات. ميكن لرشكاء 
الحملة املشاركة مع اللجنة، وبشكل مبارش مع املفوضني خاصة إذا كان لديهم صفة مراقب.  ويبقى إنفاذ الصكوك القانونية للجنة اإلفريقيّة محدودا 

شأنه شأن جميع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان لكن تبقى هناك قيمة حقيقية للمشاركة مع اللجنة لتعزيز حقوق اإلنسان عىل املستوى الوطني 
لألسباب التالية:

تضع اللجنة قرارات ومبادئ وتوجيهات ومالحظات ختامية وغريها من الصكوك القانونية التي تعطي تفسريا رسميّا اللتزامات حقوق اإلنسان   )i(
املُلزمة كام ميكن استخدامها يف املنارصة عىل املستوى الوطني، و

ميكن للمنظامت من خالل االنخراط مع اللجنة رفع مستوى التحديات من املستوى الوطني إىل املستوى اإلقليمي حيث يُصّوب نحوها األنظار   )ii(
والتمحيص الذي من شأنه أن مُيثّل نقطة ضغط سياسية لدفع التغيري عىل املستوى الوطني. 

نصائح للقيام مبُنارصة ناجحة مع اللجنة 

يجب عىل املنظاّمت أن: 
تقوم بتقديم أدلة عىل تحديات يف مجال حقوق اإلنسان من خالل البحث وكيف يريدون من اللجنة استخدام واليتها للتطرق لهذا التحدي.  •

انتهاز الفرص التي توفرها إجراءات تقديم التقارير الحكومية مثل التظاهرات الجانبية وحلقات النقاش  وبيانات املنظامت غري الحكومية    •  •
وتقارير الظل  وذلك  للفت انتباه اللجنة إىل كل من عمل الحملة و إىل عملهم.

املساهمة يف الشبكات التعاونية للمنظامت غري الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تعمل عىل نحو ابتكارّي للمشاركة يف   •
املنارصة لدى اللجنة خالل الدورات العادية حيث يعزز ذلك من وضوح املشكالت املتعلقة بالحملة وميكن أن يشمل تظاهرات مشرتكة 

)تظاهرات جانبية وحلقات نقاش( وتقارير ظل مجمعة ورسائل وبيانات وفرص مشاركة أخرى.
الحصول عىل صفة مراقب ماّم يوفر منصة للمشاركة املبارشة مع اللجنة مبا يف ذلك بيانات املنظامت غري الحكومية.  •

بناء عالقات مع أفراد من املفوضني اطالعهم عىل العمل الذي يقومون به.  •
دعم اللجنة يف مراقبة مدى امتثال الدولة للمبادئ من خالل تضمني التطورات املتعلقة بالجنح  البسيطة يف تقارير الظل الخاصة   •  •

باملنظامت غري الحكومية.

املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

أُنشئت املحكمة األفريقية سنة 2004 الستكامل مهمة الحامية للجنة األفريقية حيث أن قراراتها نهائية وملزمة ألنها ال تخضع للمصادقة السياسيّة من 
قبل أجهزة االتحاد األفريقي وال تقبل الطعن أمام هيئة قضائية أخرى. وتتمثل مهّمة املحكمة يف تفسري وضامن تطبيق امليثاق األفريقي والربوتوكول وأي 

صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان مصادق عليه من الدول األعضاء.
ميكن لرشكاء الحملة إرشاك املحكمة بطرق مختلفة، مبا يف ذلك عن طريق تقديم آراء استشارية )إذا تم اعتامدهم لدى االتحاد األفريقي( أو القضايا 

الخالفية )إذا صادقت بالدهم عىل بروتوكول املحكمة( ، أحكام منوذجيّة، املنارصة للحصول عىل املساعدة القانونية للضحايا يف املحكمة و رصد القضايا 
والقرارات و اآلراء االستشارية الصادرة عن املحكمة من قبل الدول األطراف  ، إلخ.

نصائح للمشاركة الناجحة مع املحكمة 

تحتاج منظامت املجتمع املدين إىل بناء حوار مع الدول وأن يكون اختيارها للقضايا املعروضة عىل املحكمة يف نطاق اسرتاتيجيّة معيّنة حتى ال   •
تحول الدول دون النفاذ إىل املحكمة.

تذكر أن التقايض ليس الهدف النهايئ فحتى املنارصة والحشد يعتربان أمران حاسامن لضامن التقدم واإلنفاذ.  •
تحتاج منظامت املجتمع املدين إىل صفة مراقب يف االتحاد األفريقي أو  لتوقيع مذكرة تفاهم معه لرفع دعوى أمام املحكمة، غري أن  تدخالت   •

صديق املحكمة لها معايري أقل تقييدا  مام يسمح مبشاركة أوسع ملنظامت املجتمع املدين.
قد يكون التقايض والتقايض املحيل أمام املحاكم اإلقليمية مثل محكمة عدل رشق أفريقيا ومحكمة املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   •

أكرث اسرتاتيجية.



info@pettyoffences.org :الربيد االلكرتوين

www.pettyoffences.org :موقع الويب

facebook.com/pettyoffences الفايسبوك

pettyoffences@ :تويرت

االسرتاتيجية الخاّصة بإرشاك اللجنة حول الجنح البسيطة 

دراسة حاالت للُمنارصة الناجحة 

ييُعدُّ اعتامد اللجنة للمبادئ املتعلقة بإلغاء تجريم الجنح  الصغرية يف أفريقيا من األمثلة الدالّة  عىل نتائج الدعوة الناجحة للحملة حيث عمل 
الرشكاء فيها عىل الرتويج للقضية ، واستجابة “اللجنة األفريقية” لها  يف نطاق اسرتاتيجية  تعتمد عىل  ثالث مراحل : 

البحث واملُنارصة: أجرى الرشكاء بحثا لتحديد نطاق ونتائج التحدي كام قاموا بتنظيم تظاهرات جانبية حول الدورات العادية للجنة و شاركوا   •
بشكل مبارش مع املقرر الخاص املعني بالسجون وظروف االحتجاز والرشطة يف أفريقيا داعني إىل تدخل خاّص من اللجنة: وضع معيار 

تنظيمي لتوجيه الدول األطراف حول كيفية معالجة الجنح الصغرية.
الدعم التقني: أتاحت الحملة بعد ذلك املوارد التقنية وغريها لدعم املقرر الخاص يف صياغة املبادئ املتعلقة بإلغاء تجريم الجنح  الصغرية يف   •

أفريقيا والتشاور بشأنها و إمتامها.
التنفيذ: تعمل الحملة اآلن عىل دعم اللجنة واملقرر الخاص لتنفيذ املبادئ ويشمل ذلك عقد التظاهرات التي تزيد من الوعي باملبادئ ومؤمتر   •
إقليمي سنوي )مدرج اآلن يف خطة العمل السنوية للمقرر الخاص( ، إعداد  إصدارات مبسطة من املبادئ للمساعدة يف النرش ، والحفاظ عىل 

املنارصة يف موقع محوري لهذه القضية.

و يتأىت مثال آخر عىل املنارصة الناجحة من اتحاد املحامني األفريقيني )PALU( ، الذي قّدم سنة 2018 طلبا  لرأي استشاري إىل املحكمة األفريقية 
لتحديد ما إذا كان لدى الدول األطراف يف امليثاق األفريقي التزامات إيجابية بإلغاء أو تعديل القوانني و / أو اللوائح املتعلقة بالترشّد لالمتثال 

للحقوق التي يحميها امليثاق األفريقي وميثاق حقوق الطفل وبروتوكول حقوق املرأة. كام قدمت دولتي بوركينا فاسو وكينيا مع سبع منظامت 
رشيكة للحملة تعليقات كتابيّة إضافية لدعم الطلب الرئييس. و يف 4 ديسمرب 2020، أصدرت املحكمة رأيها االستشاري الذي يؤكد أن الدول 

األفريقية ملزمة بإلغاء أو تعديل القوانني واللوائح املتعلقة بالجنح  البسيطة.  

يُرجى االتصال بنا للحصول عىل مزيد من املعلومات:

اجتامعات بني منظامت املجتمع املدين الوطنية  و اإلقليميّة  إعداد تقارير بحثيّة لدعم  جدول أعامل املنارصة

التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن جدول أعامل املنارصة اإلقليمية حول الجنح  البسيطة 

استخدام مبادئ اللجنة األفريقية و الرأي االستشاري للمحكمة األفريقية للضغط إلصالح القوانني الجنائية التي عفا عليها الزمن يف جميع أنحاء أفريقيا

اجتامعات مع املُفّوضني املعنيني تظاهرات جانبية لجعل القضية قضيّة شعبيّة

بدء املحادثات حول الجنح  البسيطة ُصلب اللجنة اإلفريقية

دعم جلسات املشاورات اإلقليمية للجنة األفريقية حول مسودة املبادئ اعتامد مبادئ إلغاء التجريم يف اللجنة اإلفريقيّة

العمل مع اللجنة اإلفريقية إلعداد مسوّدة املبادئ

استخدام املبادئ يف النزاعات لدى املحاكم املحلية 

إللغاء تجريم الجنح  البسيطة

استخدم املبادئ لدى املحكمة األفريقية للحصول 

عىل رأي استشاري بشأن قوانني الترشد

استخدام املبادئ كمعايري و قواعد إقليمّية 

تقديم الطلب من ِقبل منظمة لديها صفة يف االتحاد األفريقي بدعم من األصدقاء 
من بني العديد من رشكاء الحملة اآلخرين

استخدام الرأي اإلستشاري للمحكمة األفريقية لدعم جهود اإلصالح القانوين 
والتقايض عىل املستوى الوطني

طلب رأي استشاري بشأن قوانني الترشد من املحكمة األفريقية


