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املفوضية األفريقية:
منظمة العفو الدولية ترحب ابلقرار املتعلق بوقف تنفيذ عمليات اإلعدام
ترحب منظمة العفو الدولية ابعتماد املفوضية األفريقية حلقوو اننسوان ملاملفوضوية األفريقيوةد ر دورلوا العاديوة الرابعوة واألربعون الو
احوما وقووت تنفيووك وح ووا انعوودا
عقووديف ر وبو ووا بني ووار قورارا يوودعو الوودول األفريقيووة الو ط توقال تاإلووا عقوبووة انعوودا
هبدف لغاء عقوبة انعدا هنائيا .
ويعترب هكا القرار الكي اعتُمد بعد ور من تصويت الل نة الثالثة التابعة لل معية العامة لألمم املتحدة على قرار مماثل بشونن وقوت
تنفيك عمليايف انعدا خاوة مهمة حنو عل اطحتاد األفريقي مناقة خالية كليا من عقوبة انعدا .
ووعرب القرار عن بواعو القلوا بشونن ع وق بعوو الودول األفريقيوة عون تنفيوك قورارايف األموم املتحودة وقورار املفوضوية األفريقيوة لعوا
 9111الووكي دعووا وقووت تنفيووك وح ووا انعوودا وبشوونن تاإليووا عقوبووة انعوودا ر كووروف ط حتووم احلووا ر ا اكمووة العادلووة
امل فول مبو ب امليثا األفريقي حلقو اننسان والشعوب وغاه من املعايا الدولية ذايف الصلة .
وابعتماد هكا القرار ت ون املفوضية األفريقيوة قود اتسوقت مو اطجتواه العواملي نلغواء عقوبوة انعودا ودعموت دعووة الودول األفريقيوة
الو ط توقال تاإلوا هوكه العقوبوة كهوار التقامهوا مبراعواة قورار وقوت تنفيوك عمليوايف انعودا ك اووة وو علوى إلريوا انلغواء التووا
للعقوبوة .وتعتوورب منظمووة العفووو الدوليوة ون قورار املفوضووية األفريقيووة يووفر و ا ووا صولإلا ن وراءايف الودول فورادجم وو ،تمعووة موون و وول
احما وقت تنفيك عمليايف انعدا هبدف انلغاء النهائي لعقوبة انعدا .
ن الدول األعضاء ر اطحتاد األفريقي ال ط تقال تاإلا عقوبوة انعودا وهوي بوتسوواا وبورونودي وال واماون وتشواد و وقر القمور
وال ونغ ووو الداقراإلي ووة ومص وور وغيني ووا ان ووتوائية و ثيوبي ووا وغيني ووا وليس وووتو وليإلي ووا وني ووار و و وااليون والص ووومال والس ووودان وووغن وودا
وزمإلابوي جيب ون تت ك خاوايف فورية لتنفيك القرار عن إلريا عالن وقت تنفيك عمليايف انعدا .
و تسوواقا م و ق ورار املفوضووية األفريقيووة فووفن منظمووة العفووو الدوليووة توودعو الوودول األعضوواء ر اطحتوواد األفريقووي تقوود الوودعم التووا
للتصوويت ر اللسوة العاموة لل معيوة العاموة لألموم املتحودة لصواح اعتموواد قورار بوقوت تنفيوك عمليوايف انعودا الوكي يتوقو ون يووتم
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وينإلغوي ون تقووو املفوضوية األفريقيووة مبراقإلوة منتظمووة لتنفيوك القورار علوى املسووتوريف الوإلنيوة .كمووا جيوب علووى الودول األفريفيووة ون توودعم
،موعة العمل اخلاصة بعقوبة انعدا التابعة للمفوضوية األفريقيوة بشو ل م وون تشوار فيهوا وتتعواون معهوا مون و ول اطضواالع
بصالحيالا على حنو مؤثر وفعال .وجيب ون تنفك مجي التوصيايف ال تصدرها ،موعة العمل املككورة.

خلفية

اعتمديف املفوضية األفريقية حلقوو اننسوان والشوعوب الو وُنشونيف مبو وب امليثوا األفريقوي حلقوو اننسوان والشوعوب ر دورلوا
العادية الرابعة واألربعن ال عُقديف ر الفمة  82-90نوفمرب/تشرين الثوا  8002ر وبو وا قورارا يودعو الودول األإلوراف ر امليثوا
األفريقي مراعاة وقت تنفيك عقوبة انعدا  .ووعاد القورار األذهوان مون بون وموور وخورجم املوادة  2مون امليثوا األفريقوي الو
تعمف حبا كول خو يف ر احليواة واملوادة 1مل3د مون امليثوا األفريقوي اخلواحب حبقوو الافول ورفاهويت الو ت فول عود تاإليوا عقوبوة
انعدا على الرائم ال يرت إلها األإلفال.
كما وخاريف املفوضية األوروبية ون  82دولة إلرف ر امليثا األفريقي ولغت عقوبوة انعودا ر القوانون وو ر املمار وة الواقعيوة
بينمووا ت تصوواد علووى الربوتوكووول اطختيوواري الثووا امللحووا ابلعهوود الوودو اخلوواحب ابحلقووو املدنيووة والسيا ووية واملتعلووا إبلغوواء عقوبووة
انعدا .
وإللوب القورار مون الوودول األعضواء ر اطحتواد األفريقوي الو ط توقال تاإلوا عقوبووة انعودا موا يلوي :ود التقيوود التوا ابلتقامالوا مبو ووب
امليثا األفريقي وضمان تاإليا معايا ا اكمايف العادلة على كل خ يف يُتهم ابرت اب رائم يعاقب عليهوا ابنعودا  .بد و ذا
ت ت ن تل الدول قد فعلت ذل بعد ون تصاد على الربوتوكول اطختياري الثا امللحا ابلعهد الدو اخلاحب ابحلقو املدنية
والسيا ية املتعلا إبلغاء عقوبة انعدا  .جد ون تضمن ر تقاريرها الدورية معلومايف بشنن اخلاوايف ال تت وكها مون و ول املضوي
قدما حنو لغاء عقوبة انعدا ر بلداهنا .دد تقد الدعم ال امل جملموعة العمل اخلاصة بعقوبة انعودا التابعوة للمفوضوية األفريقيوة
حلقو اننسان والشعوب ر عملها من و ل لغاء عقوبة انعدا ر وفريقيا.
وكان و ووت املفوض و ووية األوروبي و ووة ر وق و ووت و ووابا وحتدي و وودا ر دورل و ووا العادي و ووة الساد و ووة والعشو و ورين ال و و عُق و ووديف ر الف و وومة
نوفمرب/تشرين الثوا  9111ر كيغوا بروانودا قود اعتموديف القورار رقوم ACHPR/Res 42 (XXVI :الوكي دعوا الودول األإلوراف
ر امليثا األفريقي النظر ر مراعاة وقت تنفيك عقوبة انعدا .
وقوود خوواركت منظمووة العفووو الدوليووة ر دورة املفوضووية األفريقيووة ور منتوودجم املنظمووايف غووا احل وميووة الووكي وإلا انعقوواد الوودورة ر
وبو ا وقامت جبهود ل سب أتييد املفوضن وعملت م املنظمايف غا احل ومية من و ل دعم الدعوة وقوت تنفيوك عمليوايف
انعدا .

91-98

ن منظمة العفو الدولية تعوار عقوبوة انعودا ألهنوا عقوبوة ط ر عوة عنهوا وألن مثوة احتمواط إبعودا وبوررء مون ر وال ونسواء ر
وي بلد ط يقال ياإلا هكه العقوبة .فعقوبة انعودا تعتورب تعسوفية باإليعتهوا وتناووي علوى دييوق ضود الفقوراء وو املهمشون وو الوكين

ينتمون وقليايف .و ن عدد الدول الو تنفوك عمليوايف عودا ر تنواقيف حواد .ففوي عوا
دولة بينما لت منظمة العفو الدولية ر عا  8002وقوع عمليايف عدا ر  82بلدا فقط.
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نفوكيف عمليوايف عودا ر
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