
 قرارات المحكمة األفریقیة فیما یتعلق بحریة التعبیر في أفریقیا

 
 ۲۰۱٤مارس  ۲۸

قامت المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب بإصدار أول قرار بعید المدى فیما یتعلق  ۲۰۱٤في مارس عام 

ھو محقق صحفي و رئیس بحریة التعبیر و ذلك في القضیة المرفوعة أمام المحكمة بالنیابة عن نوربرت زونغو و 

 أثناء تحقیقھ في ۱۹۹۸لھ في عام تم إغتیا حیثفي بوركینا فاسو ،  ""I’Indépendant تحریر مجلة لي إندیبندنت

نغو تسعى لتحقیق العدالة و مقتل و تعذیب سائق شقیق رئیس بوركینا فاسو ، و منذ ذلك الحین و عائلة السید زو

  من قاتلھ. الثأر

 

بتداول قضیتھ في المحاكمة األولى و لكنھا لم تُجرم أحد ، و رداً على ذلك قامت عائلة السید  و قد قامت الدولة

طلب تعویض ، و في البدایة قیل أن المحكمة من أجل  ۲۰۱۱یقیة في عام زونغو برفع القضیة للمحكمة األفر

وة قضائیة تتعلق بجریمة قتل لم تسمع عن أي دع "۲۰۱٤في عام بممارسة كافة مھامھا  بدأت و التي "األفریقیة 

بأن الفشل في إیجاد القتلة یعني أن ھذة  قضت ولى ھذه الشائعة عالمحكمة  إعترضت، و قد  ۱۹۹۸وقعت في عام 

 ۱٥رب عامین من رفع القضیة و بعد اأي بعد ما یق ۲۰۱۳الزالت مستمرة حتى اآلن ، و في نوفمبر عام  القضیة

أمام محكمة إقلیمیة  إستئنافطلب تقدیم و لتھ الفرصة للسعي وراء العدالة عائنوربرت أتیحت ل السید عام من مقتل

  مستقلة.

 

بأن الحكومة قد إنتھكت الحق في حریة التعبیر برفضھا التحقیق بجدیة في ھذه القضیة  د قضت المحكمة األفریقیةو ق

لوب ترھیب ھو أمر مرفوض و و محاكمة المسؤولین عن ھذه الجریمة ، كما قد نوھت أن قتل ھذا الصحفي كأس

  غیر مقبول البتھ.

 

 ۲۰۱٤یونیو  ۱۰

-إیكاوس( جمعیة اإلقتصادیة لدول غرب أفریقیارت محكمة العدل التابعة للأصد ۲۰۱٤یونیو عام  ۱۰في 

ECOWAS حكمھا فیما یتعلق بحریة التعبیر و خاصة مسألة اإلفالت من العقاب ، و ذلك في القضیة المرفوعة (

و ھي  "The Point" ) و مؤسس ذا بوینتGPUعن دیدا ھیدارا رئیس إتحاد الصحفیین في غامبیا (بالنیابة 

برصاص مسلحین مجھولین بینما كان یقود سیارتھ  ۲۰۰٤دیسمبر عام  ۱٦صحیفة مستقلة ، حیث تم إغتیالھ في 

لرئیس الغامبي و قائداً للحملة ضد إلى منزلھ من مكتبھ في العاصمة بانجول ، و قد كان السید ھیدارا ناقداً معروفاً ل

القیود التشریعیة التي تفرض على حریة الصحافة في غامبیا ، و قد تلقى تھدیدات عدة بالقتل في األشھر التي سبقت 

أغلق في غضون أقل سرعان ما ، و بعد إغتیال السید ھیدارا قامت الدولة بفتح تحقیق و لكنھ  ۲۰۰٤وفاتھ في عام 

  إجراء أیة إعتقاالت أو تجریم أي أحد.من شھر و لم یتم 

 

) قراراً یقضي بأن الحكومة قد فشلت في التحقیق الجدي ECOWAS( إیكاوس أصدرت محكمة ۲۰۱٤و في عام 

دوالر كتعویض لعائلتھ  ٥۰۰۰۰ مبلغ في قضیة إغتیال السید ھیدارا و في المقابل یجب على الحكومة الغامبیة دفع



برفع  من عائالتھمسان أو ممن تبقى على قید الحیاة ضحایا إنتھاكات حقوق اإلن، كما قام شخصین آخرین من 

أمرت المحكمة بإطالق سراح الصحفي إبریما مانھ  ۲۰۰۸) ، و في عام ECOWAS(إیكاوس  قضایاھم لمحكمة

قضت  ۲۰۱۰دوالر كتعویض ، و في عام  ۱۰۰۰۰۰و دفع مبلغ  ۲۰۰٦على الفور و الذي إختفى قسراً في عام 

دوالر كتعویض للصحفي موسى سیدي خان إلعتقالھ التعسفي و  ۲۰۰۰۰۰ مبلغ محكمة الحكومة الغامبیة بدفع

  .۲۰۰٦تعذیبھ في عام 

 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ٥

قامت المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب بإصدار حكم فیما یتعلق بحریة الصحافة  ۲۰۱٤في نھایة عام 

نیابة عن عیسى لوھي كوناتي ، و ھو رئیس تحریر صحیفة لو  عة أمام المحكمةفي أفریقیا في القضیة المرفو

 و إدانتھ بتھمة ۲۰۱۲عام في بوركینا فاسو حیث تم إلقاء القبض علیھ في  "L’Ouraganاألسبوعیة " أوراجان

بعد إتھامھ المدعي العام بالفساد في إثنین من مقاالتھ  ، و ذلك بالسید نیكیما المدعي العام لبوركینا فاسوالسید إھانة 

فرنك إفریقي  ٤۰۰۰۰۰۰شھر في السجن و غرامة مالیة تقدر ب  ۱۲اإلخباریة ، و قد ُحكم على السید كوناتي ب

 دوالر أمریكي). ٦۸۰۰(أي ما یعادل 

 

حقیق العدالة حیث زعم حدوث إنتھاك رفع السید كوناتي قضیتھ للمحكمة األفریقیة إلتماساً لت ۲۰۱۳في یونیو عام و 

من المیثاق  ۱۹و الشعوب (المیثاق األفریقي) ، المادة  اإلنسانمن المیثاق األفریقي لحقوق  ۹للمواد التالیة: المادة 

 إیكاوس من المعاھدة المنقحة لمحكمة ٦٦) ، باإلضافة إلى المادة ICCPRالدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة (

)ECOWAS قد تم تمثیل السید كوناتي أمام المحكمة من قبل ناني جانسن المدیرة القانونیة لمنظمة الدفاع ) ، و

مجلس الملكة) و ستیفن فرینزو ، كما تم دعمھ  في ) و جون جونز (محاميMLDIالقانوني عن وسائل اإلعالم (

فیما بعد من قبل العدید من المنظمات غیر الحكومیة ، و في النھایة أصدرت المحكمة األفریقیة حكمھا باإلفراج عن 

السید كوناتي و قضت بوجوب تغییر قوانین التشھیر الجنائي في بوركینا فاسو ، كما أصدرت قراراً یقضي بأن 

  إال في حاالت محدودة.ن بتھمة التشھیر ھي إنتھاك لحق التعبیر و أن قوانین التشھیر یجب أال تستخدم عقوبة السج

 

 


