
واإلقصاء  الجنايئ  القانون  بني  الربط  اإلقصاء:  عن  الناجمة  الخسائر 
السيايس وعدم املساواة عىل الصعيدين االجتامعي واالقتصادي

ُوضع القانون الجنايئ لحامية السالمة واألمن االجتامعيني، إاّل أن بعض جوانب اإلجراءات الجنائية العرصية ومامرسات حفظ األمن حول العامل ال تزال 

تعكس املخلّفات االجتامعية والسياسية املوروثة عن عرص اإلمرباطوريات. كثريا ما تعمد الدول إىل استهداف الفئات الفقرية واملهّمشة عن طريق 

قوات إنفاذ القانون واملحاكم والسجون وذلك ألسباب ال متّت بِصلة بالسالمة، بل هي باألحرى ترتبط بحامية حدود الرثاء والحياة الرغدة. ويؤثّر 

سوء استخدام السلطة يف هذا السياق عىل حقوق اإلنسان بشكل سلبي ويظهر ذلك من خالل التمييز واستخدام القوة الفاتكة والتعذيب والسجن 

التعّسفي واملفرط وظروف االحتجاز غري اإلنسانية إىل جانب إصدار أحكام قضائية غري متناسبة. وما يزيد الطينة بلّة هو تقاطع أشكال القمع مع 

بعضها البعض، مبا فيها القمع عىل أساس النوع االجتامعي واإلعاقة والعرق واالنتامء اإلثني والجنسية والطبقة، وهي كلها عنارص تؤثّر سلبًا عىل النتائج 

القانونية بالنسبة للفئات املهّمشة.

تعمل حملة عدم تجريم الفقر والوضع االجتامعي )الحملة( عىل وضع حّد لهذا الظلم يف شتى أنحاء العامل، وذلك من خالل الطعن يف مرشوعية 

القوانني الجنائية التي تُعاقب األشخاص عىل ذواتهم وليس عىل أفعالهم. وعىل وجه الخصوص، فإن “الجرائم املرتبطة باإلزعاج”، كام ُسّميت، تُجرّم 

األنشطة املعيشية واألنشطة التجارية غري الرسمية يف الفضاءات العامة. وترُبز األدلّة بوضوح األثر السلبي لهذه القوانني عىل حقوق األشخاص الفقراء 

وأولئك الذين يواجهون أشكاال أخرى من اإلقصاء االجتامعي. ويؤّدي هذا اإلقصاء إىل تداعيات سياسية، حيث يُحرم األفراد املهّمشون من مامرسة 

حقوقهم وواجباتهم املدنيّة بشكل هادف، مثل التصويت والوصول إىل املمثّلني السياسيني وبلورة السياسات االجتامعية واالقتصادية.

انطلقت الحملة من إفريقيا، ولكنها تُوّسع من نطاقها باستمرار لتشمل أماكن أخرى حول العامل وقد ركّزت يف البداية عىل صون الحقوق األساسية 

املتعلّقة باملساواة وعدم التمييز وعدم التعرّض لالعتقال واالحتجاز بصفة تعّسفية وعدم التعرّض لسوء املعاملة. ولكن، هناك حاجة متزايدة لتوسيع 

هذا اإلطار وللطعن يف اإلقصاء السيايس واالجتامعي واالقتصادي املتأّت من إنفاذ مثل هذه الجرائم. وقد أشارت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 

املستوى  عىل  بالترشد  املتعلقة  للقوانني  السلبية  اآلثار  إىل  جيّل،  بشكل  إفريقيا،  يف  البسيطة  املخالفات  تجريم  إلغاء  بشأن  مبادئها  يف  والشعوب 

االجتامعي واالقتصادي، حيث نّصت عىل أن مثل هذه القوانني تُؤّدي إىل معاقبة األشخاص وعزلهم وبسط السيطرة عليهم وتقويض كرامتهم بناًء عىل 

أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية. وعىل غرار ذلك، ويف قضيّة حكومة جمهورية جنوب إفريقيا ضد غروتبوم، رصّحت املحكمة الدستورية بجنوب 

إفريقيا بأنه “... ال يوجد شّك بأن أولئك الذين ال ميلكون الغذاء أو امللبس أو املأوى محرومون من الكرامة البرشية والحرية واملساواة والقيم التأسيسية 

ملجتمعنا...”. وقد شّددت لجنة األمم املتحدة املعنيّة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف التعليق العام رقم 4 عىل أن “... الحق يف السكن 

ينبغي أاّل يُفّس تفسريا ضيّقا أو تقييديّا... بل ينبغي النظر إىل هذا الحق باعتباره حق املرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم وكرامة”.

التجريم، ستقوم  الصعيدين االجتامعي واالقتصادي ومسألة  املساواة عىل  السيايس وعدم  اإلقصاء  املعّقد بني  للتداخل  أفضل  وبهدف تحقيق فهم 

عىل  املساواة  وعدم  السيايس  واإلقصاء  الجنايئ  القانون  بني  الربط  اإلقصاء:  عن  الناجمة  الخسائر  عنوان:  تحمل  افرتاضية  ندوة  باستضافة  الحملة 

الصعيدين االجتامعي واالقتصادي يف يوم 24 مارس/آذار 2022 عىل الساعة 12 بالتوقيت العاملي املنّسق. وسيجمع هذا اللقاء بني ثلّة من الخرباء من 

امليدان املتقاطعة من أجل الغوص يف آليات التعاون متعّدد االختصاصات فيام يتعلّق بتجريم الفقر والوضع االجتامعي. ومن بني املتحّدثني يف الندوة:

السيد باالكريشنان راجاغوبال – املقرّر الخاص لألمم املتحدة املعني بالحق يف السكن املالئم  	 

السيد كليفتون كورتيز – مستشار لدى البنك الدويل يف مجال امليل الجنيس والهوية الجندرية	 

األستاذة سناء بن عاشور – أستاذة قانون عام يف كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بجامعة قرطاج بتونس، ومؤّسسة املنظمة النسوية 	 

“بيتي” وهي منظّمة تُوفّر املأوى للنساء املعوزات.

الدكتورة تارين بانيسرت – املسؤولة عن املرشوع واألبحاث باملنتدى اإلفريقي للرقابة املدنية عىل أعامل حفظ األمن	 

املُيّسة: السيدة تراييس روبنسون - نائبة عميد كلية القانون بجامعة ويست إنديز	 

املالحظات االختتامية من تقديم حرضة السيدة ماريا ترييزا مانويال، املفّوضة واملقّررة الخاصة املعنيّة بالسجون وظروف االحتجاز وحفظ األمن يف 

 إفريقيا، اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

املُيّس: السيد دونالد دايا، الرئيس التنفيذي لنقابة املحامني األفارقة

الرجاء زيارة هذا الرابط للتسجيل يف الندوة والتعبري عن اهتاممكم بحضورها.
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24 مارس/آذار 2022: من الساعة 12:00 إىل الساعة 14:00 )بالتوقيت العاملي املنّسق(
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