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 مقدمة ألف.

انون التأسيسي لالتحاد ( من الق2) 5المادة  بموجب االتحاد األفريقي للقانون الدوليتم إنشاء لجنة  .1

بموجب المقرر المعتمد  والنظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي األفريقي

Assembly/AU/Dec.209 (XII)   في أديس  تعقدمؤتمر التي لل 12ـالدورة العادية الالصادر عن

 .2009أبابا، إثيوبيا، في فبراير 

زيادة  فيه القارة األفريقية تتوخىفي الوقت الذي كانت  االتحاد األفريقي للقانون الدوليلجنة  تم إنشاء .2

االلتزام بعملية تسريع التكامل في القارة، واالعتراف بدور القانون، وال سيما القانون الدولي، في 

للمساهمة في التدوين والتطوير التدريجي اللجنة  لهذه الغاية، تم تأسيستحقيقا هذا المسعى. وإطار 

 .للقانون الدولي في القارة األفريقية

في يساهم  لالتحاد األفريقي فعاال اجهازا استشاريا قانونيباعتبارها  رسالتها "ل اواليتها وتحقيقل انفيذتو .3

لتعزيز مصالح القارة  اومكرس األفريقي وأهداف ومبادئ االتحادتحقيق أجندة التكامل لالتحاد 

قوم اللجنة تالقارة "،  لقانون الدولي فيلالتطوير التدريجي التدوين و األفريقية في العالم من خالل

عدد من البرامج واألنشطة مثل إجراء البحوث، وصياغة االتفاقات اإلطارية القانونية، وإعداد تنفيذ ب

 .الرأي القانوني، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي عن منتدياتمعلومات أساسية  باء.

والتفاعل نقاش لباعتباره منبرا ل 2012افتتاح المنتدى في ديسمبر منذ سنويا منتديات اللجنة  تعقد .4

وذلك بشأن المسائل ذات االهتمام ألفريقيا من خالل منظور القانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي 

على ين ألفريقيصناع القرار اإطالع بهدف رفع الوعي حول ضرورة تسريع التكامل اإلقليمي، و

الخطوات التي تحققت بالفعل نحو التكامل عرض و ة المترتبة على التكامل اإلقليمياآلثار القانوني

 .األفريقي، وتحديد سبل تسريع التكامل اإلقليمي في جميع أنحاء القارة

من جارية تحت شعار "قانون التكامل في أفريقيا" مع التركيز على التطورات الالثاني  قد المنتدىع   .5

قواعد اعتبارها نماذج والمعايير والمبادئ الناشئة التي يمكن في الواقع قيود التقدم وال ل تتبعأج

في أديس أبابا،  الثالث قد المنتدىع  والتكامل. بشأن في أفريقيا لقانون الدولي العرفي ناشئة لومبادئ 

مجال دراسة تحت شعار "تدوين القانون الدولي على المستوى اإلقليمي في أفريقيا" بهدف  ،إثيوبيا

تحت شعار الرابع  قد المنتدىع  والقانون الدولي في القارة األفريقية من أجل تحديد مجاالت التدوين. 

. 2015في أكتوبر ، " في القاهرة، مصروتنفيذها المعاهدات في أفريقياعلى تصديق ال"تحديات 

تنفيذ الالتصديق في إطار االتحاد األفريقي وعلى حرص الوناقش المنتدى معضلة التناقض بين 

هذه النصوص على المستوى الوطني وتحليل طرق التطوير التدريجي للقانون الدولي في الصعب ل

 ا.ر االستجابة العاجلة لهذه القضايالقارة من أجل توفي

عقد المنتدى  في ن"دور افريقيا في تطوير القانون الدولي". وسيحت شعار الخامس ت تم تنظيم المنتدىي .6

 . 2016ديسمبر  6-5كرا ، غانا من أ

 



2 

 

 األساس المنطقي للموضوع  جيم.

القارة من صنع فإن كما قال بعض العلماء، . ومع القانون الدوليمن خالل تجربتها أفريقيا تشكلت  .7

بل  وروبياأللقانون الدولي موضوع لأفريقيا مجرد لم تعد تدريجيا، إلى حد كبير. و القانون الدولي

إن قواعده. وبالتالي، ف تضعتشارك بشكل مستمر كموضوع لهذا النظام القانوني الدولي وأصبحت 

بهدف تعزيز بشكل دقيق أفريقيا تضطلع به لمنتدى هذا الدور الجديد الذي ا أن يبحث من المناسب

 ة.مشاركتها النشط

 المنصوص عليهادر القانون الدولي في تطوير القانون الدولي من خالل مصاور أفريقيا بحث دسيتم  .8

( والتي تشمل االتفاقيات 1) 38بموجب المادة وذلك في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 

ومذاهب كبار المؤلفين في القانون واألعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون والقرارات القضائية 

 .العام

قد هيئة تشريعية،  فريقي، على الرغم من عدم اعتبارهانظمة الوحدة األفريقية، سلف االتحاد األمإن  .9

خمس ة دخلت ( سن37) ا وثالثينسبعة طوال مدة وجودها البالغة ( معاهد23وعشرين ) ثالثا تاعتمد

إنشائه في منذ معاهدة ( 37) سبعة وثالثوناالتحاد االفريقي اعتمد حيز التنفيذ.  منها (20عشرون )

كل من منظمة الوحدة األفريقية ة موقعة من قبل معاهد 60، هناك 2016يونيو حتى . و2002عام 

المعاهدات عن معايير مشتركة وتعبر  اثنان وثالثون دخلت حيز النفاذ. فريقي.أوخلفها، االتحاد ا

ان والقضايا قوانين في مجاالت مثل الحكم والديمقراطية واالنتخابات وحقوق اإلنس وقامت بسن

قيمة هذه المعاهدات في األرقام ولكن في ال تكمن ووغيرها. اإلنسانية واألمن والمساواة بين الجنسين 

. وقد أصدر كل من االتحاد األفريقي ومنظمة المماثلة المنظماتتي تؤيدها وظيفة خلق القانون ال

 التقليدية واإلعالنات واألطرلمعايير ل ةضعاوالمن القرارات  اكبير االوحدة األفريقية أيضا عدد

 .اإلدارية

في تطوير القوانين كانت من المساهمين الرئيسيين ها لم تكن الدول األفريقية نشطة فقط في القارة ولكن .10

أعضاء في المنظمات الدولية مثل األمم ك التفاوضية الجماعية هامن خالل توظيف مواقفالدولية 

في مساهمات الدول األفريقية تتمثل إحدى أكبر على سبيل المثال، فالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية. 

مفهوم المنطقة السادسة في وضع  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار خالل مفاوضات الدورة

 .االقتصادية

ليست  إال أنهاالقانون الدولي،  لسنالطرق التقليدية تعتبر الرغم من أن المعاهدات واألعراف على و .11

يتضح من عدد كبير من وكما  .لقانون الدولي كما هو موضح أعالهصنع ال شكل الوحيد البالتأكيد 

توسع في تمواضيع جديدة ووالتي تتطرق إلى  ريقيينالمنشورات الصادرة عن الباحثين القانونيين األف

 ارسةتدريس وبحث وممجديدة ل اطرقلمنتدى أن يحلل االمساهمات التقليدية، سيكون من المهم 

 .لقانون الدولي في أفريقياا مستقبل

 اهذه المحاكم أحكامصدرت جيل جديد من المحاكم الدولية. وقد أبدء المحاكم اإلقليمية األفريقية تعلن  .12

المحكمة حققت على سبيل المثال فالفظائع الجماعية. على ارتكاب محاكمة السوابق في تشكل  رئيسية

الرئيس الليبيري ضد حكم إصدار الخاصة لسيراليون عددا من اإلنجازات الهامة باإلضافة إلى 
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جرائم ضد و جمات ضد قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدةبتهمة شن ه السابق تشارلز تايلور

 .الزواج القسري وتجنيد األطفالو اإلنسانية

هذا في إطار نظر فيها المنتدى ن المواضيع التي سيما سبق، هناك مجموعة واسعة مبناء على  .13

خالل هذا الموضوع لغنية واقترحت مواضيع فرعية لتوجيه وضمان تغطية واسعة  . وقدموضوعال

 ت.المناقشا

 المواضيع الفرعية دال.

 :المناقشات على المحاور التاليةستركز  .14

 فريقيا في تطوير القانون الدولي؛أاإلطار المؤسسي لمساهمة  (1

 العروض لمحة عامة عن المبادرات التي قامت بها منظمة  سوف تقدم، وفي إطار هذا الموضوع

 .الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي في تطوير القانون الدولي

 لجنة االتحاد األفريقية للقانون الدولي، والجمعية األفريقية للقانون الدولي ورابطة عمل البرز سي

 األفريقي للقانون الدولي.

 . سيرز أيضا مساهمة أفريقيا داخل األمم المتحدة 

بصفة خاصة المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمحاكم ودور المؤسسات اإلقليمية األفريقية  (2

 اإلقليمية في تطوير القانون الدولي؛

 على أساس وتطوير القانون الدوليوضع على مساهمة الهيئات اإلقليمية لالموضوع هذا يركز س 

 .تجارب العمليات الوطنية واإلقليمية في المساهمة في المحافل الدولية للقانون الدولي

 في الواليات القضائية الدولية؛ريقيين مساهمات األف (3

  في المنظمات الدولية مثل ريقيون األفالذي يضطلع به دور اليسعى هذا الموضوع لمناقشة

صة تمخالمحكمة الومحكمة الجنائية الدولية، الومحكمة قانون البحار، ومحكمة العدل الدولية، 

 ......لخ، إمنظمة التجارة العالميةهيئة تسوية المنازعات للرواندا ويوغوسالفيا، و

  في مجال القانون الدولي ريقيين مقدمة من األفدورات   (4

 قبل الممارسين معدة من العروض دورات ، سوف يحدد مقدموا وفي إطار هذا الموضوع

هم الفجوات في مجاالت الدراسة. يتم تشجيع المشاركين على تبادل خبراتكذلك وريقيين األف

 ها.دورات في هذا المجال سواء في القارة أو خارجالتعليمية في إطار ال

 مساهمة أفريقيا في تنمية التجارة واالستثمار الدوليين:  (5
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  المشاركون  ناقشوسيهذا الموضوع مواءمة قوانين األعمال واالستثمار في أفريقيا. سوف يحلل

د ونسق قانون موحد وح  هو ومنظمة مواءمة قانون األعمال في أفريقيا  اإلسهامات الرئيسية لنظام

 .مختلف جوانب القانون التجاري في أفريقيا

 أهداف المنتدى هاء.

 :يليلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي فيما  الخامسة لمنتدىدورة تتمثل األهداف الرئيسية لل .15

 .مع عمليات صنع القانون الدوليشكل مستمر فريقيا بمشاركة وتفاعل أطرق بحث  -1

دراسة ممارسة الدول األفريقية في تفاعلها مع بعضها البعض ومع الدول األخرى في المجتمع  -2

 .الدولي

فريقية في المنظمات الدولية في سياق تطوير وتدوين قواعد ألعبه الدول اتحقيق في الدور الذي الت -3

 .جديدة للقانون الدولي

 .تطوير القانون الدولي في أفريقيا فيتحليل سبل المساهمة تدريجيا  -4

 .أفريقيا في المساهمة في تطوير القانون الدولي تواجه تحديد التحديات التي -5

 الطرق العملية للمنتدى .واو

والحصول على ن المشاركين تبادل واسع لآلراء بي من تمكينلل اتشاركي امنتدى نهجسيعتمد ال .16

 ممدخالته

 جلسة ما يلي: كل شمل سوف ت  .17

( إلى عشرين 15من خمسة عشر )مكونة خبير قانوني على أساس وثيقة مفصلة  ماقدمهن ييعرض -1

 .( صفحة20)

يتم فتح باب ، ينالعرض ينوبعد هذ عرضيهما. ( دقيقة لتقديم20عشرين )سيتم منح مقدمي العرضين  -2

 .)المنتدى( أمام الحضور النقاش

الموضوع الفرعي قيد حول لمنتدى لللمناقشات العامة دقيقية على األقل ( 40أربعين )سيتم تخصيص  -3

 ستعراض.اال
 PowerPointبواسطة برنامج لعروض لملخص تقديم سيتم  -4

 .ت عمل المنتدىالغ ياإلنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية ه .18

 الحضور زاي.

 :قبل المنتدىمن ن ومستهدفالالمشاركون فيما يلي  .19

ن في وزارات خارجية الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ون القانونيون: المستشاروالممارس -1

 ونفي القانون الدولي والقضاة الدوليالمتخصصون ن ووالمحام
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لدول لدبلوماسيون، ووزارات العدل الالدول األعضاء: سفراء الدول األعضاء في االتحاد األفريقي،  -2

 االتحاد األفريقياألعضاء في 
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، في كاديميون، كليات الحقوق األ: عليميةالتية والبحثالمؤسسات  -3

لقانون الدولي في أفريقيا وأماكن في امراكز البحوث  مهجر،في القارة والريقيون الباحثون األف

 .أخرى

 ...الخالدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية، المنظمات  -4
 

 أكيد المشاركةت  حاء.

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في  تأكيد المشاركة عن طريق البريد اإللكتروني ألمانةينبغي  .20

 على العنوانين التاليين: 2016ر نوفمب  15موعد أقصاه 

Betelhema@africa-union.org; AleerK@africa-union.org; TamiruD@africa-union.org with 
copies to Mr. Mourad Ben Dhiab, the Executive Secretary to AUCIL at: DhiabB@africa-
union.org 

  

 مشاركةال نفقات طاء.

غير أن لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ستقوم بتوفير  .مشاركتهم نفقاتالمشاركون سيتحمل  .21

 موارد مجددة للمشاركين من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والضيوف المدعوين. 

 برنامجال ياء.

 .على الموقع اإللكتروني لالتحاد االفريقي في الوقت المناسب هالبرنامج ونشرسيتم تعميم  .22

 المنتدىنتائج ومخرجات  كاف.

 بما يلي: المنتدىدورة، سيقوم نهاية الفي  .23

  مساهمة في المنتدى التي تعتبر وثائق النشر  -1
جنة االتحاد األفريقي للقانون الدورة المقبلة للإلى تقديمه لتقرير عن مداوالت المنتدى ونتائجه إعداد  -2

 الدولي. 

 معلومات مفيدة الم.

في الخارج، فضال عن  الغانيةقائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية تتوفر  :غاناتأشيرة الدخول واإلقامة في 

 وزارة الخارجية الموقع اإللكتروني ل على غانامعلومات شاملة عن تأشيرة الدخول واإلقامة في 

http://www.ghanaembassy.org/index.php?page=visas 

mailto:Betelhema@africa-union.org
mailto:AleerK@africa-union.org
mailto:TamiruD@africa-union.org
mailto:DhiabB@africa-union.org
mailto:DhiabB@africa-union.org
mailto:DhiabB@africa-union.org
http://www.ghanaembassy.org/index.php?page=visas
http://www.ghanaembassy.org/index.php?page=visas
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دليل على التطعيم ضد الحمى حمل  إلى إثيوبياالقادمين نصح جميع ي  : الحمى الصفراءالتطعيم ضد بطاقة 

 .الصفراء

 سيدي غاني  440455=  يورو واحد  1: عر العملةس

ويتم   D/C الكهربائي المستخدم  هو من نوعوالقياس هرتز.  50و  طفول 220نظام غانا ستخدم ت :الفلطية

 .إذا لزم األمرثالثة شقق من قابس محول ب التزودتشجيع المشاركين على 
تتراوح درجة الحرارة  وقلة األمطار مع   اجافإما الطقس يكون ، ديسمبر في شهر  :غانا درجة الحرارة في 

( كحد درجة فهرنهايت  86)  يةدرجة مئو 30و  ( كحد أدنىدرجة فهرنهايت 75درجة مئوية ) 9.4بين 

 أقصى.

 المزيد من المعلومات ميم.

 بـ: للمزيد من المعلومات عن هذا المنتدى، يرجى االتصال  .24

-AleerK@africa( or Ms. Koat Aleer) union.org-Betelhema@africaArega (hlehem Ms. Bet
)union.org 

mailto:AleerK@africa-union.org
mailto:AleerK@africa-union.org
mailto:Betelhema@africa-union.org

