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FIFTH ANNUAL HIGH LEVEL DIALOGUE ON DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND GOVERNANCE IN AFRICA: 

TRENDS, CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

 يع المستوى حول الديمقراطية وحقوق االنسان الحوار السنوي رف

 والحكم الرشيد في افريقيا: االتجاهات والتحديات واآلفاق

 االنسان والشعوب في افريقيا واالحتفال بها وتعزيزهاالموضوع : استعراض حقوق 

 

  6006لسنة  000رقم  –دعوة لتقديم أوراق 

 الكاميرون –المكان : ياوندي 

  6006نوفمبر  62 – 60التاريخ : 

I – :الخمفية 

عام افريقيا لحقوق االنسان مع التركيز عمى حقوق بوصفو  6102أعمن االحاد االفريقي عام  .0
افريقيا، ُويعتبر ىذا العام السعيد تحواًل حقيقيا في مسار حقوق االنسان حيث المرأة في 

يصادف ، من بين أمور أخرى ، الذكرى الخامسة والثالثين العتماد الميثاق االفريقي لحقوق 
ذكرى الثالثين لدخول الميثاق ، وال 0890االنسان والشعوب )الميثاق االفريقي( في عام 

، والذكرى العاشرة لتفعيل المحكمة االفريقية لحقوق  0892 عام فياالفريقي حيز النفاذ 
لجنة الخبراء االفريقية  االنسان والشعوب )المحكمة االفريقية( ، والذكرى الخامسة عشر لتفعيل

 لحقوق الطفل ورفاىيتو.
بوصفو عام افريقيا لحقوق االنسان مع التركيز عمى حقوق المرأة  6102إن تخصيص عام  .6

افريقيا يقدم فرصًة لشعوب افريقيا لالحتفال بالمراحل اليامة لتطور حقوق االنسان في في 
الفرصة ليحكوا قصتيم ، ليس فقط ، وأيضًا يعطي االفارقة  افريقيا واحياء ذكراىا واالحتفال بيا

لرفع الوعي حول العمل العظيم الذي تم القيام بو لرفع مستويات مجتمعاتيم ولكن أيضًا 
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حداث فرق من خالل ليام لالجيال القادمة لمحاكاة االساليب المبتكرة والمثيرة إلكمصدر ا
 النيج القائم عمى حقوق االنسان.

لالحتفال بيذا العام المميز ، تم تخصيص عدد من االنشطة، منيا نشر وتوزيع مواد حقوق  .2
ر حول  وضع االنسان وجوائز حقوق االنسان والقاء المحاضرات واقامة المعارض واجراء حوا

 حقوق االنسان في القارة.
بالتعاون مع غيرىا من اجيزة االتحاد  تنظم المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب .4

مفوضية االتحاد االفريقي ، البرلمان االفريقي ، المجنة االفريقية لحقوق االنسان االفريقي )
والشعوب ، لجنة الخبراء االفريقية لحقوق الطفل ورفاىيتو ، المجنة االفريقية لمقانون الدولي ، 

لالمم المتحدة ، المجمس االستشاري لالتحاد االفريقي المجمس االقتصادي واالجتماعي 
 لمدة اربعة أيام.في أفريقيا حول حقوق االنسان  اً ساد( حوار لمكافحة الف

 ،كل اصحاب المصمحة في مجال حقوق االنسان  بالقارة سويًا يوفر ىذا الحوار الذي سيجمع  .5
منتدى إلجراء المناقشات حول وضع حقوق االنسان في افريقيا ويقيم ما نحن فيو ويطمب 

الحالية وتحسينيا ، وبحث الصعوبات والتحديات التي ستراتيجيات لتعزيز المكاسب االوضع 
النيوض بيا والتمتع بيا ومناقشة االستراتيجيات كذلك تعوق الحماية الفعالة لحقوق االنسان و 

لمتعامل مع تمك التحديات واعتماد خارطة طريق ممموسة وواقعية في المستقبل واستشراق 
 المستقبل لحقوق االنسان بالقارة.

 المحكمة االشخاص الميتمين لممساىمة في تقديم اوراق لمحوار. ومن ثم تدعو .6

II – :الموضوعات 

 الموضوعات المقترحة لمحوار: .7
 وضع حقوق االنسان في القارة أو وضع حقوق االنسان في افريقيا ( أ

( وخطة 0888)اعالن موريشيوس  –مراجعة تنفيذ نتائج مؤتمرات حقوق االنسان السابقة  ( ب
 ما ىي الدروس التي يمكن ان نتعمميا؟ –( 6112عمل كيجالي )

 االطار المعياري لحقوق االنسان في افريقيا وتنفيذ معايير حقوق االنسان ( ج
 وضع حقوق المرأة في افريقيا ( د
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الطفمة في اطار الصراع المسمح  )مع التركيز إما عمى التحديات النوعية لمطفمة في افريقيا ( ه
 أو عمى الممارسات التقميدية الضارة(

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمتع ( و
 المدنية والسياسية التمتع بالحقوق ( ز
 حقوق االقميات ( ح
 سمسمة ال غنى عنيا –حقوق االنسان والحكم الرشيد والسالم والتنمية  ( ط
 تنفيذ قررات ىيئات معاىدات حقوق االنسان ( ي
 دور منظمات المجتمع المدني في النيوض بحقوق االنسان وحمايتيا ( ك
 المصادقة عمى اعالنات صكوك حقوق االنسان في افريقيا واعتماىا واصدارىا  ( ل
 والمجتمعات الناشئة تعزيز حقوق االنسان وحمايتيا في مرحمة ما بعد الصراع  ( م

III – المغة 

من لغات العمل باالتحاد االفريقي وىي العربية واالنجميزية والفرنسية  اي  بيمكن تقديم االوراق  .8
 والبرتغالية.

IV – اختيار االوراق 

 ُتجرى عممية االختيار في المراحل التالية: .9

كممة( حسب  011) ال تتجاوز  ممخصاتشترط عمى االشخاص الميتمين تقديم يُ  - اتصتقديم الممخ
ات بالبريد االلكتروني في موعد ال ممخصالاعاله ، وينبغي ارسال  7الموضوعات المقترحة بالفقرة 

 يوليو 00يتجاوز 

مع   court.org-registrar@africanأو    gcourt.or-hld@africanالى  6102 ( أ
االشخاص أي من ". يستطيع 6102الحوار رفيع المستوى لعام  –عنوان " دعوة لتقديم اوراق 

، ومع ذلك لن يتم اختيار اي حسب الموضوعات المتعمقة كثر من ممخصاالميتمون تقديم 
 ارقة.فشخص ألكثر من عرض واحد، وفي عممية االختيار ُتعطى االولوية لال

mailto:hld@african-court.org
mailto:registrar@african-court.org
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ُتشكل لجنة لتقييم الممخطات وسيتم دعوة الذين تم اختيار ممخصاتيم  – فحص الممخصات ( ب
 .6102سبتمبر  21والتي لن يتجاوز موعد تقديميا  لتطوير اوراقيم

تقوم المحكمة بتشكيل لجنة أخرى لمراجعة االوراق وعند الضرورة تشارك الُكتاب لمعرفة كيفية  ( ج
 بيدف تحقيق اىدافو. اثراء اوراقيم وتعديميا لتخاطب موضوع الحوار

V – ارشادات تقديم الممخصات واالوراق 

 المستندات بالبريد االلكتروني وتنسيقيا كما يمي:يجب تقديم جميع .00

  06( حجم الخط 0)

  0ر0الخطوط  ني( المساقة ب6)

 مأل السطرإ –( ملء السطور 2)

  Ariel( نوع الخط  4)

  Microsoft Word –( البرنامج  0)

 كممات رئيسية 01 – 0 كتابة( 2)

 كممة 611قصيرة ال تتعَد ذاتية سيرة  تقديم (7)

 االسم والجنسية وبمد االقامة والجنس والسن والمينة وعنوان البريد االلكتروني وارقام الياتف. كتابة( 9)

VI – رالتسهيالت لحضور الحوا 

لتقديم اوراق في الحوار حيث عمييم سير حضور الخبراء الذين وقع االختيار ييتم ت .00
منح كل  منيم  تذكرة ذىاب واياب بالطيران بالدرجة السياحية باالضافة الى بدل اقامة يومي يُ 

 1( دوالر امريكي.0111ستصرف ليم مكافأة شرفية قدرىا )بالنسبة لمبمد الُمضيف ، وأيضًا 

                                                           
1
 مكافأة شرفية للملخصات. ةُيرجى مالحظة ان المكافئات الشرفية ُتمنح فقط  للورقة النهائية التي ُتقدم في خالل الحوار ، وال ُتمنح أي -  
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أو    hld@african-court.orgلمزيد من المعمومات ، ُيرجى االتصال بما يمي: 
registrar@african-court.org  . 

mailto:hld@african-court.org
mailto:registrar@african-court.org
mailto:registrar@african-court.org

