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 مقدمة

ستشاري مستقل يختص اكجياز  2009أنشأت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي في عام 
 في القارة األفريقية. لي وتدوينولمقانون الدو بالتطوير التدريجي 

منتدى حول  إنشاءب لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي قامتأىدافيا، لتنفيذ صالحياتيا وتحقيق 
والخبراء القانونيين  بين العمماء جمعالالقانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي. ويسعى المنتدى إلى 

معمل كمنبر لمناقشة للقارة فضال عن الميجر األفريقي وممارسي مينة القانون من ااألفريقيين 
منظور القانون الدولي وقانون المسائل التي تيم أفريقيا وتبادل وجيات النظر حوليا من خالل 

 االتحاد األفريقي.

 مكان انعقاد المنتدى

 سوف يعقد المنتدى في مقر االتحاد األفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا.

 الموضوع

قانون التكامل : "ىو جنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليمل الثاني منتدىملختار الموضوع الم
  االقميمي في أفريقيا"

 معمومات أساسية

االقتصادي لمقارة أحد األىداف الرئيسية لالتحاد و يعد اإلسراع بالتكامل السياسي واالجتماعي 
"قانون  ىو ع المختار لممنتدى الثانيالتأسيسي، ظل الموضو  قانونوالنحو الوارد في  األفريقي عمى

كانت فكرة التكامل االقميمي  1991. ففي عام ميما جداالتكامل االقميمي في أفريقيا" موضوعا 
عة االقتصادية االقميمية. وقدمت معاىدة أبوجا اىي السمة المحورية لمعاىدة أبوجا المؤسسة لمجم

االقتصادية االقميمية. ولم تحدد  مجماعةسية لأسالدعائم  فكرة المجموعات االقتصادية االقميمية
المعاىدة بالضبط عضوية المجموعات االقتصادية االقميمية، لكنيا أشارت إلى أن المجموعات 
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االقميمية سوف تشمل الشمال والغرب والوسط والشرق والجنوب األفريقي. وىذا ما أدى إلى تشكيل 
دول غرب أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول والمجموعة االقتصادية ل ،اتحاد المغرب العربي

وسط أفريقيا، والسوق المشتركة لمشرق والجنوب األفريقي، ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي، 
في  المؤدية ت معاىدة أبوجا عدد من المراحل حددبوصفيا المجموعات االقتصادية االقميمية. و 

 دي.إلى قيام اتحاد قاري اقتصادي ونق نياية المطاف

المبادئ  تضمنظل التكامل االقميمي استراتيجية رئيسية ألفريقيا. وبعد إبرام معاىدة أبوجا التي ت
ألفريقيا، كانت القارة تواقة إلى تعزيز مجموعاتيا االقتصادية  التوجييية لبرنامج التكامل الحالي
ىذه المجموعات   عة االقتصادية األفريقية. وأنشأ العديد منااالقميمية عمى أمل إنشاء الجم
 حادات جمركية.تأدت إلى إنشاء مناطق تجارة حرة وا ااالقتصادية االقميمية آليات وأطر 

 أهداف المنتدى

سوف يركز المنتدى الثاني لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، من جممة أمور أخرى، عمى 
 األىداف التالية:

  االقميمي.رفع مستوى الوعي حول ضرورة اإلسراع بالتكامل 
 اآلثار القانونية لمتكامل االقميمي.بصناع القرار األفريقيين  توعية 
 .عرض الخطوات التي تحققت سمفا نحو التكامل األفريقي 
  تحقيق التكامل االقميمي عمى نطاق القارة.بتحديد السبل الكفيمة باإلسراع 

 المواضيع

عمى المجموعات االقتصادية  سوف تركز المناقشات عمى قوانين التكامل االقميمي وخاصة
 االقميمية التالية:

 عرض عام حول قانون التكامل: دراسة مقارنة. -1
 مجموعة تنمية الجنوب األفريقي.قانون التكامل في  -2
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 المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.قانون التكامل في  -3
 قانون التكامل في المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.  -4
دول  تجّمعوفي  والجنوب األفريقي لشرق أفريقيامل في السوق المشتركة قانون التكا  -5

 الساحل والصحراء.
 قانون التكامل في جماعة شرق أفريقيا. -6
 يجاد()إ متنميةلمشتركة للييئة الحكومية ااقانون التكامل في  -7
 قوانين التكامل في اتحاد المغرب العربي. -8
 ميمي وقوانين التكامل عمى نطاق القارة.العالقة بين القوانين المنظمة لمتكامل االق -9

 شكل المنتدى

 مات من كافة المشاركين.ىسالميتبع المنتدى نيج المشاركة ليسمح بتوسيع المناقشات وا

المجموعات االقتصادية االقميمية المذكورة اخصائي في قانون التكامل يتناول كل موضوع ألى من 
عامة لمقوانين التي تحكم المجموعة االقتصادية المميزات الوضح دراسة الحالة وت االقميمي.

 صفحة.  20إلى  15 كون مناالقميمية موضع الدراسة وتت

التعميقات صنيف آخر. ويتم تقبل عالم ستخضع كل دراسة لمتعميقات والمالحظات من 
 صفحات. 5من  مكونة والمالحظات في وثيقة موجزة

تعميقاتو يبدي يعرض عممو وعشر دقائق لممعمق لدراسة الحالة ل كاتبعشرون دقيقة لتخصص 
 ومالحظاتو.

 تخصص ثالثون دقيقة لممناقشة العامة حول الموضوع قيد الدراسة مع بقية المشاركين.

 المناقشة عن طريق "باور بوينت"  اتالرئيسية وورقلورقات يقدم موجز لمعرض الخاص با

 المشاركون:
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مع قانون ن العاممون المتعاممون و كاديميون والمسؤولالعمماء واأليدعى لممشاركة في المنتدى 
التكامل في أفريقيا: وىم المستشارون القانونيون لوزارات الشؤون الخارجية لمدول األعضاء في 
االتحاد األفريقي، والوزارات المسؤولة عن التكامل في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، 

عضاء في االتحاد األفريقي، والممثمون الدائمون المعتمدون لدى والمعاىد الدبموماسية في الدول األ
االتحاد األفريقي، وممثمو المنظمات الدولية في أديس أبابا، وممثمو المجموعات االقتصادية 
االقميمية في أديس أبابا، المستشارون القانونيون لممجموعات االقتصادية االقميمية، وأجيزة االتحاد 

األفريقيون في لجنة األمم المتحدة لمقانون الدولي، واألعضاء األفريقيون في  األفريقي، واألعضاء
عمماء محكمة العدل الدولية، وكميات القانون في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، وال

 األفريقيون من القارة والميجر األفريقي، ومراكز البحث حول قانون التكامل، إلخ.
 

 تأكيد المشاركة:
لجنة القانون الدولي لتأكيد المشاركة ورقم الرحمة وزمن الوصول في  بأمانةالتصال ينبغي ا

 1112أكتوبر  11موعد أقصاه 
 نتائج المنتدى:

  عمى المستوى الحالي لتطوير قانون التكامل االقميمي الذي وضعتو المجموعات تحديد
 االقتصادية االجتماعية؛

 /؛قميميةن التكامل لممجموعات االقتصادية االالقصور لقانو تحديد مواطن القوة والضعف 

 .تحديد الطرق والوسائل الكفيمة بالتغمب عمى مواطن الضعف واعتماد التوصيات المالئمة 

  زيز العالقة بين قانون التكامل القاري وقانون التكامل لممجموعات تعباعتماد التوصيات
 االقتصادية االقميمية.

 والترتيبات الموجستية اإلقامة

التكفل بنفقات صعوبات الميزانية، لن يكون بوسع لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ظرا لن 
مقر و فنادقيم  بينالمشاركين في المنتدى. غير أن المجنة سوف تتولى النقل لكافة المشاركين 

 االتحاد األفريقي. 
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 ميمة.دوالر أمريكي ل 150إلى  80يتراوح سعر الغرفة الفردية في الفندق بين 

 معمومات مفيدة

الزائرين إلثيوبيا يحتاجون إلى تأشيرة دخول. وعمى المشاركين أن يعرفوا أن عمى جميع المشاركين 
سفرىم تحمل  اتجواز لال توجد فييا بعثات إثيوبية، إرسال صور التي  بمدانالالقادمين من 

القانون الدولي إلجراء المعمومات ذات الصمة، عن طريق البريد اإللكتروني إلى أمانة لجنة 
 الترتيبات الالزمة.

، تقديم لمخاطر انتقال الحمى الصفراءتعرض لمسافرين القادمين من البمدان التي تقد يطمب من ا
 شيادة التطعيم

اإلعالن عن جميع العمالت األجنبية التي تزيد عمى المسافرين إلى إثيوبيا من غير المقيمين 
 أو ما يعادليا(.دوالر أمريكي ) 3000قيمتيا عن 

 دوالر أمريكي )أو ما يعادليا(. 3000يجوز لممغادرين من غير المقيمين في إثيوبيا حمل 

 200 ا ال يتجاوزمسافر قادم إلى إثيوبيا أو مغادر أن يحمل معو أو في أمتعتو مبمغ يجوز ألى
 بر إثيوبي.

)السعر الرسمي  بير 24.05يورو =  1بير،  18.61دوالر أمريكي =  1: سعر صرف العممة
 (.2013أبريل  9 حتى

، ويفضل  Lأو  Jأو   Dفولت. تستخدم في إثيوبيا المقابس  220 ىو التيار الكيربائي في إثيوبيا
 مقابس عالمي.لمسافرين معيم منظم ا يحمل أن

درجة مئوية. ويتوقع  23إلى  14ديسمبر بين  –تتراوح درجة الحرارة في أديس أبابا في نوفمبر 
 الفصل من السنة. ىذا طار قميمة خاللىطول أم
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 المزيد من المعمومات

 لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول ىذا المنتدى، يرجى االتصال بالعناوين التالية:

 
Mr. Mourad Ben Dhiab, 
Secretary of the African Union Commission on International law 
Email: DhiabB@africa-union.org ; mouradbendhiab@yahoo.fr 

Tel: + 251 115 182 308 
Tel: +251 910 63 65 64 

Mr. Adewale Iyanda Edoho, 
Legal Officer, Office of the Legal Counsel, AUC 
Email: AdewaleI@africa-union.org ; edowales@me.com 
Tel: + 251 115 182 308 
Tel: +251 911 50 67 67 

Ms Betelhem Arega 
Legal Expert, Office of Legal Counsel, AUC 
Email: Betelhema@africa-union.org ; betty.asmamaw@gmail.com 
Tel : + 251 115 182 308 
Tel: + 251 911 20 69 74 
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