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 مذكرة مفاهيمية

 
 :مقدمة

 
وني مستقل من جياز استشاري قانك 2002أنشئت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي في 

ت ئ. وقد نشاالقانون الدولي في القارة األفريقية وتطويره تدريجي دوينشأنو أن يساىم في ت
عندما أخذت القارة األفريقية تزيد من تعامميا مع بقية العالم وتضع تركيزا أكبر عمى دور 

جتمع القانون الدولي، في التعاطي مع المسائل التي تواجو القارة والموخاصة القانون، 
 م.اوجو عبالعالمي 

 
ليذا الغرض، أنشأت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي منتدى حول القانون الدولي 

الدارسين والخبراء القانونيين وقانون االتحاد األفريقي. ويسعى المنتدى إلى الجمع بين 
نبر لممناقشة و بمثابة مىوالممارسين األفريقيين، من القارة ومن الميجر األفريقي معا، و 

ألفريقيا من منظار القانون الدولي وقانون االتحاد  االىتماموالتفاعل حول المسائل ذات 
 .األفريقي

 
 :الموضوع

 
 القانون الدولي عمى المستوى اإلقميمي" تدوين": موضوعلمدورة الثالثة لمنتدى المجنة  اختير

 
 :مكان انعقاد المنتدى

 
 أديس أبابا، إثيوبيا في فريقيمقر االتحاد األسيعقد المنتدى في 
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 :الخمفية
 

باع التزاميا بعممية التعجيل بتكامل القارة، وبات   تعزيزفي الوقت الذي تنوي فيو القارة األفريقية 
 ظلنيج قانوني دولي، إلى جانب النيج السياسي في ىذا المسعى، يوخاصة نيج قانوني، 

 .مناسبا –انون الدولي عمى المستوى اإلقميمي القتدوين  –الموضوع المختار لممنتدى الثاني 
 

بينما كان المنتدى السابق قد تناول المجموعات االقتصادية اإلقميمية، تحت موضوع "قانون 
التكامل اإلقميمي في أفريقيا"، سيتمثل اليدف الرئيسي ليذا المنتدى الثالث لمجنة االتحاد 

القانون الدولي ورسم معالمو من خالل  في تطويراألفريقي لمقانون الدولي في المساىمة 
تممك القانون الدولي ألفريقيا في المجاالت التي  دوينت المضي قدما في يةالنظر في إمكان

 في القارة األفريقية. النطاق فييا الحكومات بالفعل ممارسة وسابقة ومذىبا واسعة
 

 اتخذفريقيا وتعزيزه. وقد ن الدولي ألعممية ترمي إلى اإلقرار بالقانو  دوينيمكن اعتبار الت
خطوات في ىذا الصدد بغية التعاون مع الدارسين ال العديد من االتحاد األفريقي بالفعل

دراسة القانون الدولي ألفريقيا عمى  لتعزيزوالجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الدولية 
 الصعيد اإلقميمي. ويسعى ىذا المنتدى إلى تشجيع ومواصمة ىذه الجيود.

 
 :داف المنتدىأه
 

 دوينتتتمثل أىداف الدورة الثالثة لمنتدى لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي حول "
 فيما يمي:" القانون الدولي عمى الصعيد اإلقميمي

 
إجراء دراسة استقصائية لمجال القانون الدولي في القارة األفريقية بغية اختيار  -1

 .دوينتحتاج إلى التالتي المجاالت 
   

 دوينميل الطرق الكفيمة بالتطوير التدريجي لمقانون الدولي في القارة من خالل التتح -2
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شراكة في دراسة وتدريس القانون الدولي الذي يعني االتحاد األفريقي مع الإقامة  -3

الجامعات والمؤسسات الدولية في أفريقيا تحت رعاية لجنة االتحاد األفريقي لمقانون 
 .الدولي

 
 القانون الدولي ألفريقيا وتدريسو ونشره وتعميمو.إجراء دراسة حول  -4

 
 :المواضيع الفرعية

 ستركز المناقشات عمى المواضيع الفرعية التالية:
 القانون الدولي في أفريقيا: السياق والتحديات دوينت -1
 العالقة بين قانون االتحاد األفريقي وقانون المجموعات االقتصادية اإلقميمية -2
 اإلنسانفي مجال حقوق  دوينالت -3
 في مجال العدالة االنتقالية دوينالت -4
 دور المحاكم اإلقميمية في تطوير القانون الدولي -5
 .المستقبمية عمى الصعيد اإلقميمي دوينمجاالت الت -6

 
 :شكل المنتدى

 
 مساىمات من جميع المشاركينالمناقشات و السيتبع المنتدى نيجا تشاركيا إلتاحة 

 
 اتستستمع كل جمسة إلى عرضين ومناقش

 
سيقوم أخصائيان في القانون بمعالجة كل واحد من المواضيع الفرعية المذكورة أعاله بناء 

 صفحة. 20و  15عمى ورقة مفصمة يتراوح حجميا بين 
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ستخضع كل دراسة لتعميقات ومالحظات دارس آخر. وسيتم جمع التعميقات والمالحظات 
 .صفحات 5في وثيقة قصيرة تحتوي عمى 

 
تعميقاتو  إلبداءدقائق  10لممعمق و  عممودقيقة ليقدم  15الورقة  سُتخصَّص لكاتب

دعوة الجميور لالمعمق الوقت المخصص لو إلثارة مسائل و  خدمومالحظاتو. كما سيست
 .)المنتدى( إلى االنضمام إلى النقاش

 
 دقيقة لممناقشة العامة حول الموضوع الفرعي قيد الدراسة. 20ستخصص لممنتدى 

 
 باوور بوينت موجز الورقات الرئيسية وورقات المناقشات. د  في شكلسيع  
 

 :المشاركون
 

الدارسون، األكاديميون والمسؤولون  ىم:في المنتدى المستيدفون سيكون المشاركون 
القانون الدولي العام أو يتعاطون معو: المستشارون قومون بتدوين الرسميون الذين ي

عضاء في االتحاد األفريقي، وزارات العدل لمدول القانونيون في وزارات الخارجية لمدول األ
لمؤسسات الدبموماسية لمدول األعضاء في االتحاد األعضاء في االتحاد األفريقي، ا

األفريقي، الممثمون الدائمون المعتمدون لدى االتحاد األفريقي، ممثمو المنظمات الدولية في 
أديس أبابا، ممثمو المجموعات االقتصادية اإلقميمية في أديس أبابا، المستشارون القانونيون 

التحاد األفريقي، األعضاء األفريقيون في لجنة أجيزة الممجموعات االقتصادية اإلقميمية، 
األمم المتحدة لمقانون الدولي، األعضاء األفريقيون في محكمة العدل الدولية، كميات القانون 
في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، الدارسون األفريقيون في القارة وفي الميجر، مراكز 

 ...لخاالبحث في القانون الدولي العام، 
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 :تأكيد المشاركة
 

يرجى إبالغ أمانة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي بتأكيد المشاركة، رقم الرحمة الجوية 
 .4172أكتوبر  71وموعد الوصول في موعد أقصاه 

 
 :البرنامج

 
 الممحق ألف. باعتباره لبموغ األىداف المشار إلييا أعاله، تم اقتراح مشروع البرنامج المرفق

 منسقون من أعضاء لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي.سيكون ال
 

مشروع االختصاصات يرفق طيو دعوة لتقديم الورقات. القبل انعقاد المنتدى، سيتم توجيو 
ستكون ىذه الورقات بمثابة مساىمات في المنتدى. ويمكن  كالممحق باء.لكت اب الورقات 

 دعوة الُكت اب أيضا إلى المنتدى كمناقشين. 
 

 :تانالتالي تانُيتوقع أن تصدر عن المنتدى المساىم
 

مأخوذ من الورقات المختارة  –عدد خاص لجريدة القانون الدولي األفريقي  –منشور  -1
 .كمساىمات في المنتدى

 
تقرير عن وقائع المنتدى، سيتم تقديمو إلى الدورة القادمة لمجنة االتحاد األفريقي  -2

القانون الدولي في أفريقيا  دوينت المحددة لتلمقانون الدولي عند بحث المجاال
مكانية صياغة معاىدات جديدة  .وا 

 
 :نتائج المنتدى

 
 القانون الدولي في أفريقيا دوينات الرئيسية التي تواجو تتحديد التحدي -1
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 القانون الدولي في أفريقيا دوينتعيين مجاالت محددة لت -2

 
 مى الصعيد القاريالتعجيل بالتطوير التدريجي لمقانون الدولي ع -3

 
 تشجيع دراسة القانون الدولي في أفريقيا وتدريسو ونشره -4

 
تعزيز الشراكة بين مراكز البحث، الجامعات، الدول األعضاء في االتحاد األفريقي،  -5

 المجموعات االقتصادية اإلقميمية وبين لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي.
 

 :اإلقامة والترتيبات الموجستية
 
من تحمل نفقات  يلن تتمكن لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولمصعوبات المالية، را لنظ

المشاركين في المنتدى. غير أن المجنة ستتولى نقل جميع المشاركين بين فنادقيم ومقر 
يابا. وقد يتراوح متوسط سعر الغرفة الواحدة في الفنادق بين   00االتحاد األفريقي ذىابا وا 

 . واحدة لميمة أمريكيا دوالرا 150و
 

 :معمومات مفيدة
 

دخول. وعمى  ةينبغي أن يعرف جميع المشاركين أن من يزور إثيوبيا يحتاج إلى تأشير 
المشاركين القادمين من بمدان ال توجد فييا بعثات إثيوبية أن يرسموا نسخة من الصفحة التي 

إلى  ،لبريد اإللكترونيتحتوي عمى المعمومات ذات الصمة من جوازات سفرىم عن طريق ا
 الترتيبات الالزمة. ذاتخأمانة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي بغية إ

 
قد ُيطمب من المسافرين القادمين من بمدان معرضة لمخاطر نقل الحمى الصفراء شيادة 

 تمقيح.
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التي تتجاوز جميع العمالت األجنبية /إثيوبيا أن يعمنوا أي فيعمى المسافرين غير المقيمين 

 دوالر أمريكي )أو ما يعادلو(. 3000قيمتيا 
 

دوالر  3000يمكن لمذين يغادرون إثيوبيا من غير المقيمين أن يحمموا مبمغا ال يتجاوز 
 أمريكي )أو ما يعادلو(

 
بر إثيوبي  200سافر يدخل في إثيوبيا أو يخرج منيا بحمل مبمغ ال يتجاوز مُيسمح ألي 

 معو
 

بر إثيوبي  26.62يورو =  1بر إثيوبي،  12.34الر أمريكي = دو  1سعر الصرف: 
 (.2014مارس  20)السعر الرسمي في 

 
، أو  Dالمقابس المستعممة في إثيوبيا ىي من نوع و فولط.  220قوة الطاقة في إثيوبيا ىي 

J أو  L ةعالمي مقابس محوالت؛ والمشاركون مشجعون عمى حمل. 
 

درجة مئوية. وال  26و 14ديسمبر بين  –بابا في نوفمبر تتراوح درجة الحرارة في أديس أ
 ة في ىذه الفترة من السنة.ر توقع سقوط أمطار غزييُ 
 

 :معمومات إضافية
 

 األشخاص التالية أسماؤىم:بيرجى االتصال  ،ول المنتدىحلمزيد من المعمومات 
 

 ريد اإللكتروني:السيد مراد بن ذياب، أمين لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، الب -
 union.org-DhiabB@africa أو 

mouradbendhiab@yahoo.fr ، : 308 182 115 251الهاتف ،
+251 910 63 65 64 

 

mailto:DhiabB@africa-union.org
mailto:mouradbendhiab@yahoo.fr
mailto:mouradbendhiab@yahoo.fr
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المستشار القانوني، مفوضية  السيد أديوالي إياندا إيدوهو، موظف قانوني في مكتب -
 ؛union.org-AdewaleI@africaاالتحاد األفريقي، البريد اإللكتروني: 

edowales@me.com 
 67 67 50 911 251+؛ 308 182 115 251 +الهاتف:   

   
يم آريجا، خبيرة قانونية، في مكتب المستشار القانوني، مفوضية االتحاد السيد بتيل -

 ؛ union.org-Betelhema@africaاألفريقي، البريد اإللكتروني:
betty.asmamaw@gmail.com 

 74 69 20 911 251 +؛ 308 182 115 251 +الهاتف: 
 
 

mailto:AdewaleI@africa-union.org؛
mailto:edowales@me.com
mailto:edowales@me.com
mailto:Betelhema@africa-union.org؛
mailto:Betelhema@africa-union.org؛
mailto:betty.asmamaw@gmail.com
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