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 لقانون الدوليل رير أنشطة لجنة االتحاد األفريقيتق

 (2015يونيو  – 2014)يوليو 
 

 :الموجز التنفيذي
نشطة الخطوط العريضة ألمقانون الدولي لاالتحاد األفريقي  لجنةيستعرض تقرير أنشطة  .1

( 3. ينقسم التقرير إلى ثالثة )2015إلى يونيو  2014خالل الفترة من يوليو  مجنةال
لجنة االتحاد األفريقي ( يتناول األنشطة التي اضطمعت بيا 1أقسام. القسم األول )

( يتضمن التحديات التي 2عاله، القسم الثاني )أ مقانون الدولي خالل الفترة المذكورة ل
( توصيات 3القسم الثالث ) عرضتواجييا لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي بينما ي

 لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي.

استشاريًا ىا جيازًا باعتبار  2009ئت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي عام شأن .2
( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. وقد تم اعتماد النظام 2)5ممادة وفقًا لمستقاًل 

األساسي لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي خالل الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر 
ولكن . 2009ير فبرا 4إلى  1االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، من 

المجنة  أعضاءوىو التاريخ الفعمي لمدة والية  2010مايو  3في لم تبدأ عمميا إال مجنة ال
 .الرواد

( فئات واسعة 3حت ثالث )تيندرج تفويض لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي  .3
يام في ، اإلسالقانون الدولي دوينر التدريجي لمقانون الدولي، تيالنطاق، ىي تحديدًا التطو 

أىداف ومبادئ االتحاد األفريقي. وىو ما يمكن تحقيقو من خالل: مراجعة المعاىدات، 
إعداد دراسات حول المسائل محل اىتمام االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيو وتشجيع 

حاطتو بالمزيد من  دريست  التقدير.الفيم و ودراسة ونشر القانون الدولي وا 

األساسي، من المفترض أن توفر مفوضية االتحاد األفريقي ما  من النظام 21وفقًا لممادة  .4
يمزم أمانة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من وسائل وموظفين وبنية تحتية لتمكينيا 
من االضطالع بواجباتيا بشكل فعال. وعميو، فأن مقر أمانة المجنة موجود داخل مكتب 

 لمفوضية.المستشار القانوني التابع لمكتب رئيس ا
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 :تشكيل لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي
استنادًا إلى االنتخابات التي اجريت خالل الدورة العادية السادسة والعشرين لممجمس  .5

تتكون لجنة ، 2015يناير  27إلى  23التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، من 
 تالية أسماؤىم:االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من األعضاء ال

 السيد ابينيزير آبريكو                       )غانا( (1

 السيد دمحم بركات                         )مصر( (2

 السيد سباستياو دا سيمفا إيساتا              )انجوال( (3

 السيدة ىاجر جمديش                       )تونس( (4

 وتي(السيد عابدي إسماعيل ىيرسي              )جيب (5

 السيدة جولييت سيمامبو كاليما              )أوغندا( (6

 السيد دانييل ماكييسي مواناوانزامبي          )جميورية الكونغو   الديمقراطية( (7

 السيد بونيفاس أوبينا أوكيري                 )نيجيريا( (8

 وادا                   )جامبيا(-السيدة ناسيساي ساال (9

 و                        )بوتسوانا(السيدة كوليسان سول (10

 )السنغال( يخ تيديان سيام                           ش (11

 

 مكتب لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي
، السيد آديالردوس كيالنجي، رئيس لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ينتخبحيث لم  .6

المنعقدة  اشرةدورتيا العادية الع فيالمجنة ، قررت 2015لمدة والية ثانية خالل قمة يناير 
تعيين نائب الرئيس، البروفسور دانييل  2015أبريل  24إلى  13أبابا من  أديسفي 

حتى موعد انعقاد الدورة العادية الحادية عشرة في  رئيسًا باإلنابةكاكييسي مواناوانزامبي، 
ًء عميو، يكون تشكيل والتي سيتم خالليا انتخاب مكتب المجنة. وبنا 2015أكتوبر 

 كما يمي: مجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليالمكتب الحالي ل
 سور دانييل ماكييسي مواناوانزامبي            قائم بأعمال الرئيسيالبروف (1
 وادا                       مقرر عام.-جوستيس ناسيساي ساال (2
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 :ون الدوليأنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقان – 1القسم     
 

 :. الدورة العادية التاسعة للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليأوالا  
االتحاد األفريقي في مقر دورتيا التاسعة في  عقدت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي .7

 .2013نوفمبر  8أكتوبر إلى  28أديس أبابا، إثيوبيا، من 
حول بحث ومناقشة  فريقي لمقانون الدوليلجنة االتحاد األ خالل الدورة تمحور عمل .8

 الموضوعات التالية:

لجنة االتحاد األفريقي جدول أعمال المدرجة على و الدراسات الجاري إعدادها  (1
 :للقانون الدولي

بشأن اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية الدراسة ومشروع القانون النموذج  عن( تقرير 1 
 فريقيا )اتفاقية كمباال(؛ومساعدة النازحين داخميًا في أ

 الدراسة بشأن القانون البيئي الدولي في أفريقيا. عنالتقرير المرحمي ( 2 
والعبودية ( تقرير عن الدراسة حول األساس القانوني لمتعويضات عن االسترقاق 3 

 القارة األفريقية. ابتميت بياوالمسائل األخرى ذات الصمة التي 
أن مراجعة معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد نتائج وتوصيات بشدراسة و ( 4 

 األفريقي.
 ( دراسة حول القرصنة في أفريقيا.5 
 في أفريقيا. 8( درسة حول الفقو المقارن لممجموعات االقتصادية اإلقميمية الـ 6 
وترسيم الحدود في افريقيا ودراسة حول مبدأ عدم المساس  عيين( دراسة حول ت7 

 قيا.بالحدود في أفري
لممحكمة الجنائية ( دراسة حول حصانة مسؤولي الدول بموجب النظام األساسي 8 

 الدولية.
( تطوير مناىج التدريب وحزمة التدريبات حول التكامل اإلقميمي وقانون االتحاد 9 

 األفريقي.
  ( المدونة األفريقية لممارسات الدول في القانون الدولي.10 

لمقانون الدولي اعتماد التقرير حول الدراسة ومشروع القانون قررت لجنة االتحاد األفريقي  .9
النموذج بشأن اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخميًا في أفريقيا 
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لمبحث واتخاذ قرار في  2016)اتفاقية كمباال( لعرضو عمى أجيزة السياسة في يناير 
 اسات األخرى.لدر في امواصمة العمل شأنو. كما قررت المجنة 

فصول  14ينقسم مشروع القانون النموذج لالتحاد األفريقي بشأن اتفاقية كمبااًل إلى  .10
مادة. ولقد نظمت مواد المشروع عمى نسق ىيكل اتفاقية كمبااًل بحيث تغطي كافة  63و

جوانب النزوح الداخمي: المنع، الحماية، المساعدة والحل الدائم. كما يتضمن أحكامًا 
ويضات وسبل االنتصاف وأحكامًا جنائية لمنع النزوح الداخمي التعسفي بشأن التع

 والمالحقة القضائية لألفعال اإلجرامية ضد النازحين داخميًا.
وتيرة تنفيذ الدول األطراف اللتزاميا بشأن "إدماج  ريعيساعد القانون النموذج في تس .11

الل سن أو تعديل التشريعات المحمية من خ القوانينالتزاماتيا بموجب ىذه االتفاقية في 
حماية ومساعدة النازحين داخميًا بما يتفق مع التزاماتيا بموجب القانون ذات الصمة بشأن 

الدولي". كما سيساعد في تنفيذ االتفاقية باعتبارىا إطارًا لمتعاون اإلقميمي والدولي والذي 
 نفيذه.من المتوقع أن يضطمع االتحاد األفريقي بدور أكثر استباقية في ت

 

دارية أخرى  (2       مسائل قانونية وا 
دارية أخرى تتمثل اساسًا  .12 بحثت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي مسائل قانونية وا 

 في اآلتي:
جراءات لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي.1            ( مشروع قواعد وا 

لجنة االتحاد األفريقي  حوليةن الدولي: عات لجنة االتحاد األفريقي لمقانو ( مطبو 2          
لمقانون الدولي، جريدة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، فعاليات منتدى 
لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي حول القانون الدولي وقانون االتحاد 

 األفريقي.
فريقي لمقانون الدولي ( ترشيد أساليب العمل بغية تنفيذ أنشطة لجنة االتحاد األ3         

 مقواعد والموائح اإلدارية والمالية لالتحاد األفريقي.وفقًا ل
لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من خالل التبادل مع الجامعات  رويج( ت4         

 القانون الدولي. في مجالوالمراكز البحثية 
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فريقي: قرر مكتب المستشار القانوني ( التبادل مع المستشار القانوني لالتحاد األ5         
ولجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي تنظيم خموة سنوية لمناقشة وسائل 
    تحسين التعاون وأساليب العمل بينيما حول الشؤون القانونية لالتحاد األفريقي.

 التعاون مع األجهزة الدولية المماثلة العاملة في مجال القانون الدولي: (3
لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في الدورة السادسة والستين  ( مشاركة1        

 :2014للجنة األمم المتحدة للقانون الدولي، يوليو 
قدم وفد لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي عرضًا حول دراسات وأنشطة             

ي عن تقديرىا لعمل لجنة المجنة. وقد أعربت لجنة األمم المتحدة لمقانون الدول
بشأن أعداد  تيااالتحاد األفريقي لمقانون الدولي وأبدت اىتمامًا خاصًا حيال مبادر 

مدونة حول ممارسات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في مجال القانون 
الدولي. كما اقترحت المجنة األممية أن يتعاون المقررون الخاصون في 

  .صوص المجاالت المماثمة لمقنون الدوليخالل عمميم بخالمؤسستين 
( مشاركة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في الدورة العادية الخامسة 2        

 :2014والثمانين للجنة القانونية األمريكية، أغسطس 
قدم وفد لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي عرضًا حول دراسات وأنشطة             

وقد اتفق الجانبان عمى تعزيز التعاون خاصة من خالل تبادل  المجنة.
الدراسات في القانون الدولي التي أعدتيا المجنتان إلى جانب المطبوعات و 

 المشاركة في االجتماعات التي تنظميا كل منيما.
مشاركة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في أسبوع القانون وفي الدورة  (3

للجنة السادسة لألمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية،  التاسعة والستين
 : 2014نوفمبر 

االجتماعين المشار إلييما حضر وفد لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي 
أعاله وركز عمى بحث تقرير الدورة السادسة والستين لمجنة األمم المتحدة 

اد األفريقي لمقانون الدولي وفد لجنة االتح قدملمقانون الدولي. في ىذا الصدد، 
إلى بعض وفود الدول األعضاء في االتحاد األفريقي الدعم الفني والمشورة 

في التقرير المذكور الذي بحثتو المجنة السادسة  تبشأن مسائل قانونية ورد
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يعمل في  اً قاري اً لألمم المتحدة. وبصفتيا أحد أجيزة االتحاد األفريقي وجياز 
، يجب أن تكون لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي مجال القانون الدولي

أكثر انخراطًا في اإلسيام في تطوير القانون الدولي من خالل، من بين جممة 
أمور أخرى، المجنة السادسة لألمم المتحدة وبوجو خاص بواسطة توفير المشورة 

لتي يتم والدعم لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي حول المسائل القانونية ا
 تناوليا ومعالجتيا في األمم المتحدة.

 

المنتدى الثالث لالتحاد األفريقي حول القانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي الذي  ثانياا.
 نظمته لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

 فضاًل عن تحقيق من أجل تسييل تنفيذ تفويض لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي .13
القانون الدولي وقانون  خبراءلافيا، نظمت المجنة المنتدى الثالث لالتحاد األفريقي أىد

"تدوين القانون الدولي على المستوى اإلقليمي في  االتحاد األفريقي تحت موضوع
في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي  فريقيوقد تم عقد المنتدى في مقر االتحاد األ ".أفريقيا
  .2014ديسمبر  12و 11

تناول المنتدى السابق لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي المجموعات  يثح .14
يقيا"، كان اليدف أفر االقتصادية اإلقميمية، تحت موضوع "قانون التكامل اإلقميمي في 
تطوير القانون شكيل الرئيسي ليذا المنتدى الثالث لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ت

بالنظر في تحقيق المزيد من التدوين لمقانون الدولي ألفريقيا في  الدولي واإلسيام فيو
   في القارة األفريقية. لممارسات والسوابق والمذاىبتزخر بالفعل باالمجاالت التي 

عدد من الدارسين وممثمي الدول األعضاء وكذلك ممثمين عن حضر المنتدى أساسًا  .15
منولث والمنظمة الدولية لمفرنكفونية المنظمات الدولية، مثل االتحاد األوروبي والكو 

 .األفريقية-والمنظمة االستشارية القانونية األسيوية
 الموضوعات التالية: بحث المنتدى .16

 ( تدوين القانون الدولي في أفريقيا: السياق، األساليب والتحديات.1     
 اإلقميمية. ( العالقة بين  قانون االتحاد األفريقي وقانون المجموعات االقتصادية2     
 ( تدوين القانون الدولي في االتحاد األفريقي: تجزئة جديدة أو استمرارية.3     
 ( التدوين في مجال العدالة االنتقالية.4     
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 ( تجربة الكومنولث في التدوين والتطوير التدريجي لمقانون الدولي.5     
فريقية في التدوين والتطوير األ-إسيام المنظمة االستشارية القانونية األسيوية( 6     

 التدريجي لمقانون الدولي.
عمى المستوى  ( رؤية األمم المتحدة بشأن التدوين والتطوير التدريجي لمقانون الدولي7     

 اإلقميمي.
كمساىمة من سوف يتم طبع نتائج المنتدى الثالث لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي  .17

 ألفريقي لنشر القانون الدولي.ىذا الجياز التابع لالتحاد ا
 

إلى  2ثيوبيا، من إالدورة اإلقليمية لألمم المتحدة في القانون الدولي، أديس أبابا،  ثالثاا.
 :2015فبراير  27

فريقي لمقانون الدولي، نظمت شعبة التدوين في مكتب بالتعاون مع لجنة االتحاد األ .18
مى التوالي الدورة اإلقميمية لألمم المتحدة الشؤون القانونية لألمم المتحدة لمسنة الخامسة ع

. وتعد ىذه 2015فبراير  27إلى  2في القانون الدولي في أديس أبابا، إثيوبيا، من 
الدورة من الدورات التدريبية الرفيعة المستوى في مجال القانون الدولي وتتضمن 

دان ونظم بمفي مجال القانون الدولي من من العمماء والممارسين محاضرات لنخبة 
بر أنحاء أفريقيا ع لمعاممين في مينة المحاماة من الجنسين وتكرس قانونية مختمفة 

 اً الدورة واحد وعبوالذين ال تتاح ليم سوى فرص محدودة لتمقي مثل ىذا التدريب. وتست
( دولة عضو في االتحاد األفريقي. وعند 23( متدربًا من ثالث وعشرين )31وثالثين )

 اجباتيمن، تؤخذ بعين االعتبار مؤىالت المرشحين ومالءمة التدريب لو اختيار المشاركي
وزارة التوازن الجنساني. وينتمي المرشحون لوزارة  الخارجية و  ضرورة ضمانالمينية و 

لدى والبعثات الدائمة لدى األمم المتحدة والبعثات الدائمة  العدل واالتحاد األفريقي
 االتحاد األفريقي والجامعات.

رغم من الدعم المالي الذي يقدم لمدورة اإلقميمية لألمم المتحدة في القانون الدولي عمى ال .19
ريقي لمقانون الدولي ومكتب المستشار القانوني لالتحاد فمن قبل لجنة االتحاد األ

األفريقي، يواجو تنظيم ىذه الدورة بصفة سنوية تحديات مالية صعبة. كما تواجو شعبة 
صعوبات في تأمين األموال الكافية  لمتحدة لمشؤون القانونيةالتدوين في مكتب األمم ا

من ميزانية البرامج لألمم المتحدة لعقد ىذه الدورة المخصصة ألفريقيا بصفة سنوية. لذا، 
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ن الدعم السياسي من االتحاد األفريقي من خالل المجموعة األفريقية في نيويورك إف
المتحدة عمى مستوى الجمعية العامة  سوف يساعد في تعبئة الدول األعضاء في األمم

المقدمة إلى األمين العام لألمم المتحدة لتوفير طمباتيا المتتالية بخصوص لألمم المتحدة 
الموارد الالزمة لميزانية البرامج لضمان الفعالية المستمرة والمزيد من التطوير لبرنامج 

في القانون الدولي من أجل المساعدات، ال سيما عقد الدورة اإلقميمية لألمم المتحدة 
 أفريقيا وغيرىا من الدورات اإلقميمية المماثمة لألمم المتحدة بصفة سنوية. 

 

 الدورة العادية العاشرة للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي رابعاا.
عقدت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي دورتيا العادية العاشرة في مقر االتحاد  .20

 .2014أبريل  24إلى  13في أديس أبابا، إثيوبيا، من األفريقي 
لم ينتخب رئيس لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، السيد آديالرادوس كيالنجي،  .21

. وىو لم يحضر الدورة العادية العاشرة ولكنو بعث 2015ثانية خالل قمة يناير والية ل
انون الدولي. وقد قررت المجنة استقالتو من منصبو كرئيس لمجنة االتحاد األفريقي لمق

 بتوافق اآلراء ما يمي:
 عقاد نا رئيسًا باإلنابة حتى موعدعيين نائب الرئيس، دانييل ماكييسي مواناوانزامبي ت

 .2015الدورة العادية الحادية عشرة في أكتوبر 
  تجرى انتخابات خالل الدورة العادية الحادية عشرة النتخاب رئيس لمفترة المتبقية

 .المنتيية واليتوة الرئيس من مد
اقشت نفيما يتعمق بجوىر عمل لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، فقد بحثت المجنة و  .22

 المسائل التالية واتخذت قرارات في شأنيا:
تقرير عن الدراسة حول األساس القانوني للتعويضات عن االسترقاق والعبودية ( 1     

 :ابتليت بها القارة األفريقية والمسائل األخرى ذات الصلة التي
ورفض العبودية،  استنكارحول  بالغة الخطابة"( أقسام: "6سم الدراسة إلى ستة )تنق         

ال جريمة بدون  المسؤولية،فيما يتعمق بالقانون الدولي  فرضياالعقبات العامة التي ي
، ة لمتعويضاتالقوة اإللزامية لعنصر الوقت بالنسبال عقوبة بدون قانون، و  قانون 

ديثات الوطنية بشأن النظام القانوني لالسترقاق والعبودية حأرقام التعويضات، الت
 ي.سعبر األطم
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الحاجة الماسة قرار يشدد عمى  ستصدارمؤتمر االتحاد األفريقي با توصي الدراسة        
اندة . ويجب عمى المؤتمر مس54التزام قوي من جانب الدول األعضاء الـ  إلى

يجب الحصول وبالتالي  اً تعويضتقتضي كل خسارة بموجبو المبدأ العالمي الذي 
ي تحديدًا استعباد أنظير الضرر الناشئ عن الجرائم ضد اإلنسانية، تعويض عمى 

. وتقترح لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي عقد مؤتمر دولي في عام فريقييناأل
ي سلتي سببيا االسترقاق عبر األطمحول التعويضات عن األضرار ا 2016

. كما يجب تعيين مسؤول إداري خاص لالتحاد األفريقي يختص بالتاريخ عواقبوو 
دارية ليذه االلتزامات إللتغطية الضمان ااألفريقي وتجارة العبيد والتعويضات 

 في تاريخ المجتمعات األفريقية. الفارقةالجديدة والفترات 
 

تقرير عن الدراسة حول التحاد األفريقي لمقانون الدولي اعتماد وقد قررت لجنة اال        
األساس القانوني لمتعويضات عن االسترقاق والعبودية والمسائل األخرى ذات الصمة 

لمنظر  2016التي ابتميت بيا القارة األفريقية لعرضو عمى أجيزة السياسة في يناير 
 فيو واتخاذ قراره في شأنو.

 النظر في االقتراح المقدم من تونس بخصوص إنشاء "محكمة دستورية دولية": (2       
المعتمد خالل الدورة العادية العشرين  ASSEMBLY/AU/DEC.458(XX)نص المقرر         

عضاء في االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات األ
، عمى تكميف لجنة االتحاد األفريقي 2013يناير  28و 27بابا، إثيوبيا، يومي أ

القتراح المقدم من تونس بإنشاء محكمة دستورية ببحث ودراسة المقانون الدولي 
  وتقديم توصياتيا في ىذا الخصوص إلى المؤتمر. دولية

         

لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي االقتراح عمى مدى عدة جمسات  تدارست        
 أيًا حول ىذه المسألة وتقدت إلى المؤتمر بالتوصيات التالية:واعتمدت ر 

تعرب عن تقديرىا العميق لجميورية تونس عمى تقديميا االقتراح الخاص  ( أ
 بإنشاء محكمة دستورية دولية.
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وجود مبرر إلنشاء مثل ىذه المحكمة تضع في اعتبارىا أنو ال بد من ب(              
دولي ال يوجد أي اتفاق ينص عمى إنشاء وتشير إلى أنو عمى المستوى ال

  مثل ىذه المحكمة.
بأىمية إنشاء محكمة دستورية دولية تكون بمثابة ىيئة  ااعترافي ؤكد مجدداً تج(              

استشارية وقضائية مسؤولة عن ضمان احترام وتعزيز المبادئ الديمقراطية 
كثر أىمية يتمثل في االحتياج األ. بيد، أن قواعد القانون وحقوق اإلنسان و 

الجيود الحالية المشار إليو سمفًا والجارى تنفيذىا بالفعل في القارة  تعميم
 األفريقية.

طمب من الدول األعضاء إجراء مشاورات عمى المستوى الوطني حول تد(              
 المقترح التونسي.

قميمية وأجيزة االتحاد طمب من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلته(             
اإلسيام من خالل مشاوراتيا األفريقي، مثل المحكمة األفريقية، واالتحاد 
 التشاركية مع انخراط أوسع لمشعوب األفريقية.

درك حقيقة أن الصعوبات الحالية التي تواجييا المحكمة الجنائية الدولية تو(             
حكمة ذات االختصاص القضائي أن مثل ىذه الم ظيارتعد سببًا وجييًا إل

أفريقيا تكون في الواقع  األكثر من ذلك أنقبواًل. و  تمقي حتى اآلن الدولي ال
، وبالتالي فأن تصور محكمة دستورية دولية سيادوة دولياحساسة فيما يتعمق ب

من المشاىد حاليًا عمى سوف يطرح في الحقيقة المزيد من التحديات حيث 
ىذه كبر من الدول واألشخاص الذين يمثمون أمام العدد ال أرض الواقع أن

 الدولية ىم في أغمبيم من الزعماء والمواطنين األفريقيين. المحاكم
عمى  ىو غير عممي أو مالئم ة دستورية دوليةإلى أن إنشاء محكمشير تز(             

أن مثل ىذه الخطوة يغمب عمييا الطابع الراديكالي أو  المدى الفوري باعتبار
توسيع االختصاص  ىويرى المؤتمر أن البديل ، وعميو الثوري المفرط

فريقية القائمة بالفعل لكي تنظر المسائل المتعمقة القضائي لمحكمة العدل األ
بممارسات التزوير االنتخابي أو التغييرات غير الدستورية لنظم الحكم. 

 اياقضولتحقيق ذلك، ال بد من منح المحكمة األفريقية اختصاص نظر 
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ىذه العممية  من خاللانتياك حقوق الشعب في نظام حكم ديمقراطي. و 
ثقة الدول  مكن كسبالتدريجية ونجاحيا عمى المستوى اإلقميمي اإلفريقي، ي

المساس بسيادتيا. والنجاح عمى المستوى  منخاوفيا تيدئة ماألعضاء و 
محكمة الدولي يعطي االتحاد األفريقي القوة المعنوية لمدفاع عن إنشاء 

 .في وقت الحق دستورية عمى المستوى الدولي

ا عداد تقرير طمب من مفوضية االتحاد األفريقي متابعة ىذه المشاورات و تح(             
تقديم تقرير مرحمي في ىذا الشأن إلى مؤتمر رؤساء الدول عنيا و 

 والحكومات.

ة الخاصة باحترام حقوق فريقيضرورة تعضيد النظم اإلقميمية األتؤكد عمى ط(            
دانة التغييرات غير الدستورية لنظم الحكم و اإلنس إدراج التعجيل بان ورفض وا 
لممحكمة األفريقية اختصاص نظر القضايا المتعمقة  ةالقضائيالوالية في 

 بجريمة التغيير غير الدستوري لنظام الحكم.

، ليتخذ قرارًا في شأنو اتلمؤتمر رؤساء الدول والحكومترك األمر تنصح بي(            
تحديات وصعوبات ال بد من التصدي ليا عند إنشاء مثل  يا تؤكد وجودولكن

 ىذه المحكمة.

 يست غافمة عنتؤكد مجددًا أن لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ل ك(           
الصعوبات التي يواجييا تحقيق ىذا اليدف، ولكنيا تظل مستعدة إلجراء 

 ن المشاورات حول الموضوع.المزيد م

 

سوف يتم إدراج النص الكامل لتقرير لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي في           
 كتابيا السنوي الثاني.

بحث واعتماد المذكرة المفاهيمية حول مدونة ممارسات الدول األفريقية في ( 3     
 القانون الدولي:

بالتدوين والتطوير التديريجي لمقانون الدولي، قررت  متعمقتفويضيا ال في إطار          
ريقي لمقانون الدولي إعداد مدونة لممارسات الدول األفريقية في فلجنة االتحاد األ

القانون الدولي. وتساعد ىذه المدونة االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيو من 
وير القانون الدولي سيام بفعالية أكبر في تطاإلخالل، من بين جممة أمور أخرى، 
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وجيات نظر أفريقيا بخصوص قضايا القانون الدولي عمى المستوى تعزيز و 
اىم مشترك، فت تم التوصل فييا بعد إلىالعالمي، خاصة في المجاالت التي ي

 .غيرىموتعزيز البحث العممي في القانون الدولي بواسطة أفريقيين و 
 

نون الدولي مذكرة مفاىيمية حول ىذا المشروع. اعتمدت لجنة االتحاد األفريقي لمقا         
وسوف تتضمن المدونة الوثائق التالية المتعمقة بأي من الموضوعات في القانون 

 اىتمامًا وشاغاًل خاصًا لمدول األفريقية، بما في ذلك: مثلالدولي والتي ت
البيانات الوطنية ومواقف حكومات الدول األفريقية المتصمة بالقانون  ( أ

 الدولي.

والييئات القضائية األحكام القضائية أو القرارات الصادرة عن المحاكم  ( ب
 الوطنية.

إقميمية أو ىيئات قضائية ج( األحكام القضائية أو القرارات الصادرة عن محاكم             
أنشئت بواسطة االتحاد األفريقي أو منظمات إقميمية أو المجموعات 

 االقتصادية اإلقميمية.
د( القرارات القضائية الصادرة عن محاكم دولية وتشمل أو تتعمق بدول أفريقية              

 ورد فعل ىذه الدول إزاء مثل ىذه القرارات.
ه( بيانات حكومات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في األمم المتحدة             

 ومنظمات دولية أخرى.
             لدول األفريقية.و( قرارات وا عالنات اعتمدتيا ا             

لوزارات أمانة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي مذكرة مفاىيمية  قد سممتو            
جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تدعوىم إلى تسميم لخارجية الشؤون ال

( المشار إليو أعاله في موعد 6نسخة من أي وثيقة تتعمق بالمجاالت الستة )
. كما تم توجيو ىذا الطمب نفسو إلى جميع أجيزة 2015يوليو  31أقصاه 

 االتحاد األفريقي.
بحث واعتماد تقرير الدراسة حول مراجعة معاهدات منظمة الوحدة  (4     

 األفريقية/االتحاد األفريقي:
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 ( أقسام: نبذة تاريخية عن إنشاء لجنة االتحاد7تنقسم الدراسة إلى سبعة )            
األفريقي لمقانون الدولي، تفويض المقرر الخاص باختيار الموضوع "مراجعة 
معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، مفيوم 

بشأن  2000مبادرة جنوب أفريقيا لعام  مراجعة/التعديل، ضرورة مراجعة/التنقيحال
وصيات خبراء معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، ت استعراض

لدول االتحاد األفريقي المعتمدة مؤخرًا من المجمس التنفيذي والموجية إلى ا
معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، قائمة  مراجعةاألعضاء ل

بناء  تنقيحياالتي تم بالفعل  معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي
والذي أجاز توصيات اجتماع الخبراء،  2004عام عمى مقرر المجمس التنفيذي ل

المعتمدة من أجيزة السياسة التابعة لالتحاد األفريقي األخيرة المعاىدات الجديدة أو 
 .2014في مايو 

 توصي الدراسة المؤتمر بما يمي:          
  الحاجة إلى صك ممزم قانونًا لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية

 ارة.الخاصة في الق

  ضرورة اعتماد اتفاقية شاممة لالتحاد األفريقي حول سيادة القانون والديمقراطية
 الدستورية والحكم.

 .ضرورة مراجعة الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو 

  القانونية واليجرة غير الحاجة إلى اتفاقية بشأن اليجرة لمتصدي لميجرة
 .التعصبجانب و لبشر ونزعة كره األباواالتجار  القانونية

 الديمقراطية واالنتخابات والحكم أو  ضرورة تعديل الميثاق األفريقي حول
 محكمة العدل.

 

اعتماد التقرير حول تقرير الدراسة  قررت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي           
معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي لعرضو عمى  تنقيحالخاصة ب

 البت فيو.لمنظر و  2016زة السياسة في يناير أجي
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 فريقي للقانون الدولي:بحث واعتماد قواعد إجراءات لجنة االتحاد األ (5      
ع قواعد مت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي مناقشتيا حول مشرو تتاخ         

ة في سميمو إلى المجنة الفنية المتخصصلت اإلجراءات وقررت اعتماده توطئة
أجيزة  وعقب ذلك، سوف يتم عرض الوثيقة عمى. الشؤون القانونية لمنظر فيو

 التخاذ قرار نيائي في شأنيا. 2016في يناير السياسة 
 ( المنتدى الرابع لالتحاد األفريقي حول القانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي:6       

الدولي موضوع: "تحديات التصديق عمى اعتمدت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون           
مباشرة  عقب ىاالرابعة لممنتدى المقرر عقدطبعة المعاىدات وتنفيذىا في أفريقيا" لم

 .2015الدورة العادية الحادية عشرة المقرر عقدىا في أكتوبر 
 :2014و 2013تحت ميزانيتي  ( الدراسات الجاري إعدادها7      

ألفريقي لمقانون الدولي الدراسات الجاري إعدادىا والتي لم بحثت لجنة االتحاد ا          
تستكمل وقررت أن يتم إعداد تقارير عن ىذه الدراسات لعرضيا عمى الدورة العادية 

 الحادية عشرة.
 ( خلوة بين مكتب المستشار القانوني ولجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي:8      

فريقي لمقانون الدولي بعالقات ىيكمية ووظيفية مع مكتب ترتبط لجنة االتحاد األ         
ونية لالتحاد األفريقي وىما يتدخالن في مجال الشؤون القانالمستشار القانوني. 

مجنة جزءًا من ىيكل مكتب المستشار القانوني. واليدف الرئيسي ليذه الة وتعد أمان
ل بين مكتب العماستكشاف سبل تحسين أساليب التعاون و  عزيزالخموة ىو ت

المستشار القانوني ولجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي لصالح االتحاد األفريقي 
    في مجال الشؤون القانونية. ولقد قررت المجنة:

  عقد الخموة عمى ىامش الدورة العادية الحادية عشرة والمنتدى الرابع لمجنة
 ر الميزانية المخصصة.االتحاد األفريقي وأن تعقد في القاىرة، مصر، في إطا

 األجندة تعزيز قدرات األمانة. شمليجب أن ت 
  لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي بصفة دورية بالمسائل القانونية  عالمإ

 المطروحة في االتحاد األفريقي.
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  تحسين أساليب العمل بين مكتب المستشار القانوني ولجنة االتحاد األفريقي
 لمقانون الدولي.

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية الحادية عشرة: (9         
أخذا في الحسبان الحاجة إلى تعميم لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من          

خالل، من بين جممة أمور أخرى، عقد، حيثما يكون ذلك ممكنًا وفي إطار الميزانية 
عضاء في االتحاد األفريقي، المخصصة، دوراتيا ومنتدياتيا في مختمف الدول األ

عقد دورتيا العادية الحادية عشرة  قررت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي
  والنسخة الرابعة لممنتدى في القاىرة، عمى النحو التالي:

 2015أكتوبر  16إلى  5: من الدورة العادية الحادية عشرة. 
  تحاد األفريقي للقانون لمكتب المستشار القانوني/لجنة اال  األولىالخلوة

 .2015أكتوبر  10: الدولي
 2015وأكتوبر  20و 19: يومي الطبعة الرابعة للمنتدى. 

 ( مكافآت وشروط عمل أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي:10   
بحثت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي مسألة المكافآت وأعربت عن قمقيا إزاء         

مدة التي استغرقتيا مفوضية االتحاد األفريقي لتسوية ىذه المسألة، خاصة، طول ال
بعد أن انتيت المجنة المخصصة التي أنشئت لمعمل عمى مواءمة جميع مكافآت 
أجيزة االتحاد األفريقي من إعداد تقريرىا. وتحث لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي 

ه المسألة بغية توفير ظروف العمل المالئمة أجيزة السياسة عمى اتخاذ قرار بشأن ىذ
 لجميع أجيزة االتحاد األفريقي بما يمكنيا من أداء وظائفيا.

 
 :لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليالتحديات التي تواجهها  -القسم الثاني

واستيمت عممياتيا في  2009بينما أنشئت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي عام  .23
فأنيا لم تبدأ في تمقى اعتمادات مالية محدودة من الميزانية لتمويل مختمف  ،2010

. وعمى الرغم من الزيادة الطفيفة التي طرأت 2012دراساتيا وبرنامج أنشطتيا إال في 
لمجنة  كرسة، فأن األموال الم2015و 2014و 2013عمى مخصصاتيا في السنوات 

 أنشطة برنامجيا تظل دون الحد األدنى المطموب.االتحاد األفريقي لمقانون الدولي لتنفيذ 
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 فريقيىناك أيضًا تحدي يتمثل في أنو بينما تم اعتماد ميزانيات النظام المالي لالتحاد األ .24
لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي بميام ليا آثارىا عمى  م تكميف، تقبل حوالي عام

لذا، في مثل ىذه المواقف تفتقر نية. ميزامت الموافقة عمى الالميزانية ولكن بعد أن ت
 المجنة إلى الميزانية التي تسمح ليا بتنفيذ مثل ىذه األنشطة بشكل فعال.

ىناك تحد يتعمق بعدم كفاية الموظفين المخصصين لألمانة. واألمانة التي تساعد لجنة  .25
من ىيكل  االتحاد األفريقي لمقانون الدولي أساسًا في الوظائف البحثية واإلدارية ىي جزء

مكتب المستشار القانوني الذي تقع عمى عاتقو مسؤوليات جسام وىو يخدم جميع 
اإلدارات األخرى في مفوضية االتحاد األفريقي وأجيزة االتحاد األخرى بصفة عامة؛ 
وبالتالي فأنو يحرم لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من الموارد البشرية الالزمة 

نجاز األنشطة البحثية المطموبة لتوفير مساعدة فعالة لمتعامل مو الميام  اإلدرارية اليوم وا 
 في العديد من الدراسات التي تعكف المجنة عمى إعدادىا.

 كفاءةمن أجل تمكين لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من إنجاز تفويضيا والعمل ب .26
ممية الييكمة الجارية في توقعات االتحاد األفريقي والدول األعضاء ونظرًا لع مبيةوت

عاجمة لتزويد أمانة لجنة االتحاد األفريقي ريقي، ىناك ضرورة فمفوضية االتحاد األ
لمقانون الدولي بقسم يضم عدد كاف من الموارد البشرية في الييكل الجديد المقترح 

 لمكتب المستشار القانوني بما يضمن النيوض بأنشطة ىذا الجياز.
 

 :ة االتحاد األفريقي للقانون الدوليلجن توصيات -3القسم 
بغية تعزيز عمل وأنشطة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي في مجال التدوين  .27

والتطوير الندريجي لمقانون الدوليوفقًا لنظاميا األساسي، بما في ذلك تعاونيا مع 
ريقي لمقانون المنظمات الدولية األخرى وال سيما األمم المتحدة، فأن لجنة االتحاد األف

 الدولي تحث المجمس التنفيذي عمى إجازة التوصيات التالية:
التشديد عمى أىمية الدراسات القانونية حول القانون الدولي التي أعدتيا لجنة ( 1      

االتحاد األفريقي لمقانون الدوليبناء عمى طمب أجيزة السياسة لالتحاد األفريقي 
لتي بادرت بإعدادىا حول مسائل القانون والدول األعضاء فيو، وكذلك تمك ا
  والدول األعضاء.الدولي محل اىتمام االتحاد األفريقي 
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( اإلشادة بمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي عمى لما أنجزتو حتى اآلن  من 2      
 دراسات حول القانون الدولي.

اد األفريقي إلى الرد عمى ( دعوة وزارات الخارجية لجميع الدول العضاء في االتح3      
المراسالت التي التي أرسمت إلييا من قبل لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي 

"مدونة ممارسات الدول األفريقية بغية تسميم نسخة من الوثائق الالزمة إلعداد 
 .2015يوليو  31في موعد أقصاه  في القانون الدولي"

لرابعة من منتدى االتحاد األفريقي حول القانون الدولي موضوع الطبعة االثناء عمى ( 4      
"تحديات التصديق على المعاهدات وتنفيذها في وقانون االتحاد األفريقي وعنوانو: 

، ومناشدة جميع الدول األعضاء الحرص عمى أن تكون ممثمة بشكل الئق أفريقيا"
قانون الدولي في في ىذا الحدث الميم الذي سوف تنظمو لجنة االتحاد األفريقي لم

 .2015أكتوبر 
وأن  مرة أخرى من المجموعة األفريقية في نيويورك من خالل المفوضيةأن يطمب ( 5      

جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة تقديم مساندة قوية  تتم أيضًا مناشدة
لمطمبات المتتالية المقدمة من الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى األمين العام 

ولميزانيات العامين  2017-2016توفير األموال الالزمة لميزانية البرامج لمعامين ل
المستقبمية لضمان استدامة الفعالية والمزيد من التطوير لبرنامج المساعدات، عمى 
األخص تنظيم الدورة اإلقميمية لألمم المتحدة في القانون الدولي لصالح أفريقيا 

يضًا من أجل مزيد خرى المماثمة بصفة سنوية، وأة األوالدورات اإلقميمية األممي
البصرية لألمم المتحدة حول القانون الدولي، وفقًا -من التطوير لممكتبة السمعية

  .69/117و 68/110، 67/91، 66/97لما ىو وارد في القرارات 

تي وال لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ( اإلحاطة عممًا بالنظام األساسي ل6      
تتطمب من مفوضية االتحاد األفريقي تزويد أمانة المجنة بالوسائل الالزمة 
والموظفين والبنية التحتية لتمكينيا من أداء واجباتيا بشكل فعال، ومطالبة 

بقسم يضم عددًا كافيًا من  لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليبتزويد المفوضية 
 مقترح لمكتب المستشار القانوني.الموارد البشرية في الييكل الجديد ال
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لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، في حدود الموارد المتاحة، لتعزيز تشجيع ( 7      
أنشطتيا في مجال التدوين والتطوير التدريجي لمقانون الدولي مع تركيز خاص 

ت عمى قانون االتحاد األفريقي. في ىذا الصدد، ينبغي الشروع في إعداد مشروعا
 اتفاقيات في المجاالت محل اىتمام خاص من االتحاد األفريقي.

تشجيع الدول األعضاء واألجيزة األخرى لالتحاد الفريقي عمى تقديم الدعم الالزم ( 8       
مجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي والعمل معيا في إعداد دراساتيا من خالل، ل

مات التي قد تحتاجيا المجنة ليذا الغرض من بين جممة أمور أخرى، توفير المعمو 
 عن مسائل القانون الدولي محل اىتمام االتحاد األفريقي.

- 
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