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 إنشاء معهد إفريقي للقانون الدولي
 )بند اقترحته جمهورية تنزانيا المتحدة(

تقترح جميورية تنزانيا المتحدة إنشاء معيد إفريقي لمقانون الدولي. سيكون المعيد  .1
التدريب والبحوث المتقدمة في  توفيراإلفريقي لمقانون الدولي مؤسسة لمتعميم العالي مخصصا ل

في القانون اإلفريقيين مجال القانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي لطالب الدراسات العميا 
لمحكومات المستشارين القانونيين و والقضاة والمدعين العامين خصاييين والباحثين القانونيين واإل

مرتبطة  قانونخالل شبكة من كميات مباشرة أو من بصورة إما وغيرىم من مسؤولي الحكومات 
 محددة.جامعات أفريقية في بو 

مدراسات العميا في لدورات تدريبية متقدمة وحمقات دراسية وبرامج  نطيم  تعالوة عمى  .2
شبكة من الكميات المرتبطة بالقانون في جامعات  إنشاءبلمعيد ا سيقومالمرافق الخاصة بو، 

سيعمل تدريجيا.  فيياالتحاد األفريقي اتدريس القانون الدولي وقانون محددة يتم تعزيز أفريقية 
من تنظيم دورات تدريبية  امن خالل تمكينيبو المرتبطة  حقوقالقدرات كميات مى بناء عالمعيد 

 التعميمية في مجال القانون الدولي. امبحوث وقدراتيل ياتعزيز مرافقو 
مرافق والتي تتم في الممعيد البحثية الرييسية لو  يةالتدريبتتمثل األنشطة التعميمية و  .3
 ثية حولمدراسات العميا وبرامج بحلوبرامج دورات تدريبية متخصصة ومركزة في  ،خاصة بوال

البرية وتعيين الحدود التسوية السممية لممنازعات من قبيل  مختمف جوانب القانون الدولي
والقانون اإلنساني الدولي وقانون ة نون البييمصايد األسماك وقاوقانون البحار وقانون والبحرية 

التحاد األفريقي، بما في ذلك االتفاقيات احقوق اإلنسان والقانون الجنايي الدولي وقانون 
متكامل االقتصادي والقانون الدولي لألفريقية الخطط اتحت رعايتو و الموقعة  المتعددة األطراف

وقانون االستثمار وأنظمة الممكية الفكرية في أفريقيا. ة الخاص في البمدان األفريقية وقانون التجار 
موضوعات المعنيين ب انبواألج ينإنشاء برنامج زمالة لمباحثين األفريقيبسيقوم المعيد أيضا 
األبعاد القانونية لخطط التكامل السياسي و لقانون الدولي في أفريقيا باذات صمة مباشرة 

 واالقتصادي بين البمدان األفريقية.



EX.CL/719 (XX) ADD.7 

Page 2 
 

 

واسعة من الميارات القانونية  مجموعةإنشاء ب، من خالل برامجو، أيضاالمعيد وم سيق .4
فريقية لتعزيز قدراتيا في لمدول األفي مجال القانون الدولي وقانون االتحاد االفريقي تكون متاحة 

ريقي فالتحاد األوثايق القانونية لالعامة وتنفيذ ال ومنيا أالخاصة  سواءالمسايل القانونية الدولية 
 ةأكثر استقرارا وقايممشتركة عالقات حكومية إقامة يساىم في  بمافي نظميا القانونية المحمية 

موظفي بناء القدرات القانونية ل تمداخل القارة وكذلك مع العالم الخارجي. وسي القانونعمى 
لتعزيز قدرة  المتصمة بووزارات الخارجية لمدول األفريقية مباشرة أو من خالل كميات الحقوق 

في المفاوضات الدولية وكذلك في متابعة وتنفيذ  وضوحاىذه الوزارات عمى القيام بدور أكثر 
لمتعميم دورات تدريبية ودورات تنظيم . وسيتم أيضا الحقا االتفاقات المنبثقة عن ىذه المفاوضات

القانونية المتعددة  حول الوثايقفريقي وكذلك اإلطار المؤسسي والقانوني لالتحاد األ العالي حول
 األطراف المبرمة بين البمدان األفريقية أو مع العالم الخارجي.

مقانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي في النظم القانونية المحمية لظرا لمدور المتزايد ن .5
برامج لتدريب أعضاء السمطة القضايية ووكاالت  بإنشاءيقوم المعيد أيضا سلمدول األفريقية، 

وحقوق األفريقية القانونية الدولية  والوثايق القانون في مجاالت مثل قانون االتحاد األفريقي إنفاذ
ن الحكوميين موظفيلابرامج لتوعية وتدريب تنظيم اإلنسان والقانون اإلنساني. ويمكن أيضا 

 المسايل القانونية الدولية.ب اآلخرين المعنيين
مشاريع  وسينفذمعيد سيتعاون ال، يةوالبحث يةالتعميمية والتدريب برامجو وضع وتنفيذعند  .6

وبرامج مشتركة مع الجامعات وغيرىا من المؤسسات األكاديمية والبحثية العاممة في مجال 
 القانون الدولي في مختمف أنحاء العالم.

العممية حول مختمف قضايا القانون الدولي واألبحاث المعيد أيضا المنشورات  سيشجع .7
التحاد األفريقي فضال عن االتفاقيات المتعددة األطراف اخاصة ألفريقيا وقانون الىمية األذات 

المنشورات بجميع المغات الرسمية من شأن التوزيع الواسع لتمك فريقية. و المبرمة بين الدول األ
 وثايقلوتطبيق القواعد القانونية الدولية واتعزيز في االضطالع بدور حاسم لالتحاد األفريقي 

 في البمدان األفريقية. ةالمعيارية األفريقي
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المتحدة استضافة المعيد األفريقي لمقانون الدولي في  تنزانيا جميوريةيستند اقتراح  .8
من اليييات القضايية الدولية مثل المحكمة األفريقية إلى وجود مقار العديد  ،أروشا، تنزانيا

في المستقبل القريب معدل وحقوق اإلنسان ل ألفريقيةا محكمةواللحقوق اإلنسان والشعوب 
غير القانونية فريقيا والمحكمة الجنايية الدولية لرواندا والمنظمات محكمة العدل لشرق أو 

فإن إنشاء المعيد عمى مقربة من . وعميو، في أروشا ينالحكومية مثل اتحاد المحامين األفريقي
 مالءما بصورة أكبر. سيكونىذه المؤسسات 

( 2111يوليو - 2111فريقي )يناير حاد األاالت مفوضيةمبين في تقرير رييس كما ىو و  .9
، غينيا البوفي مالمنعقد االتحاد األفريقي مؤتمر إلى الدورة العادية السابعة عشرة لالمقدم 

إنشاء معيد أفريقي  عمىالعمل (، تم الشروع في 2111يوليو  1 -يونيو  31، )االستوايية
فريقية لمقانون الدولي بناء عمى اقتراح من أحد مؤسسييا لمقانون الدولي من قبل المؤسسة األ

لتعاون مع في االمؤسسة ترغب محكمة العدل الدولية. أ. يوسف من  القوي القاضي عبد وىو
 يد وبدء عممياتو.ضمان إنشاء المعفريقي لاالتحاد األمفوضية حكومة جميورية تنزانيا المتحدة و 

االتحاد  عمىإنشاء المعيد األفريقي لمقانون الدولي أي التزام مالي لن يترتب عمى  .11
األفريقي أو أعضايو. وسيتم تمويل إنشاء وتشغيل المعيد من خالل أموال المانحين والموارد 

 أنشطة مختمفة. تم تعبيتيا منتسالمالية األخرى التي 
 المؤتمرذا البند لمحصول عمى دعم ومباركة ىالمتحدة حكومة جميورية تنزانيا تقترح  .11

عمى إلنشاء ىذه المؤسسة اليامة التي ستعود بالفايدة عمى جميع البمدان في أفريقيا وكذلك 
 االتحاد األفريقي.مفوضية 
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