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 مقانون الدوليل االتحاد األفريقي لجنةأنشطة عن تقرير ال
 (3102يونيو  -3102)من مايو 

 
 ة:مقدم

أنشطة ىذا الجياز و  مقانون الدوليلاالتحاد األفريقي لجنة أنشطة عن تقرير اليعرض  .1
جزء يتناول الأجزاء ( 3. وينقسم إلى ثالثة ) 2014يونيو  -2013خالل الفترة مايو 

خالل الفترة  لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولياألول األنشطة التي اضطمعت بيا 
لجنة االتحاد األفريقي تواجو  التحديات التي عمى الثاني الجزءتوي حويالمشار إلييا. 
 يتعمق الجزء الثالث بتوصيات لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي. بينما  لمقانون الدولي

 
 تنفيذي:الممخص ال
( من القانون 2)5 ممادةل وفقا كجياز استشاري مستقل 2009أنشئت المجنة في  .2

 التأسيسي.
العادية الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا،  اعتمدت الدورة .3

 .مجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليالنظام األساسي ل، 2009فبراير  4-1من  ،ثيوبياإ
( فئاٍت 5) تحت خمس الدولي لمقانونحاد األفريقي تلجنة االصالحيات  تندرجوعميو،  .4

في مساىمة التدوين القانون الدولي ،  لمقانون الدولي ، التدريجي عريضة ىي : التطوير
ودراسة ونشر والتشجيع عمى تدريس  المعاىدات أىداف ومبادئ االتحاد، مراجعةتحقيق 

 .القانون الدولي
من النظام األساسي ، سوف توفر المفوضية جميع الوسائل الضرورية  21لممادة  وفقا .5

الدولي لتمكينيا  لمقانوناالتحاد األفريقي  ألمانة لجنة البنية التحتيةو بما في ذلك العاممين 
لجنة االتحاد األفريقي تعمل أمانة  . وبناًء عمى ذلك، بمياميا بفعالية من االضطالع
 المفوضية.يندرج تحت مكتب رئيس  القانوني الذيداخل مكتب المستشار  لمقانون الدولي

 
 :لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ةتشكيم

، تشكل القائمة 2013ثيوبيا، يناير إالتي أجريت في أديس أبابا،  االنتخاباتبناء عمى  .6
 لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي : التالية أعضاء
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 تنزانيا، الرئيس    كالنجي  ادلردوس (1
 جميورية الكونغو الديمقراطية ، نائب الرئيس  مواناونزامبي  دانيال مكييسي (2
 جامبيا، المقرر العام   داوا –ساال  ناسيسيي (3
 ثيوبيا(عضوإ)  ون ىنميك أليمو جيتايم (4
 )غانا( عضو   أبريكو  أبينيزا (5
 )تونس( عضو   رفاعي بن عشور (6
 )الجزائر(عضو   اللييكامل ف (7
 )نيجيريا( عضو  أوبينا أوكيري  بونيفاس (8
 و)بوتسوانا( عض   سولو  خوليسان (9

 )الكونغو( عضو   بميز شيكايا  (10
 )السنغال( عضو    م شيخ تيجان تيا (11
 

 االتحاد األفريقي لمقانون الدولي:لجنة  أنشطة–األول  الجزء
 :الدورة العادية السابعة لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي

لالتحاد  بالمقر الرئيسي السابعة عقدت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي دورتيا .7
 . 2013نوفمبر  8أكتوبر إلى  28أثيوبيا من  األفريقي في أديس أبابا،

 حول انشاء " محكمة بحث االقتراح المقدم من تونسىو  محوري لمدورةالعمل الكان  .8
والموائح المالية لالتحاد األفريقي والدراسات المختمفة التي  النظم مشروعو  دستورية دولية "

القانوني : الدراسة حول األساس منيا و  في القارةحول بعض المسائل الممحة  أجريت
القارة األفريقية، تخص تعويضات عن الرق والمسائل األخرى ذات الصمة التي اللدفع 

نظام روما األساسي  تقرير الدراسة عن الحصانة الممنوحة لمسؤولي الدول بموجب
الجنائية الدولية، مشروع القانون النموذجي حول االتفاقية بشأن النازحين،  مةكلممح

فريقيا، أساليب العمل، االختصاصات، برنامج العمل أفي  الدوليالبيئي القانون 
 لمقانون والقرصنة في أفريقيا. لجنة االتحاد األفريقي وتعزيز قدرات المستقبمي

 مجموعة واسعة من المسائل االدارية والقانونية عمىواصمت المجنة مناقشتيا ووافقت  .9
 االدارية والورقات بما فيياوناقشت سمسمة من التوجييات  كما قدمت المتعمقة بأعماليا
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مشاركة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون  لمقانون الدولي ، منشورات لجنة االتحاد األفريقي
والدراسات واألنشطة  الجنائية الدولية حول المحكمةاألفكار  رةثاة استجمسي الدولي ف
 . 2015عام ل المقترحة

الدول األعضاء لالتحاد ديق في اعتمدت الدورة الدراسة حول مواءمة إجراءات التص .10
أن  واستبيان القانون النموذجي حول االتفاقية بشأن النازحين داخميا وقررت األفريقي

 : تدوين القانون الدولي عمى المستوى االقميمي" ىو لممنتدى الطبعة الثالثة يكون موضوع
 

 الدورة الثامنة لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي 
لالتحاد  بالمقر الرئيسي التحاد األفريقي لمقانون الدولي دورتيا الثامنةعقدت لجنة ا .11

 .2014أبريل  11مارس إلى  31من  ثيوبياإاألفريقي في أديس أبابا، 
 لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي ىيئة المكتب الجديدة تم خالل ىذه الدورة انتخاب .12

باإلضافة إلى  ديالردوس كالنجي رئيًساسور/ايالبرف إعادة انتخاب عن ذلك رتوقد أسف
ساي ساال وادا والقاضي/ نسي : السيد/ دانيال مكييسي موانوانزامبياىم ؛عضوين جديدين

 عمى التوالي .ومقررًا عامًا نائًبا لمرئيس 
بصورة رئيسية عمى المقترح المقدم من تونس حول إنشاء "المحكمة  تركزت أعمال الدورة .13

 المذكرة المفاىيمية لممشاركة المقترحة مناقشات كذلك حولالجريت أالدستورية الدولية". 
 . األفريقيةتنفيذ رؤية التعدين  لمقانون الدولي في عممية لمجنة االتحاد األفريقي

لمدول  السوابق القضائية المتعمقة بالقانونمسائل مثل توفير منبر يتم من خاللو إبراز ل .14
الممارسة لمدول المتعمقة بالقانون الدولي،  األعضاء في االتحاد األفريقي ، عناصر

 ، اختصاصاتبالمجموعات االقتصادية اإلقميمية  المسائل القضائية الدولية ذات الصمة
تضمين  عمى مستوى االتحاد األفريقي فضاًل عن المحاكم اإلقميمية ، مناقشة المعاىدات
وافق االجتماع  .الدورات  فيما بين لمقانون الدولي أنشطة أعضاء لجنة االتحاد األفريقي

لمجنة االتحاد األفريقي  عمى استراتيجية النشر تسمط الضوء إعداد مذكرة مفاىيمية عمى
كما ناقش  مسائل مثل سياسة المغة ، مصطمحات المنشورات تناولو  وليلمقانون الد

 ".Digest of State Practice"  بعنوانالمجنة  لنشرة االدخال المقترح
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 بشأن التي أجربت الدراسة حول االستبيانالستكمال يضا فريق عمل أ شّكل االجتماع .15
القارة األفريقية  تخصاألخرى التي تعويضات عن الرق والقضايا اللدفع  األساس القانوني

الدراسة ومشروع القانون النموذجي حول اتفاقية إجراء . قرر االجتماع كذلك مواصمة 
 داخميا في أفريقيا مع مراعاة لمنازحينمساعدات ال وتقديم بشأن الحمايةاالتحاد األفريقي 

د األفريقي لمقانون الدولي، الدول أعضاء لجنة االتحاأبداىا مختمف التعميقات التي 
أن تبحث الدورة عمى حد سواء. يجدر بالذكر أنو كان من المقرر  األعضاء والشركاء

 العادية التاسعة. الدورة خالل افي أفريقي عن الدراسة حول القانون البيئي التقرير المرحمي
 ،2014المالية  الميزانية لمسنة الدورة الميزانية وأنشطةبحثت  عالوة عمى ما سبق، .16

بين األمم  التعاون القائمو  2015لمسنة المالية  األنشطةدراسات ووضع عن  فضالً 
 ولجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي . المتحدة

 
 ة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي لمنتدي لجن الطبعة الثانية

بما في ذلك أىدافيا،  ميام لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي تحقيقمن أجل تسييل  .17
حاد األفريقي تحت موضوع تحول القانون الدولي وقانون اال عقدت المجنة المنتدى الثاني

يومي  ديس ابابا، أثيوبيافي أ لالتحاد األفريقي بالمقر الرئيسي " قانون تكامل أفريقيا "
االتحاد  بين عالقةالحول  . أجرى المنتدى كذلك مناقشة قصيرة 2013نوفمبر  12و 11

 / دالميني زوما .  والمحكمة الجنائية الدولية مع رئيسة المفوضية الدكتورة األفريقي
حول المسائل ذات  لممناقشة والتفاعل ام ليكون منبرً ظ  ن   يجدر بالذكر أن االجتماع .18

بغية  منظور القانون الدولي وقانون االتحاد األفريقي من خالل ألفريقيابالنسبة االىتمام 
التعجيل بالتكامل االقميمي فضاًل عن عرض الخطوات التي تم تحقيقيا  التوعية بضرورة

اء في أرج التعجيل بالتكامل االقميمي تحديد سبل ووسائل بما في ذلكنحو تكامل أفريقيا 
 القارة .

 
 بين الدوراتمكتب لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي هيئة أنشطة 

بتواصل لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي  قامتخالل الفترة التي يغطييا التقرير،  .19
 بين الدورات التالية:شامل ونفذت أنشطتيا 
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 بحث حول مراجعة المعاىدات  (1
 القانون البيئي  الدولي حول ونلجنة القان فيعضو  تفاعالت معال (2
الوحدة األفريقية/االتحاد  الخمسين لمنظمةكرى ذمشاركة في تنظيم االحتفال بالال (3

 األفريقي.
حول " الدراسة المقارنة  ببعثات البحوث إلى المجموعات االقتصادية االقميميةالقيام  (4

يمية في أفريقيا ( مجموعات اقتصادية إقم8بين ثماني ) بشأن مفيوم التكامل االقميمي
، جماعة شرق أفريقيا، السوق المجموعة االقتصادية االقميمية لدول غرب أفريقيا ىي:

الجنوب األفريقي، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي، دول نجمع و مشرق لالمشتركة 
 المشتركةاالقتصادية لدول وسط أفريقيا، الييئة الحكومية احل والصحراء، المجموعة الس

 ؛حاد المغرب العربيوات متنميةل
 أساليب العمل؛إجراء دراسة حول  (5
  األمريكية؛مشاركة في الدورة الثالثة والثمانين لمجنة القانونية ال (6
في  االستشارية الفرعية لمميزانية والشؤون اإلدارية والماليةشاركة في اجتماع المجنة الم (7

 لدولي ؛لجنة االتحاد األفريقي لمقانون ا ميزانيةمباسا، لمدفاع عن م  
 ؛في دورة المجنة الدولية لمصميب األحمر المشاركة  (8
 ؛جنيف، سويسرا الدولي فيجتماع مع لجنة القانون ا (9

نظمتيا المجنة الدولية  اإلنساني التيحضور ورشة العمل حول القانون الدولي  (10
 . 2013نوفمبر  22 -19 من أبوجا، نيجيريافي لمصميب األحمر 

 ( سنوات من العمميات 2أربع ) بعد لمالحظاتوا الثاني : التحديات الجزء
 :دارية والميزانيةإلالمسائل ا

وباشرت  2009في  أن لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي تأّسست بالرغم من .20
 دراساتيا محدودة لتمويل مختمفمالية اعتمادات يا استممت نفإ، 2010في  ياميام

 طفيفة أن ىذه الميزانية زادت بنسبة . وعمى الرغم من2012فقط في  وبرامج أنشطتيا
 ،فإن األموال المخصصة لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي 2014و 2013في 

ليا يسمح الذي لتنفيذ برامج أنشطتيا ما زالت دون الحد األدنى من المستوى المطموب 
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في  الدوليخصوًصا فيما يتعمق بتطوير وتدوين القانون  دراساتيا لتحقيق ميمتيا بإجراء
 لالتحاد األفريقي .بالنسبة  ذات األىمية مجاالتال

مما داري. إلعمى المستوى ا اتظمت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي تواجو التحدي .21
مساعدة لجنة االتحاد األفريقي في أساًسا تتمثل التي  من ميام األمانة اً عرقل جزءي

ما  لمعاممين المينيين حوث ألن الموارد البشريةوالب لمقانون الدولي في الوظائف االدارية
 .عاممون فنيونألمانة مع أنو ال يكاد يوجد لدى ازالت غير كافية 

الدولي  األفريقي لمقانونلجنة االتحاد  لتعزيز أمانة يذكر المجمس الطمبات التي قدميا .22
بين عمى ما يمي من لمقررات ا تنصوفي ىذا الصدد،  لمجنة.الوضع المالي  وتحسين

  :أمور أخرى
 

في كمباال،  العادية السابعة عشرة الصادر عن الدورة EX.CL/DEC.579(XVII) المقرر
 أوغندا

لمقانون الدولي  االتحاد األفريقي عضاء لجنةأأن تخول االقتراحات الخاصة ببدالت  يقرر"
 األمانة في وخاصة وضع تعيين العاممين األخرى وكذلك المسائل االدارية والمسائل المالية

إلى لجنة الممثمين الدائمين عن طريق لجانها الفرعية ذات  التي تقدم وهي المسائل
 الصمة.

 
في  المنعقدةن يالدورة العادية الحادية والعشر  الصادر عن ،/DEC.EX.CL(XXI)720 المقرر

 أديس أبابا ، أثيوبيا
ي لمقانون الدولي من حيث لمجنة االتحاد األفريق القدرة التشغيمية "يقر بالحاجة إلى تعزيز
قبل  لها من الالزماالعتبار  إيالء ينبغي أنهوهياكل الدعم و يقرر  الموارد المالية الكافية

 ذات الصمة " المجان الفرعية
 والعشرين ، أديس ابابا، أثيوبيا العادية الثالثةالصادر عن الدورة  EX.CL/DEC.777المقرر 

 تعزيز بالحاجة إلى الذي يعترف EX.CL/DEC.720(XXI)"يستحضر مقرر المجمس التنفيذي 
 الكافية من حيث الموارد المالية لمقانون الدولي يلمجنة االتحاد األفريق القدرة العممية
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ذات الصمة لمجنة  من قبل المجان الفرعية االهتمام الالزم وهياكل الدعم وضرورة منح
 .الممثمين الدائمين "

 
 تعزيز هذاالدائمين بحث مسألة  لمجنة الممثمينالصمة  جنة الفرعية ذات" يطمب من الم

التنفيذي المجمس  أمانتها طبقًا لمقررفي ذلك توسيع هيكل  الجهاز بما
EX.CL/DEC.720(XXI) أمانات أجهزة االتحاد األفريقي  إلى جانب مواءمة درجات أعضاء

 األخرى "
 

بفعالية ، تشتد الحاجة إلى  السماح ليا باالضطالع بميامياو قياميا بصالحياتيا بيدف  .23
في تطوير أنشطة  لضمان إحراز التقدممقانون الدولي االتحاد األفريقي لة لجنة أمان تعزيز

 ىذا الجياز .
 

 توصيات لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي  -الثالث الجزء
تطوير بشأن التدوين وال أعمال وانشطة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليلتعزيز  .24

بما في ذلك تعاونيا مع المنظمات الدولية  المرحمي لمقانون الدولي وفًقا لنظاميا األساسي
لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي المجمس  تحثاألخرى وال سيما األمم المتحدة، 

 :عمى الموافقة عمى التوصيات التاليةالتنفيذي 
 
تمف المسائل التي تضطمع بيا لجنة االتحاد لمخبالنسبة الدراسات القانونية أىمية  تؤكد (1

وبمبادرة التحاد األفريقي لطمب أجيزة صنع السياسة األفريقي لمقانون الدولي بناًء عمى 
 من نفسيا؛

، الذي بموجبو طمب من EX.CL/DEC.777(XXII) مقرر المجمس التنفيذي ستحضري (2
تعزيز ىذا الجياز، بما كانية بحث إمالمجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الممثمين الدائمين 

 ؛ EX.CL/DEC.720(XXI)لمقرر المجمس التنفيذي  طبًقا في ذلك توسيع ىيكل أمانتيا
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الصمة لمجنة الممثمين الدائمين بحث مسألة التوسيع من المجنة الفرعية ذات  طمبي (3
يو/ في يون المقترح لييكل األمانة وتقديم تقريرىا في ىذا الشأن إلى أجيزة صنع السياسة

 ؛ 2015يوليو 
، من خالل المجنة ، ومن الدول األعضاء في  من المجموعة األفريقية أيًضا يطمب (4

 أن تدعم بشدة الطمبات المتتالية من الجمعية العامة لألمم المتحدة إلىالمتحدة األمم 
 2015-2014 تيننلفترة الس لميزانية البرنامجيةا في األمين العام بأن يوفر األخير

برنامج المساعدة  السنتين المستقبمية الموارد الالزمة لضمان استمرار فعاليةولفترات 
في مجال القانون  لألمم المتحدة وخاصة تنظيم دورة تدريبية إقميمية وزيادة تطويره

بانتظام،  وغيرىا من دورات التدريب االقميمية لألمم المتحدة الدولي ألفريقيا
وفًقا لما ىو  لمقانون الدولي لمبقاء ة والبصريةوصالحية مكتبة األمم المتحدة السمعي

 ؛68/110و 67/91،  66/97 في القرارات منصوص عميو
 ىا المتاحة،در ، في حدود مواعمى العمللجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي يشجع  (5

في مجال تطوير وتدوين القانون الدولي مع تركيز خاص عمى  اعمى تعزيز أنشطتي
مشاريع  . وفي ىذا الصدد، يتعين صياغةألفريقي لمقانون الدوليقانون االتحاد ا

 مجاالت اىتمام محددة بالنسبة لالتحاد األفريقي؛ ياتفاقيات ف
لمجنة  الدعم الالزم عمى تقديم وأجيزة االتحاد األخرى الدول األعضاء يشجع أيًضا (6

، من أخرى جممة أمور بينفي إعداد دراساتيا،  االتحاد األفريقي لمقانون الدولي
قضايا القانون ذات  قد تحتاجيا ليذا الغرض بشأن المعمومات التي توفير خالل

 االىتمام بالنسبة لالتحاد األفريقي.
- 
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