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 تقرير أنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

 (7102ـ يونيو  7102)يوليو 

 مقدمة أوال:

الفترة الل خاللجنة  اضطلعت بها تقرير أنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي األنشطة التييبرز  .2

ي التاألنشطة  األولجزء ال: يتناول أجزاء . وينقسم التقرير إلى ثالثة5028إلى يونيو  5022من يوليو 

ة التحديات التي واجهتها اللجنة األفريقي الثانيالجزء ويتناول  ،الفترة المذكورةتم االضطالع بها خالل 

 توصيات.ال الثالث جزءالبينما يتناول  ،للقانون الدولي

بموجب المادة  مستقال ااستشاري اجهازبصفتها  5002تأسست لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي سنة  .5

( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. وتم اعتماد النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون 5)2

 2 ي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا منالدولي خالل الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد األفريق

األعضاء الرواد فترة والية  دخولوهو تاريخ  5020مايو  3. بدأت اللجنة العمل في 5002فبراير  4إلى 

 .حيز التنفيذ في اللجنة

ر ي( التطو2، وهي )شاملة( فئات 3لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تحت ثالث ) واليةتندرج  .3

وزيادة  هونشر ودراسته لقانون الدوليا ( تدريس3( تدوين القانون الدولي، )5للقانون الدولي، )التدريجي 

دراسات حول القضايا التي تهم  وإجراءمن خالل: مراجعة المعاهدات،  تحقيق هذه األمور. يمكن تفهمه

 . تفهمه وزيادة هونشر ودراستهلقانون الدولي اعضاء والتشجيع على تدريس االتحاد والدول األ

 تتولى مفوضية االتحاد ،من النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 52بموجب المادة  .4

اء ة ألمانة اللجنة بغية تمكينها من أدحتياألفريقي مهمة توفير الوسائل الضرورية من موظفين وبنية ت

س مفوضية مكتب رئيل التابعشار القانوني ه، تشكل أمانة اللجنة جزءا من مكتب المستعليمهامها بفعالية. و

 االتحاد األفريقي.

 لحاليةالتشكيلة ا ثانيا:

 :على النحو التاليعضاء التشكيلة الحالية للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي يتألف أ .2
  االسم البلد و إعادة االنتخاب/المقررأتاريخ االنتخاب  مدة الوالية

 5022يناير  سنوات 2

ASSEMBLY/AU/DEC.550(XXIV) 

السفير )البروفيسور(  والجأن

 سيباستياو دا سيلفا ايساتا

2 

 5022يناير  سنوات 2

ASSEMBLY/AU/DEC.550(XXIV) 

 جيبوتي

 

القاضي عبدي اسماعيل 

 هيرسي

5 

 سنوات 3

 

 5022يناير 

ASSEMBLY/AU/DEC.550(XXIV) 

 تونس

 

 3 البروفيسور هاجر قلديش

 5022يناير  سنوات 3

ASSEMBLYAU/DEC.550(XXIV) 

 غانا

 

 4 كاثلين كوارتي أينسو معالي

 

 5022يناير  سنوات 2

ASSEMBLYAU/DEC.550(XXIV) 

 مصر

 

 2 الدكتور محمد بركات

 5022يناير  سنوات 2

ASSEMBLYAU/DEC.550(XXIV) 

 أوغندا

 

السفيرة جولييت سيمامبو 

 كاليما

6 
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  االسم البلد و إعادة االنتخاب/المقررأتاريخ االنتخاب  مدة الوالية

 5023يناير  سنوات 2

ASSEMBLY/AU/DEC.471(XX) 

جمهورية 

الكونغو 

 الديمقراطية

البروفيسور دانيال ماكييسي 

 مواناوانزامبي

2 

 5023يناير  سنوات 2

ASSEMBLY/AU/DEC.471(XX) 

 نيجيريا

 

البروفيسور بونيفاسي أوبينا 

 أوكيري

8 

 5023يناير  سنوات 2

ASSEMBLY/AU/DEC.471(XX) 

 جامبيا

 

 2 داوا-ناسيساي ساال ةالقاضي

 سنوات 2

 

 5022يناير 

ASSEMBLY/AU/DEC.550(XXIV) 

 السنغال

 

السفير )البروفيسور( شيخ 

 تيديان ثيام

20 

 5023يناير  سنوات 2

ASSEMBLY/AU/DEC.471(XX) 

 بوتسوانا

 

 22 القاضي خوليساني سولو

 

  : االجتماعات النظاميةثالثا

عشرة المنعقدة  الرابعة( الدورة العادية 2التقرير، هما: )بن خالل الفترة المشمولة ين قانونيياجتماع تم عقد .6

عشرة  الخامسة( والدورة العادية 5؛ )غينيا االستوائية، مالبوفي  5022ديسمبر  8إلى  نوفمبر 52من 

 في أديس أبابا، إثيوبيا. 5022أبريل  50إلى  2المنعقدة من 

ديسمبر  2و 4للقانون الدولي يومي  السادس المنتدى ي للقانون الدولياالتحاد األفريق كما عقدت لجنة .2

 قتصاديةواال واالجتماعية والسياسية القانونية اآلثارغينيا االستوائية، تحت عنوان "، مالبوفي  5022

 ".أفريقيا في داخليا والنازحين الالجئين ووضع ،للهجرة

 الجزء األول 

 للقانون الدوليأنشطة لجنة االتحاد األفريقي 

 

وتماشيا مع النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، يتناول هذا التقرير  ،كما ورد أعاله .8

لقانون الدولي لر التدريجي ي( التطو2) فيمساهمة هذا الجهاز  هيأنشطة اللجنة في ثالثة أجزاء، 

 األنشطة األخرى التي تقوم بها اللجنة. (3، )ودراسته ونشره( تدريس القانون الدولي 5، )هوتدوين

  هلقانون الدولي وتدوينلر التدريجي يأوال. التطو

من النظام األساسي، وذلك عن  6و 2وفقا للمادتين  واليتهااللجنة العديد من الدراسات كجزء من  أجرت .2

 وتم خالل الجلسات بحث الدراسات التالية:  .المعينين الخاصينطريق مقرريها 

 ةلحماي األفريقي االتحاد اتفاقية لتنفيذ األفريقي لالتحاد النموذجي والقانون الدراسة اعتماد (أ

 أفريقيا ومساعدتهم في داخليا النازحين

 حاداالت اتفاقية لتنفيذ األفريقي لالتحاد النموذجي القانون بشأن الدراسة اعتمدت الصدد، هذا في .20

ر بموجب المقر اإلفريقي االتحاد ونموذج ومساعدتهم أفريقيا في داخليا   النازحين لحماية األفريقي

Lavy/hasdaeefl-adopted Assembly/AU/Dec. 676 (XXX)، للجنة  وثيقة أول يجعلها مما

 .األعضاء الدول قبل من اعتمادها يتم االتحاد األفريقي للقانون الدولي
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 على كمباال ةاتفاقي لتنفيذ الوطنية التشريعات صياغة عملية في كمورد النموذجي القانونتم استخدام سي .22

 نم محددة أوضاع مع المرن بالتكيف تسمح بطريقة النموذجي القانون تصميم تم. الوطني المستوى

مختلف  مع بسهولة للتكيف قابال يجعله مما بلد، كلالتي يطرحها في  تحدياتالو النزوح أسباب حيث

 .قانونيةال النظم

 المتعلقة الوطنية واالستراتيجيات السياسات من شأن كمباال، اتفاقية من( ج( )5) 3 المادة تبيّنه كما .25

اخليا  د النازحين لحماية أفضل محلي إطار توفير المحلي، المستوى على ذلك في بما الداخلي، بالنزوح

نفيذ قوانين وت صياغة كما يمكن لعملية إعداد االستراتيجيات والسياسات أن تسهل بشكل كبير. ومساعدتهم

 لنزوحا المدى الذي وصل إليه تقييم في البلدان تساعد أن من شأنها والتي الداخلي، محلية بشأن النزوح

 دتحدي فضال عن داخليا، النازحون يواجهها التي الضعف ودرجات وخطورته وحدّته، وأسبابه الداخلي

فرصة  سيوفر كما. انالبلد في ورفاهيتهم داخليا النازحين حقوق على تؤثر التي والممارسات القوانين

للتشاور مع النازحين داخليا وجميع أصحاب المصلحة حول الوضع الخاص بكل بلد واالحتياجات 

 .المحتملة للحماية والمساعدة والحلول الدائمة

 إجراء مةقي" على تؤكد التي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي األساسي النظام ديباجة مع تماشيا .23

 مبادئ حترامال مواتية بيئة تهيئة تعزيز على القدرة في تكمن التيو ،ونشرها الدولي القانون لحو البحوث

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولينشرت  ،"للنزاعات السلمية والتسوية وقبولها، الدولي القانون

. جيالنموذ والقانون الدراسة هذه من نسخة الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية مع بالتعاون

 مبادئلل العشرين السنوية بالذكرى االحتفال إلى المناسب الوقت في النموذجي القانون نشر ويهدف

 لوطنيةا والبرامج والسياسات التشريعات إعداد في المستخدمة المقبولة الدولية المعاييرو التوجيهية،

 ام بصياغتهاق التي التوجيهية، المبادئتُعدّ . أفريقيا في الداخلي التي يطرحها النزوح لتحدياتل للتصدي

 القوي القانوني األساس هي ،2288 في دينغ فرانسيس البروفيسور السودان جنوب من البارز الباحث

 المتعلقو الكبرى البحيرات بشأن بروتوكولالو داخليا، لنازحينبشأن ا كمباال اتفاقية من كل لتطوير

 .داخليا   بالنازحين

لى جملة ع األفريقي لالتحاد العشرية العمل خطة فيه تركز وقت في النموذجي والقانون الدراسة هذه تأتي .24

 اإلنسانية ياالقضا إدارة لتعزيز األفريقي لالتحاد المعيارية األدوات تنفيذ وتشجيع تعميم منها ،موراأل من

 السنوية بالذكرى االحتفال قبل األعضاء الدول قدرات تعزيز في مفيدة وثيقة تعتبر كما. أفريقيا في

 على كمباال واتفاقية 2262 لعام األفريقية الوحدة منظمة التفاقية العاشرةالذكرى السنوية و الخمسين

 .5022 فيالتوالي 

 من إعداد المتبادلة، القانونية والمساعدة القضائي التعاونحول  دراسةال عن ولياأل قريرالت (ب

 قلديش هاجر البروفيسور

 لقضائيا بالتعاون المتعلقة الدراسة عن الرابع التقرير قلديش هاجر البروفيسور ةالخاص ةالمقرر تقدم .22

 أعدتهما للتينا االتفاقيتين مشروعي تحسين اقترحت األخير، تقريرها ومنذ. المتبادلةالقانونية  والمساعدة

 .وعملية فنية عتباراتال نظرا تسليم،الو القضائي التعاون بشأن

 الجزائر يف زارتهما اللتين والمؤسستين ،أجرتها التي المقابالتمختلف  خالل من أكثر الدراسة إثراء تم .26

 عاونللت اإلفريقي االتحاد وآلية اإلرهابب والبحوث الخاصة للدراسات األفريقي المركز وهما العاصمة،
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 اتفاقيةو المتبادلة والمساعدة القضائي التعاون اتفاقية مشروع على تعديالت أجرت كما. الشرطة مجال في

 .تسليمال

 العمل على األخيرة اللمسات لوضع عمل مجموعة العام االجتماع يشكل العمل، ومن أجل االنتهاء من .22

 إلجابةا إلى األعضاء الدول االجتماع دعا كما. القضائي التعاون بشأن الوطنية الممارسات مع يتماشى بما

 .الدراسة الستكمال ةضروري األنه االستبيانات على

 قلديش هاجرحول عدم ازدواجيية الضرائب، من إعداد البروفيسور  دراسةال عن ولياأل قريرالت (ج

 يةزدواجا بتجنب المتعلقة الدراسة عن الثالث التقرير قلديش هاجير البروفسور ،ةالخاص ةالمقرر تقدم .28

 التعاون مةمنظ وثائق من الكثير سيستمد االتفاقية مشروع أن على التأكيد وتم. أفريقيا في الضرائب

 ذلك في بما نفسه، الموضوع بشأن النموذجية المتحدة األمم ووثائق االقتصادي الميدان في والتنمية

 اعمله من جزء كبير ه تمت عرقلةأنّ  لإلشارة إلى اأسفه عن ةالخاص ةالمقرر توأعرب. ةالعام امهتهيكل

 الدول كذلك االجتماع دعا الصدد، هذا وفي. الستبياناتعلى ااألعضاء  الدول إجابة عدم بسبب

 .االتفاقية ومشروع الدراسة إلكمال ةضروري األنه االستبيانات على اإلجابة إلى األعضاء

داد من إع ،ومحاربته الفساد لمنع األفريقي االتحاد اتفاقية لتعميم نموذجي قانون ومشروع دراسة (د

 حرسي إسماعيل عبدي القاضي

 عنوان يأتي تحت 5028 سنة موضوع أنّ  إلى رسي،ح عبدي إسماعيل القاضي الخاص، المقرر أشار .22

 مداعت الفساد، خطر لمواجهة محاولة في". أفريقيا لتحويل مستدام مسار: الفسادالمعركة ضد  كسب"

ا 5003 في اإلفريقي االتحاد مكافحة و لمنع اإلفريقي االتحاد اتفاقية - الفساد لمكافحة شامال   تنظيمي ا إطار 

 ستوىالم علىو ذلك، عالوة على. الدولي والتعاون القانون وإنفاذ والتجريم المنع تشمل التي - الفساد

 لجنوبا مجموعة تنمية وهما الثمانية، اإلقليمية االقتصادية المجموعات من مجموعتان قامت اإلقليمي،

 الفساد ةلمكافحالُملزمة  خاصةال هاصكوك باستحداث أفريقيا، غرب لدول االقتصادية والمجموعة األفريقي

 المجموعة وبروتوكول ،الفساد لمكافحة األفريقي لجنوبمجموعة تنمية ا بروتوكول: 5002 في

 .الفساد مكافحة بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 ادالفس معالجة الدول تحاول قد بدونه ألنه التوحيد، إلى حاجة هناك الفساد، مكافحة قانون سياق وفي .50

 الحتمية سادالف مكافحة أدوات تطبيققابلية ب يتعلق فيما اليقين عدمحاالت  إلى يؤدي ما، مختلفة بطرق

انون لجنة االتحاد األفريقي للق أجرت الصدد، هذا وفي. الدولي التعاون من أخرى أشكال وتوفير تسليمالك

 أجل نم اإلقليمية االقتصادية المجموعات وبين بينها السياسات مواءمة إلى بالحاجة الدولي، التي أقّرت

 يف الفساد مكافحة قانون حول دراسة ،الخاص مقررها خالل من تدريجي، بشكل االتحاد أهداف تحقيق

 .االتحاد قوانين مع هاتآزر و اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق البروتوكول لتعميم نموذجي قانون ومشروع دراسة (ه

 وادا-ساال ياناسيس ةالقاضي من إعداد أفريقيا، في المرأة وقحقب والمتعلق والشعوب

 اغتهقامت بصي الذي النموذجي القانون عن تقريرها وادا-ساال ناسيساي ةالقاضي الخاصة، المقررة قدمت .52

 معاهداتب تدلّتواس. أفريقيا في المرأة حقوقب والمتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق لتعميم

 جميع لىع القضاء واتفاقية مابوتو بروتوكول سيما ال المرأة، حقوق تشمل التي الدولية اإلنسان حقوق
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 دولة إضافية على أيّ  إجابة لعدم أسفها عن الخاصة المقررة وأعربت. المرأة ضد التمييز أشكال

 .األخير تقريرها في ذكرتها التي الخمس الدول بخالف ،ستبياناال

 والصحة التعليم منها مجاالت عدة في المرأة حقوق تشمل أحكاما النموذجي القانون مشروع ويتضمن .55

 واألمن واإلسكان المستدامة والتنمية ةالمسلح اتوالصراع واألسرة والزواج ،التمييز وعدم والعمالة

 .واإلعاقة الغذائي

 ليماكا سيمامبو جولييت من إعداد السفيرة إفريقيا، شرق جماعةفي  القانوني الفقهتطور  دراسة (و

أشارت المقررة الخاصة إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو تقديم تقرير شامل عن تطور الفقه القانوني  .53

إتاحة الفرصة لتقييم التقدم المحرز من قبل المجموعات وهذا ما من شأنه في جماعة شرق أفريقيا. 

 وخاصة ،ها في القانون التأسيسيعلياالقتصادية اإلقليمية نحو تحقيق أهداف االتحاد األفريقي المنصوص 

 ."التكامل السياسي واالقتصادي االجتماعي في القارة"ـالمتعلقة ب تلك

القانونية للتعاون والتكامل في جماعة شرق أفريقيا.  أوضحت في تقديمها للدراسة أنها ستختبر القواعدو .54

الهيكل  ال عنفضالدول الشريكة  فيالتشريعية والقضائية المطبقة  النظمسيتضمن ذلك تحليل/اختبار و

شرق أفريقيا، جماعة ل المجلس التشريعيقوانين والبروتوكوالت، والقانوني للجماعة )المعاهدة، 

مجموعة لتطور الفقه القانوني لل النظمدولية( للتوصل إلى فهم مدى دعم هذه االتفاقيات والبروتوكوالت الو

 وتعزيز عملية التكامل في القارة.

بغية  ةاإلقليميأيضا استبيانا سيقدم إلى الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية  أعدت المقررة الخاصة .52

 القيام بتحليل قاري.

القانون األفريقي للتعدين  -لتعدين األفريقية ارؤية  تنفيذ حولدراسة  بشأنمفاهيمية  مذكرة (ز

 ماكيسي مواناوانزامبي دانيالمن إعداد البروفيسور والبترول، 

المفاهيمية بشأن دراسة حول قدم المقرر الخاص، البروفيسور دانييل ماكيسي مواناوانزامبي مذكرته  .56

لتعدين األفريقية. وأشار المقرر الخاص إلى أنه التزاما بمهمة لجنة االتحاد األفريقي للقانون ارؤية تنفيذ 

في أفريقيا  البترول ومجالالدولي، فإنه يعمل على تحديد الحقائق القائمة والمتطلبات التنظيمية للتعدين 

ول األفريقية قيا حتى يتسنى للدلتعدين والنفط في أفريانظم إلعداد قانون يسيحدد الطرق الممكنة الي وبالت

الحصول على إطار معياري وإدماجه في سياسة موحدة لتسخير هذه الموارد الوفيرة في قارة اليزال 

 سكانها يعانون الفقر المدقع.

 البروفيسور إعداد من ،الدولي البيئي القانون بشأن والتوصيات الدراسة حول يةمفاهيم مذكرة (ح

 بيمواناوانزام ماكيسي دانيال

 الدراسة حول المفاهيمية مذكرته مواناوانزامبي، ماكيسي دانيال البروفيسور الخاص، المقرر قدم .52

قانون لجنة االتحاد األفريقي لل مهمة مع شيااتم أنه، الخاص المقرر وأشار. البيئي القانون بشأن والتوصية

 .البيئة حماية مجال في التنظيمية والمتطلبات الراهنة الحقائق تحديد يعتزمفإنه  ،الدولي
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 من إعدادالميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته،  لتعميمقانون نموذجي  ومشروعدراسة  (ط

 وكيريأوبينا أ البروفيسور بونيفاسي

قانون  دادبإعمذكرته المفاهيمية المتعلقة  ،قدم المقرر الخاص، البروفيسور بونيفاسي اوبينا اوكيري .58

اعدة إلى أن الدراسة تهدف إلى مس أيضاوأشار  األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.ق الميثا لتعميمنموذجي 

جراءاتها اإلدارية ذات الصلة في أفريقيا للتوصل إلى نهج موحد إالدول األطراف على مواءمة قوانينها و

 لحماية الطفل من خالل وضع قانون نموذجي.

لتزامات الواردة في الميثاق إلى تشريعات وطنية سيوجه القانون النموذجي واضعي القانون في ترجمة اال .52

لميثاق واإلداريين والباحثين على تطبيق ا الموظفين القضائيينو سيساعد صانعي السياساتمفصلة. كما 

 .األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

 إجراء يةبغ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول إلى سيقدم استبيانا الخاص المقرر أعد كما .30

 .قاري تحليل

دراسة حول تطور الفقه القانوني في التكامل اإلقليمي بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية الثمانية  (ي

شيخ  (البروفيسورمن إعداد السفير )، االقتصادية لدول غرب أفريقيامجموعة ال حالة- في أفريقيا

 تيديان تيام

 المجموعة: يمياإلقل التكامل دراسة عن تقريره ،ثيام تيديان شيخ( البروفيسور) السفير الخاص المقررقدم  .32

 للمجموعة ثالثال الرئيسية الخصائص على الضوء األولي التقرير سلط. أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 ةمكتمل غير ةالفيدرالي تطلعاتها زالت ال متكاملة منظمة مفهوم( 2: )وهي أفريقيا، غرب لدول االقتصادية

 .التدريجي التكامل عملية( 3) ؛األعضاء الدول لسيادة تدريجيالو جزئيال التوحيد( 5) ؛المرحلة هذه في

 على كيزالتر مع المحلية، القانونية والنظم للمجموعة القانوني النظام بين العالقة األولي التقرير أبرز .35

 .القانون سيادة ضمان في المحاكم المحلية عمل

 تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره ثانيا. 

حاد لجنة االت أهداف أحد يتمثل ،النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي من 4 لمادةل وفقا .33

 :فيما يلي األفريقي للقانون الدولي

 االتحاد نقواني سيما وال ونشره، ودراسته الدولي بالقانون المتعلقة المؤلفات تدريس تشجيع"
 حادواحترام االت للنزاعات، السلمي والحل الدولي، القانون مبادئ واحترام قبول تعزيز بغية

 ."الضرورة عند أجهزته إلى واللجوء

 وفقا لذلك، قامت لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي باألنشطة التالية: .34

 جتماعيةواال والسياسية القانونية "اآلثار للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي: السادس المنتدى (أ

 أفريقيا". في داخليا والنازحين الالجئين ووضع للهجرة، واالقتصادية

 يسيماك دانيال البروفيسور برئاسة ،للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي السادس المنتدىُعقد  .32

و  4 يومي يةاالستوائ غينيا ،مالبو في بصفتها المقررة، كاليما سيمامبو جولييتة السفيرو مواناوانزامبي
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 اآلثار" السادس المنتدى موضوع وكان. عشرة الرابعة العادية الدورة انتهاء فور 5022 ديسمبر 2

 ".أفريقيا في داخليا والنازحين الالجئين ضعوو للهجرة، واالقتصادية واالجتماعية والسياسية القانونية

 والالجئين المهاجرين مسألة لمناقشة منبر إنشاء هو الموضوع هذااختيار  وراء يمنطقساس الاأل كان .36

 رةضرو حول الوعي زيادة بهدف األفريقي االتحاد وقانون الدولي القانون منظور من داخليا والنازحين

 اإلقليمي، تكامللالمترتبة عن ا القانونية اآلثارب يناألفريقي القرار وتوعية صناع اإلقليمي، التكامل تسريع

 اإلقليمي التكامل تسريع طرق وتحديد ،األفريقي التكامل تحقيق نحو تم تحقيقها التي الخطوات وعرض

 .القارة أنحاء جميع في

 حادلالت الموحد اإلفريقي الموقف مشروع مثل الجارية األخيرة المبادرات بتقييم أيضا المنتدى قام .32

 الملحق البروتوكول ومشروع والنظامية، والمنظمة اآلمنة لهجرةل العالمي الميثاق بشأن األفريقي

 اإلقامة في حقوال ألشخاصا بحرية تنقل المتعلقةو األفريقية االقتصادية لجماعةل المنشئة معاهدةالب

 ركز كما .المستدامة التنميةألهداف  5030 وأجندة األفريقي التحادل 5063 بأجندة واسترشد واالستقرار،

 كاتشب وإنشاء ،ةلاالعم سوق زيتعزو والمهارات المعرفة نقل تسهيل في الهجرةوفوائد  اتيإمكان على

 .المالية والتحويالت واالستثمار التجارة تدفق زيوتعز ،االقتصادي والنمو االبتكارعمل على تحفيز ت

 اتمؤسس من المواضيع، مختلفالذي قدموا عروضا حول  نوالقانوني والخبراء نالبارزو الباحثون قَِدم .38

 االتحاد في األعضاء الدول يمثلون مشارك ا 220 من أكثر المنتدى شارك في. دولية منظماتو محترمة

 لألممابق الس الخاص المقرر بياني، تشالوكا البروفيسور ألقى. والجامعات الدولية والمنظمات األفريقي

 القاضي سعادة ألقى كما. المنتدى لهذا الرئيسية الكلمة داخلي ا، للنازحين اإلنسان بحقوق المعني المتحدة

 .هممثل خالل من المنتدى أمام كلمة ،الدولية العدل محكمة رئيس يوسف، القوي عبد

 نونيةالقا األطر كفايةمدى  وتحليل للهجرة واإلقليمية الدولية لمنظوراتل دراسة استقصائية خالل من .32

المساهمات في من  مجموعة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي نشرت للمنتدى، وكنتيجة القائمة،

 انتباه ل شئةالنا التحدياتب المتعلقة الهجرة سياسات لتطبيق المقترحات من العديد تقدموالتي  المنتدى،

 .األفريقي لالتحاد التداولية األجهزة

 2 إلى 6 من االستوائية غينيا مالبو، ،ةاإلنساني سياساتوال قانونال على األفريقي االتحاد تدريب (ب

 7102 ديسمبر

 الهجرة،ب المتعلقة المعاصرة الدولية بالقضايا المعرفة وتعزيز والبحث العالي التعليم أهمية مراعاة مع .40

 القانون حول اإلفريقي التحادتدريب ا تنظيم في أيضا لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي شاركت

 الشؤون إدارةاضطلعت  .5022 ديسمبر 8 إلى 6 من االستوائية غينيا ،مالبو في ةاإلنسانيوالسياسات 

 الصلة ذات المسائل جميع في التنسيق مركز ت بصفتهاعملو ،بدور قيادي التدريب هذا في السياسية

 األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية اشتركت كما. األفريقي االتحاد داخل اإلنساني بالقانون

 هاريقدت تعرب عن أن هذه المرحلة في للقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي  تود. األفريقي االتحاد مع

 مام المشترك، االهتمام ذات المجاالت في السياسية الشؤونإدارة  مع اإلدارات بين المشترك لتعاونل

 عدد إلى ولالوص الدولي للقانون أيضا   التعاونات هذه مثل وتتيح. والمالية البشرية الموارد بتوفير سمح

 مع عمللل دعوتها هتوج أن لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تودو األفريقية، المجتمعات من أكبر

 نالقانو منظور من المشتركة أهدافنا تحقيق أجلمن  خرىاأل األفريقي االتحاد مفوضية وإدارات أجهزة
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لقانون للجنة االتحاد األفريقي  أعضاء خبرات من التدريب من النوع هذا يستفيد بأن يوصى كما. الدولي

 .الدولي القانون بموجب المحددة تخصصاتهم في تدريبية دورات تقديم في الدولي

 نشر المجلتين الثالثة والرابعة للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي (ج

 عاتوتطل األفريقية الوحدة أهداف لتحقيق األساسية الدعامة هما األفريقي والقانون الدولي القانون إن .42

وآخر  الدولي القانون صكوك إلى الوصول إمكانية تضطلع ،السياق هذا فيو. األفريقية الشعوب

 .أفريقيا في وتطويره الدولي القانون نمو في أساسي بدور ،التطورات

لجنة  جلةمل والرابعة الثالثة الطبعتين لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي نشرت المنطلق، هذا ومن

 .الدولي القانون مجال في أفريقيا مساهمة تتضمن التي للقانون الدولياالتحاد األفريقي 

 ثالثا. األنشطة األخرى للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

. فريقياأل االتحاد داخل الهيئات مختلف مع التعاون إلى لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي سعت كما .45

 :بها القيام تم التي األنشطة بعض يلي فيماوترد 

 وحدة اإلصالح (أ

 الحاإلص حول اميجكا بول الرئيس تقريرعن  خلفية ،قلديش هاجر البروفيسور ،ةالعام ةالمقرر تقدم .43

 لتوجها وعرضت. للمنظمة المالي االستقالل إلى الحاجة على يرتكز والذي األفريقي، لالتحاد المؤسسي

 غيليةالتش واإلدارة والسياسات، المؤسسية،: التالية األربعة الركائز استنادا إلى لإلصالح، الرئيسي

 اإلحاطة منذ اإلصالح، تنفيذ في إحرازه تم الذي التقدم العامة المقررة أبرزت. المالية واالستدامة

 إلى االجتماع ودعت. عشرة الرابعة العادية الدورة خالل االجتماع إلى قدمتها التي األخيرة اإلعالمية

 .اإلصالح الهذ القانونية الجوانب في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي إشراك يةكيففي  التفكير

 على يعمل الذي الفريقيبدأ  أن من للتأكد دوالجه من المزيد بذل ضرورة على العام االجتماع اتفق .44

دعوة  تمت الصدد، هذا في. لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مع تبادل اآلراء في ات كاجاميإصالح

 التحادا مفوضية داخل األفريقي التحادل المؤسسي صالحاإل وحدة رئيس موكوكو، بيير البروفيسور

 من تلفةمخ قضايا بشأن لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أعضاء مع ، حيث تبادل اآلراءاألفريقي

 .اإلصالح هذا

 المنظومة األفريقية للحكم (ب

 دول رؤساء لمؤتمر عشرة الخامسة العادية الدورة مقرر بموجب للحكم األفريقية أُنشأت المنظومة .42

 منظومة" إلنشاء Asseembly/AU/Dec.304 (XV) 5020 يوليو في المنعقد فريقياأل االتحاد وحكومات

 تفويضهم مت الذين" المصلحة أصحاب مختلف بين للحوار منبر" بمثابة كونلت" معنية بالحكم أفريقية

 قانونيةال اإلعالنات أهداف ترجمة إلى إضافة أفريقيا، في الديمقراطية وتعزيز الرشيد الحكم تعزيزب

 المنظومة من( و) 5 القاعدة تورد ذلك، على وبناء. األفريقي التحادلالمشتركة  القيم حول يةوالسياسات

 ،الصدد هذا يفو. المنبر أعضاءبصفتها عضوا من  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي للحكم األفريقية

 تظل أن لضمان المنظومة األفريقية للحكم مع وثيق بشكل لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تعمل
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ومة المنظ مع التعاون ولزيادة ماثلةالم مشاريعالب إطالع على لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

 .المشتركة أهدافها تعزيز في األفريقية للحكم

 المستشار القانوني ولجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي: خلوة مكتب (ج

 ألفريقيا االتحاد مفوضية بخدمة ة مابوتو،هيكل وفي إطار واليته بموجب القانوني المستشار مكتب يقوم .46

 المسائل في لها المشورة وإسداء األفريقي االتحاد أجهزة مساعدة: منها الرئيسية األدوارعدد من  في

 قانونية كوكص إلى إضافة اإلفريقي االتحاد ولوائح بقواعد فيما يتعلق القانوني الرأي تقديم القانونية؛

 ي؛األفريق التحادا أجهزةو إدارات جميع وقرارات أنشطةالمترتبة على  القانونية اآلثار تقييم أخرى؛

 وكوالصك معاهداتوال األجهزة مختلفإجراءات  قواعدو التعاون واتفاقات المقر اتفاقاتو العقود صياغة

 مكتب يعمل. الخاصة القانونية المشاكل عن التقارير وإعداد التحقيقات وإجراء ،األخرى القانونية

ا المستشار القانوني النظام  من 52 لمادةا بموجب لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليل كأمانة أيض 

 .لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليل األساسي

 المادة في عليه منصوص هو كما لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليل األمانة اتخدم تقديم علىعالوة  .42

القانوني،  مكتب المستشار مع ووظيفية هيكلية عالقات لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي لدى فإن ،52

ي لجنة االتحاد األفريق أمانةتمثل و اإلفريقي لالتحاد القانونية الشؤون مجال في كالهما خلايتد حيث

لجنة االتحاد  أعضاء عقد ،السياق هذا في. مكتب المستشار القانوني ةهيكل من جزء للقانون الدولي

 مجاالت ةناقشلم نميرة نجم السفيرة مع 5022 ديسمبر 5 في واحد يومخلوة ل األفريقي للقانون الدولي

 .األمانة قدرات وتعزيز الممكنة التعاون

 في مجال القانون الدولي العاملةات الدولية المشابهة ئالهي التعاون مع -رابعا

لجنة االتحاد األفريقي للقانون  قامت ،52 المادة بموجب والترويج لتعاونالتي تقضي با واليتها من كجزء .48

 ثالثةبلجنة ال وفد قام. الدولية المنظمات مختلف مع عملها عالقة تعزيز أجل من مختلفة بأنشطة الدولي

 :رئيسية أنشطة

 ياتالوال نيويورك، في المتحدة لألمم العامة للجنة السادسة للجمعية لألسبوع القانوني 27الـ الدورة (أ

ممثلة  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي كانت .7102 أكتوبر 72 إلى 72 من األمريكية المتحدة

 من( 5) نوعضوي بركات محمد والدكتور ايساتا سيلفا دا سيباستياو( البروفيسور) السفير قبل من

 :التالية باألنشطةنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أما قامت. األمانة أعضاء

 حضرت :لجنة األمم المتحدة للقانون الدوليل والستين الثامنة دورتها في اللجنة أعمال بحث 

 لتعلما وتمكنت من المتحدة للقانون الدوليلجنة األمم  دورة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

 خالل التي ُعرضت لجنة األمم المتحدة للقانون الدولي أعضاء من والبحث العمل منهجيات من

 .نيويورك فياللجنة  دورة

 تدىوالمن لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي نظمته الذي المشترك المستوى الرفيع الحوار 

في لجنة  هاوجود أيضا لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي استغلت أفريقيا: –آسيا  االستشاري

 ياسيةوالس القانونية اآلثار" حول المستوى رفيعة إحاطة لأوّ  لتنظيم األمم المتحدة للقانون الدولي

ي تم الذ ،بشأن الالجئين والمهاجرين نيويورك نعالإ لمتابعة "للهجرة واالقتصادية واالجتماعية

لجنة  ئيسر إيساتا سيلفا دا سيباستياو( األستاذ)تألف الفريق من السفير . 5026 سبتمبر في اعتماده
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 للقانون ليالدو للمعهد العام األمين كوهين مارسيلو البروفيسورو االتحاد األفريقي للقانون الدولي،

 ثم في ةاألفريقي اآلسيوية القانونية االستشارية المنظمة ممثل لي. س روي والبروفيسور ،الدولي

 الهجرة اآلمنة أجل من عالمي ميثاق لوضع القائمة لجهودا الفريق تناول. ذلك بعد المتحدة األمم

 قاعة في الحدث هذا قيمأُ . 5022 بعد لما التنمية بخطة المتعلقة المناقشاتو والنظامية والمنظمة

 المنظمة تواصلت التعاون، لهذا متابعةو. المتحدة األمم مقرب واالجتماعي االقتصادي المجلس

حلقة  نظيملت مع لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي األفريقية اآلسيوية القانونية االستشارية

. الدولو المستثمرين بين المنازعات تسوية وآلية االستثمار لنظام الدولية اإلصالحات حول دراسية

 ىعل واآلسيوية األفريقية البلدان قدرة لتعزيز( 5050-5028) القدرات لبناء مبادرات ذلك وسيتبع

 تحسين لىع تعمل التي القوانين وإصالح االستثمارية سياساتال وتنفيذ تصميم على واسع نطاق

 تسليطو اإلقليمي التعاون تسهيل مع لالستثمار كوجهة النمط األفرو آسيوي وتحسين ،أعمالها مناخ

 .االستثمار سياسات بشأن الدولي الحوار في آسيوياألفرو  المنظور على الضوء

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي عقدت: العالمية القضائية الوالية حول الرسمي غير الحوار 

 مت .العالمية القضائية الوالية حول رسمي غير احوار مكتب المستشار القانوني مع بالتعاون

. نيويورك في المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة اللجنة اجتماع هامش على الحدث هذا تنظيم

 المتعلقةو أفريقيا القضايا التي تهم على تمت مناقشتها التي الموضوعية األعمال جدول بنود ركزت

 العالمية ضائيةالق الوالية توضيح كمحفل يمكن فيه الدولي القانون ولجنة العالمية القضائية الواليةب

 لواليةاب يتعلق فيما قدما للمضي المحتمل السبيل وتناولت ،(الدولي القانون لجنة أعضاء دعا)

 ورتهمد في األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء أنّ  أيضا بالذكر الجدير ومن. العالمية القضائية

 في األفريقية المجموعة"من  طلبوا Assembly/AU/Dec.672(XXX)وبموجب المقرر  الثالثين

 أير لتماسال اطلب وبشكل فوري المتحدة لألمم العامة الجمعية أعمال جدولفي  تدرجأن  نيويورك

غيرهم من و والحكومات الدول رؤساء حصانات مسألة الدولية بشأن العدل محكمة من استشاري

 بموجب األطراف الدول والتزامات 28 و 52 المادتين بين بالعالقة يتعلق فيما المسؤولين كبار

 بهذه تتعلق دراسة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أجرت أن إلى بالنظر". الدولي القانون

 .الزمةال القانونية المشورة تقديم على قادرا للجنة الخاص المقرريكون  أن المتوقع فمن المسألة،

 00 إلى 2 من البرازيل، جانيرو، دي ريو األمريكية، للبلدان القانونية للجنة 10الـ الدورة حضور (ب

معالي كاثلين كوارتي  قبل منلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ممثلة  كانت. 7102 أغسطس

 :التالية النتائج إلى التوصل تم الجلسة، حضور بعد. األمانة من واحد وعضو أينسو

  لقانونيين اتمت دعوة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي لحضور االجتماع المقبل للمستشارين

 ؛5028للجنة القانونية للبلدان األمريكية في 

 القانون قوتطبي األفريقي االتحاد حول تعليمية دورةالقانونية للبلدان األمريكية  اللجنة خصصت 

 الالتينية؛ ألمريكا 5028 تدريب في الدولي

 حاد السادس للجنة االت المنتدىالقانونية للبلدان األمريكية  اللجنة رئيس حضر ذلك، على عالوة

 الهجرة اتسياس عن عامة لمحة لمنتدىل وقدم االستوائية غينيا ،مالبو فياألفريقي للقانون الدولي 

 .الالتينية أمريكا منظور من
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كانت : 7102 يوليو 02 سويسرا، جنيف، الدولي، للقانون المتحدة األمم للجنة 61الـ الدورة حضور (ج

 سيمبو وليتج والسفيرة شقلدي هاجر البروفيسور الدولي ممثلة من قبل لجنة االتحاد األفريقي للقانون

لجنة  ممثلو ناقش الدولي، القانون للجنة 62الـ الدورة هامش على. من أمانة اللجنة واحد وممثل كاليما

 عدب التالية األحداث جرت كما. اللجنة أمانة تعزيز إمكانية أيضا  االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

 :الزيارة

 السبعينسنوية ال الذكرى في بصفتها عضوا في فريق المناقشة للعمل قلديش البروفيسور دعوة تمت 

 ؛5028 في جنيف في للجنة األمم المتحدة للقانون الدولي

  ُاقشةمن لجنة األمم المتحدة للقانون الدوليو لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي من كل جريت 

 .5022 في مشتركة جلسة عقد حول

 

 الجزء الثاني

 التحديات

إال أنها ، 5020العمل في  وبدأت 5002في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تأسست  بالرغم من أنّ  .42

 5025 فيمخصصات محدودة من الميزانية لتمويل دراساتها وبرامجها وأنشطتها المختلفة  استالم بدأت

االعتمادات المخصصة إالّ أّن ، 5026و 5022و 5024و 5023فقط. وبالرغم من الزيادة الطفيفة في 

 ناإلفراج عالتأخير في عالوة على للجنة لتنفيذ برامجها وأنشطتها تظل دون الحد األدنى المطلوب. 

 . 5022ميزانية البرامج لسنة 

المخصصين لألمانة. تفتقر أمانة اللجنة إلى الموارد البشرية  الموظفينيتعلق بعدم كفاية  أيضا تحدّ  هناك .20

تي نحو فعال في الدراسات المختلفة ال علىواإلدارية المناسبة للقيام بأنشطة األبحاث المطلوبة للمساعدة 

ا من هيكل جزء ،تقوم بها اللجنة. وتعتبر األمانة التي تساعد اللجنة أساسا في الوظائف اإلدارية والبحوث

عاتقها مسؤوليات كبيرة في خدمة اإلدارات األخرى في مفوضية  علىتب المستشار القانوني وتقع مك

 نأوعليه، إنه من المستحيل تقريبا  بشكل عام.االتحاد األفريقي وغيرها من أجهزة االتحاد األفريقي 

 من .اللجنة ودعم فعالية أكثر بشكل األنشطة لخدمة المفيد الضروري الوقت كل أمين اللجنة يكرس

 ياساتأجهزة صنع الس عن الصادرة المتكررة القرارات بين البارز التناقض على الضوء تسليط المناسب

 .سنوات عشر عن تزيد القرارات لمدة هذه مثل تنفيذ في وفشلها اللجنة أمانة موظفي تعزيز تؤيد والتي

األخرى وهياكل وإدارات االتحاد يؤثر ذلك أيضا على التآزر بين اللجنة واألجهزة من جهة أخرى،  .22

 انويث دورب إبعادها لتضطلع إلى اآلن حتى التفاعالت هذه مثل في اللجنة مشاركة عدم أدت األفريقي.

وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تقويض أهمية ومكانة لجنة االتحاد األفريقي  .األفريقي االتحاد منظومة في

 للقانون الدولي في أجندة التكامل األفريقي وفي التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي. فليس  بروزهناك أيضا مسألة أخرى ذات صلة تتمثل في عدم  .25

تي القانونية ال الصكوككاف حول إمكانيات اللجنة في المساهمة في تعزيز جودة واتساق  صلهناك توا

 دولياالتحاد األفريقي للقانون ال للجنة اإللكتروني موقعالأن يسمح إنشاء  نأملاعتمدها االتحاد األفريقي. 

أوجه  استدراكللدول األعضاء واإلدارات والشركاء باالستفادة من المعلومات المتوفرة والعمل على 

 ،لضروريةا والمعارفمعلومات إن النقص في قاعدة الللقارة. كما  ةاالستشاري ةالقانوني الهيئةالقصور في 

قي للقانون مل لجنة االتحاد األفرييعيق ع ،اللجنة بأعمالها لتضطلع ،أو اإللكترونية التقليديةمثل المكتبة 

 الدولي.
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 جلسالمثم أمام  القانونية، والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة أمام النموذجي قانونها عرض عند .23

 جهازال أن األعضاء الدول رأت حيث تحديات لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي واجهت التنفيذي،

 نتظمالم وتبادل اآلراء المسبقة المشاورات تساهم أن يمكن. عملهأداء  في ةالكافي يعاني قلة المشاورات

 .جدواه ومدى المفوضية عمل إمكانية قبول في بشكل كبير واللجنة السياسة صنع أجهزة بين

 ذات اهعمل أساليب جوانب األعضاء أحد الدول معمبادالت لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  تمثل .24

 حثب خالل مختلفة مراحل على تنفيذها ويمكن مختلفة أشكاال   المبادالت هذه تأخذ قد. الكبيرة هميةاأل

 وماتالمعل لطلبات االستجابة في األعضاء الدول فشل بأن االعتراف يجب الصدد، هذا وفي. ما موضوع

 وينالتد عملية وفائدة صالحية جعل مع عملها، لنجاح األساسية البيانات من اللجنة يحرم المالحظات أو

 .خطير بشكل موضع شك

 

 الجزء الثالث

 التوصيات

قي للجنة االتحاد األفري عشرة والخامسة عشرة الرابعة العاديتين الدورتين استنتاجاتو المداوالت بعد .22

 :التالية التوصيات تقديم تم للقانون الدولي،

للجنة االتحاد  األساسي النظام من 52 المادة تنص أمانة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي: (أ

 الالزمة تحتيةال والبنية والموظفين الوسائل بتوفير المفوضية تقوم أن علىاألفريقي للقانون الدولي 

( 5) ينموظفو مؤقت عام أمين حاليا اللجنة يقوم بخدمة. بفعالية بواجباتها القيام من لتمكينها للجنة

 مكتب وسيعت يتم أن المتوقع من. متوازية مسؤولياتب يضطلعون القانوني، المستشار مكتب في مؤقتين

 الواجب االعتبار مع إيالء ، Assembly/AU/Dec.687(XXX) طبقا للمقرر القانوني المستشار

 .للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مناسبة أمانة إنشاء إلى الملحة للحاجة

 هاإنشائ منذو االتحاد األفريقي للقانون الدوليلجنة  أن إلى اإلشارة تجدر :7101لـ اإلضافية الموارد (ب

 لدوراتا تكلفة) فقط التشغيلية والميزانية األوروبي االتحاد من برامجها لميزانية تمويال تتلقى

 نبالقانو المتعلقة الدراسات مثل ،اللجنة برامج عانت ،لذلك نتيجة .األعضاء الدول من( والسفر

 ريكش قبل من عملها على واإلشراف األوروبي االتحاد ميزانيات اإلفراج عن في التأخر من الدولي،

 هبرامج بتمويل االتحاد هدف مع وتماشيا   األعضاء الدول بين الجهاز هذا ملكية إنشاء أجل من. فقط

 تكميلية زانيةمي بتخصيص اللجنة ميزانية على المبدئية الموافقة استكمال يتم أن يُقترح كامل،شكل ب

 .5022 من الثاني النصف في المبرمجة األنشطة لتغطية

قانون لجنة االتحاد األفريقي لل والية مع شيااتم: لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي والية تنفيذ (ج

إلجراء  إلى اللجنة محدد اقتراح إحالة جهاز أي أو التنفيذي المجلس أو يمكن للمؤتمر الدولي،

 طلب تقديم االتحاد في األخرى والهيئات األعضاء الدول يُرجى من الصدد، هذا وفي. دراسات

 اداالتحلجنة  خبرة من تستفيد أن يمكن والتي المعلقة، القانونية المسائل حول دراسات إلجراء

 ي عليهه مما أوسع نطاق على اللجنة إشراك خاص بشكل المفيد من سيكون. للقانون الدولي األفريقي

 تنتمي التي عالمواضي مع فقط ليس تتعامل قد ألنها ،األفريقي لالتحاد التشريعية العملية في اآلن حتى

 ونقان في والفنية المتخصصة المجاالت مع أيضا ولكن ،"الكالسيكي" الدولي القانون مجال إلى

 .األفريقي االتحاد
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 وارح إجراء بهدف: القانونية والشؤون لعدلل اللجنة الفنية المتخصصة أعمال جدول في دائم بند (د

 االسيم األعضاء، الدول ذكرتها التي القصور أوجه معالجةو الدولي القانون تطوير حول متواصل

لفنية للجنة ا كوني أن اقتراح لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تود كافية، مشاورات إجراء عدم

دولي الون للقان التدريجي التطوير بشأن دائم أعمال جدول القانونية والشؤون للعدل المتخصصة

 نعمن الدول  بمعلومات هاتزويد لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ستقدر. هنشرو هوتدوين

 يف ذلك أخذ ومع والتنفيذية، القضائية الممارسات ذلك في بما الوطنية، وممارساتها تشريعاتها

 لعدلل الفنية المتخصصةاللجنة  مع لآلراء مستمر تبادل هناك يكون أن في ، ترغب اللجنةاالعتبار

 .القانونية والشؤون

 الحتفالا االجتماع قرر: للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي العاشرة السنوية للذكرى التحضير (ه

 وقام. 5050 في أبابا أديس في للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي العاشرةالسنوية  بالذكرى

يقي لجنة االتحاد األفر" موضوع حول دولية ندوة) النشاطات بعض لتنظيمبالتخطيط  اللجنة أعضاء

 حاداالت قانون حول ودورة تدريبية ،"األفريقي االتحاد وقانون الدولي والقانون ،للقانون الدولي

 (.وغيرها أيام، ثالثة لمدة األفريقي

 االتحاد وعموض إعالن اإلفريقي االتحاد مؤتمر على لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تقترح كما

 ."واألمن تحقيق السلم نحو اإلفريقي االتحاد "قانون ليكون 7171 لسنة اإلفريقي

 في الختام، ُطلب من المجلس التنفيذي إجازة التوصيات التالية: .26

انون لجنة االتحاد األفريقي للق تجريهاالتأكيد على أهمية الدراسات القانونية حول القانون الدولي التي  (2

جنة التي تقوم بها الل إضافة إلى تلكالتحاد والدول األعضاء، لالدولي بطلب من أجهزة صنع السياسة 

 ه األعضاء؛بمبادرة منها حول مسائل القانون الدولي التي تهم االتحاد األفريقي ودول

 ن الدولي؛حول القانوعلى الدراسات المتعددة التي أجرتها االتحاد األفريقي للقانون الدولي لجنة باإلشادة  (5

 ألمانة لالزمةا التحتية والبنية والموظفين الوسائل على توفير اإلفريقي االتحاد مفوضية ومطالبة حث (3

 ؛بفعالية بواجباتها القيام من لتمكينها اللجنة

 موارد ىيحتوي عل الدولي بقسم االتحاد األفريقي للقانونلجنة  أمانة ديتزوب مطالبة المفوضية أيضا (4

 المقرر بموجب القانوني، المستشار لمكتب المقترح الجديد الهيكل في ودائمة كافية بشرية

Assembly/AU/Dec.687(XXX)؛ 

، في حدود ما يتوفر لديها من موارد، على تعزيز أنشطتها االتحاد األفريقي للقانون الدوليتشجيع لجنة  (2

هذا الصدد،  فيولقانون الدولي مع تركيز خاص على قانون االتحاد األفريقي. المتعلقة بتطوير وتدوين ا

 لالتحاد األفريقي؛إعداد مشاريع االتفاقيات في المجاالت ذات االهتمام الخاص بالنسبة  ينبغي

 عنوانب األعمال جدول في دائم بند بإدراج القانونية والشؤون لعدلل اللجنة الفنية المتخصصة مطالبة (6

 ؛"اإلفريقي اإلتحادقانون و الدولي لقانونوتدوين ا التدريجي التطوير"

واألجهزة األخرى في االتحاد على تقديم الدعم الضروري إدارات مفوضية االتحاد األفريقي تشجيع  (2

توفير المعلومات التي قد  ، منهاموراأل جملة منللجنة والعمل معها في إعداد دراساتها من خالل 

 االتحاد األفريقي؛لهذا الغرض حول مسائل القانون الدولي التي تهم  تحتاجها اللجنة
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حو ن اإلفريقي االتحاد قانون"" عنوان تحت" اإلفريقي االتحاد قانون سنة" كونلت 5050 سنة إعالن (8
 لبحلو صوت البنادق إسكات" حملة أجل من الضرورية الجهود كافة لتعبئة" واألمن السلم تحقيق

 ؛للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي العاشرة السنوية الذكرىب االحتفال إلى إضافة "5050

" إلفريقيا االتحاد قانون سنة" حول مفاهيمية مذكرة بإعداد لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مطالبة (2

 .بشأنها المناسبة وتقديم التوجيهات لبحثها ،5022 يناير في اإلفريقي االتحاد قمة إلى وتقديمها( 5050)
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