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 برنامج ندوة الحوار القضائيمشروع 

 لمهيئات القضائية الوطنية
  
  
  
  

حقوق اإلنسان الهيئات القضائية في تعزيز جودة العدالة من أجل حماية دور موضوع: ال
 والشعوب في أفريقيا

  
  

 ) يؤكد الحقًا( 2012نوفمبر  6 – 4
  
  

 أروشا
 جمهورية تنزانيا المتحدة

  

http://www.african-court.org/
mailto:registrar@african-court.org
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 2012نوفمبر  4عاء ، األرباليوم األول

 المدة النشاط الوقت
 ساعة 1 تسجيل المشاركين 09:00حتي  8:00

 حفل االفتتاح  10:10حتي  9:00 
نائب رئيس المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان  لجمسة:رئيس ومدير 

 والشعوب
 االتحاد األفريقي نشيد  

 النشيد الوطني لجمهورية تنزانيا المتحدة
 (دقائق 10ورئيس الجمسة )من مدير : الكممة االفتتاحية

 :كممات 
  (دقائق 10( )يؤكد الحقا  االتحاد األفريقي )مؤسسات ممثل 
  10( )يؤكد الحقا  تنزانيا المتحدة )معالي رئيس القضاء بجمهورية 

 (دقائق
 ( دقائق 10رئيس المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب) 

 
يؤكد جمهورية تنزانيا المتحدة ) فخامة رئيسمن  االفتتاح الرسميكممة  

 دقيقة( 12( )الحقاً 
   (دقائق 10)جماعية  ةصور 

 

  
 واحدة ساعة 

 دقائق 10و 
  
  

 دقيقة 15 قهوةشاي / ستراحة ا 10:25 – 10:10

 في المحاكموحدات خاصة الموضوع الفرعي األول: إنشاء   10:55 – 10:25
جمهورية تنزانيا في القضاء رئيس  معاليالرئيس ومدير الجمسة:  

 المتحدة )يؤكد الحقًا(
 

وأثرها خاصة في المحاكم انشاء اقسام لمحة عامة عن تعطي  تقديم ورقة
أحد  –بحقوق اإلنسان والتوعية والنهوض العدالة تعزيز الوصول إلى في 

 )يؤكد الحقا (.الخبراء 

  
  
  
  
  
  

 دقيقة 30
عمى تعزيز اصة في المحاكم وتأثيرها االقسام الخإنشاء  مناقشات حول 11:55 – 10:55

 الوصول إلى العدالة
 

 دقيقة 45
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 2012نوفمبر  4عاء ، األرباليوم األول
 المدة النشاط الوقت

 في المحاكم قسام الخاصةاألإنشاء التجارب بشأن تبادل   12:50 – 11:55
لجماعة االقتصادية لدول عدل ارئيس محكمة  –الرئيس ومدير الجمسة  

 TBC-( 14:42)حتى  (االيكواس غرب أفريقيا )محكمة جماعة
 دقيقة( 15) )يؤكد الحقا ( ا فاسو بوركين تجربة 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (  تجربة تنزانيا  
 دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (   تجربة مصر 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا ( تجربة غينيا االستوائية 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا ( تجربة جنوب أفريقيا  

ساعة واحدة  
 دقيقة 15و

ساعة واحدة  استراحة غداء 14:00 – 12:50
 دقائق 5و

14:00 – 14:45 
  

في تعزيز الوصول إلى العدالة المحاكم الخاصة مناقشات حول فعالية 
 حقوق اإلنسانوترقية 

 دقيقة 45

 التكنولوجيا في إجراءات المحاكمإدخال الثاني: الموضوع الفرعي  15:15 – 14:45
)يؤكد  الدولي االتحاد األفريقي لمقانونلجنة  الجمسة:ومدير الرئيس   

 الحقًا(
ادخال التكنولوجيا في عمميات المحاكم ومساهمته عرض ورقة عمل حول   

يقدمها أحد الخبراء )يؤكد  –في تعزيز فعالية وكفاءة العممية القضائية 
 الحقا (.

   
 دقيقة 30

إدخال التكنولوجيا في عمميات المحاكم ومساهمته في تعزيز مناقشات حول  16:00 – 15:15
 .وكفاءة العممية القضائيةعالية ف

 دقيقة 45

 دقيقة 15 شاي/قهوةاستراحة  16:15 – 16:00
التي تعزز  يةالثالث: اإلصالحات اإلجرائية / اإلبداعالموضوع الفرعي  17:30 – 16:15

 اإلنسان.الوصول إلى العدالة وحماية حقوق 
في رئيس ومدير الجمسة، سعادة القاضي الموقر رئيس القضاء  

  )يؤكد الحقًا(موريشيوس 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (  تجربة الكونغو 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (  تجربة كينيا 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (  تجربة ليسوتو 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (  موريتانيا تجربة 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (  تجربة السنغال 

ساعة واحدة 
 دقيقة 15و
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 2012نوفمبر  4عاء ، األرباليوم األول
 المدة النشاط الوقت

نحو تعزيز الوصول إلى  مناقشات حول االبتكارات اإلجرائية / اإلصالحات 18:00 – 17:30
 العدالة وحماية الحقوق

 دقيقة 30

   دعوة عشاء رسمية 19:30
 

 

 

 
 2012نوفمبر،  2، الخميس الثانياليوم 

 
 في المحاكمالرابع: نظم إدارة الجودة الموضوع الفرعي   09:30 – 09:00

 اتحاد المغرب العربيفي السمطة القضائية  .الجمسةومدير الرئيس  
في المحاكم يقدمها خبير ) يحدد عرض ورقة عمل حول نظم إدارة الجودة  

 الحقا ( 

  
  

 دقيقة 30

 لمحاكمفي امناقشة الطرق المختمفة لضمان نظم إدارة الجودة   10:15 – 09:30
  

 دقيقة 45

القضاء كوسيمة التوعية العامة من خالل الموضوع الفرعي الخامس:   12:15 – 11:00
إلى كما موين دي تعزيز الشفافية والمساءلة وسهولة الوصول لتعزيز 
 القضاء

المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق ورفاهية  ،مدير الجمسةو رئيس  
      الطفل

  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
  دقيقة( 15) كد الحقا ()يؤ تجربة موزامبيق 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (تجربة رواندا 
  دقيقة( 15) )يؤكد الحقا (تجربة سيراليون 
 دقيقة( 15) )يؤكد الحقا ( تجربة تونس  

ساعة واحدة 
 دقيقة 15و

12:15 – 13:00 
  

توعية الرأي العام من قبل السمطة القضائية باعتبارها مناهج مناقشة حول  
 لمقضاء.المساءلة وسهولة الوصول  الشفافية، لتعزيزوسيمة 

  
 دقيقة 45 

 غداء  14:00 – 13:00
 

 ساعة واحدة

  الموضوع الفرعي السادس: التعميم المستمر لمقضاة  14.30 - 14:00
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14:30 - 15:15 

 شرق أفريقياالرئيس ومدير الجمسة: محكمة عدل  
  

مستمر أحد الخبراء )يحدد ورقة عن مناهج وموارد التعميم القضائي العرض 
 الحقا (. 

 مناقشات حول مناهج التعميم المستمر لمقضاة 

 دقيقة 30
  
  

  دقيقة 45

 دقيقة 15 شاي/القهوةاستراحة  15:30 - 15:15
 ساعة واحدة .اجتماعيةرحمة  17:00 - 16:00

 

 

 

   2012نوفمبر،  6الجمعة،  الثالثاليوم 

   الشاي / القهوة 11:15 - 11:00
11:15 – 12:15 

 
 

12:15 – 12 :55 

 الرئيس ومدير الجمسة: المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
   اعتماد نتائج الحوار

 حفل الختام 
 كممة ممثل مشروع الوكالة االلمانية لمتعاون الدولي GIZ  لتعزيز

الشعوب اإلنسان و لحقوق قدرات المجنة األفريقية والمحكمة األفريقية 
 دقائق(  5)

  دقائق( 5دعم المحكمة )لممثل االتحاد األوروبي كممة 
  في البرنامج الخاص بدعم مفوضية االتحاد ممثل البنك الدولي كممة

 دقائق( 5من هيئات االتحاد األفريقي )األفريقي وغيرها 
  دقائق( 5) )يؤكد الحقا (باسم الهيئات القضائية الوطنية كممة شكر 
  دقائق( 5) يؤكد الحقا (المشاركة  شكر ممثل المؤسساتكممة 
  األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الكممة الختامية لرئيس المحكمة 

 دقيقة( 15) 
  

  

 ن )لميوم(، بعد ذلكيالغداء ومغادرة المشارك 13:00
 
 

 


