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PRESS RELEASE

بيان صحفي
أروشا تستضيف الحوار القضائي اإلفريقي الثاني  06 - 04نوفمبر
أروشا 19 ،أكتوبر  :2015تنظم المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب باإلشتراك مع االتحاد
األفريقي الحوار القضائي القاري الثاني خالل الفترة  6 - 4نوفمبر 2015 ،في أروشا ،تنزانيا.
وسيشارك في الحوار نحو  200مندوب من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،يمثلون رؤساء القضاء،
و رؤساء المحاكم العليا و رؤساء المحاكم الدستورية واألوساط األكاديمية والهيئات القضائية الوطنية
ووسائل اإلعالم ،وغيرها.
و سكون موضوع الحوار الذي ينظم مرة كل سنتين هو '' التواصل بين العدالة الوطنية و الدولية '' ،وهو
متابعة للنسخة األولى التي عقدت في نوفمبر  2013في أروشا.
وقال معالي القاضي اغوستينو رمضاني رئيس المحكمة األفريقية " يتيح الحوار القضائي القاري فرصة
مناسبة للتبادل المثمر للمعارف لهدف يتمثل في إنشاء وتعزيز الروابط بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
و الشعوب ،من جهة ،والمحاكم الوطنية واإلقليمية  ،من الجهة األخر"".
وأضاف " إن الحوار الذي يمتد لثالثة أيام من شأنه أن يساعد أيضا في تعزيز اإلدارة القضائية وضمان
جودة العدالة للمواطين في جميع أنحاء القارة".
و سيبحث المشاركون ،ضمن جملة أمور أخر" ،اإلصالحات القضائية القارية الجارية حاليا ً واالتجاهات
الحديثة في فقه حقوق اإلنسان ،والتعليم القضائي المستمر وإدارة المؤسسات القضائية ،وأنظمة إدارة الجودة
في المحاكم وتبادل الخبرات مع القارات األخر".
مالحظة للمحررين:
 .1ناقش الحوار القضائي األول موضوع المنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان بشكل عام والعالقة بين
المحكمة األفريقية واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على وجه الخصوص .وقد تمت
مناقشة الوالية القضائية في قضايا المنازعات و المسائل االستشارية في هاتين المؤسستين وكذلك

فقه حقوق اإلنسان في المحاكم اإلقليمية .وقد ناقش الحوار أيضا الطرق المختلفة إلدما الصكوك
الدولية لحقوق اإلنسان وتطبيقها في المحاكم الوطنية وكذلك تنفيذ قرارات المحاكم القارية واإلقليمية
من قبل المؤسسات الوطنية.

 .2كان من بين استنتاجات الحوار القضائي األول أنه يجب طرح مقترح أمام الهيئات السياسية لالتحاد
األفريقي بإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار داخل االتحاد األفريقي ،وأنه يتوجب أن يعقد مرة
كل سنتين .و قد قدم هذا االقتراح لألجهزة السياسية لالتحاد األفريقي بالقرار رقم EX.CL/Dec.
) 806(XXIVفي المقرر بشأن تقرير أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لعام
 ،2013حيث وافق المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي على االقتراح.

