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 نوفمبر 06 - 04 اإلفريقي الثاني الحوار القضائيتستضيف أروشا 

 

االتحاد باإلشتراك مع المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تنظم : 2015أكتوبر  19أروشا، 

 .في أروشا، تنزانيا 2015نوفمبر،  6 - 4 القاري الثاني خالل الفترة  القضائياألفريقي الحوار 

 

 ،ءالقضا يمثلون رؤساءعضاء في االتحاد األفريقي، مندوب من الدول األ 200حو نوسيشارك في الحوار 

المحاكم الدستورية واألوساط األكاديمية والهيئات القضائية الوطنية رؤساء  رؤساء المحاكم العليا و و

 .ووسائل اإلعالم، وغيرها

 

 الدولية ''، وهو ة الوطنية ولاالعدبين صل اتوالسنتين هو ''  الذي ينظم مرة كل لحواراموضوع و سكون 

 .في أروشا 2013األولى التي عقدت في نوفمبر  نسخةمتابعة لل

 

فرصة  يالقار القضائيالحوار " يتيح  األفريقيةاغوستينو رمضاني رئيس المحكمة معالي القاضي وقال 

اإلنسان  قتمثل في إنشاء وتعزيز الروابط بين المحكمة األفريقية لحقويلمعارف لهدف لمثمر لتبادل المناسبة ل

  .خر""األجهة الواإلقليمية ، من  الشعوب، من جهة، والمحاكم الوطنية و

 

ثالثة أيام من شأنه أن يساعد أيضا في تعزيز اإلدارة القضائية وضمان لد تمالذي ين الحوار " إ وأضاف

 ."في جميع أنحاء القارة للمواطينالعدالة جودة 

 

 واالتجاهاتالجارية حالياً اإلصالحات القضائية القارية  أمور أخر"، ضمن جملةسيبحث المشاركون، و 

 في فقه حقوق اإلنسان، والتعليم القضائي المستمر وإدارة المؤسسات القضائية، وأنظمة إدارة الجودة الحديثة

 .القارات األخر" عالمحاكم وتبادل الخبرات م في

 

 :مالحظة للمحررين

 

حقوق اإلنسان بشكل عام والعالقة بين اإلفريقية لمنظومة القضائي األول موضوع ال حوارالناقش  .1

ت وقد تم المحكمة األفريقية واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على وجه الخصوص.

ن وكذلك هاتين المؤسستي في االستشاريةالمسائل  وفي قضايا المنازعات القضائية  مناقشة الوالية

 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

  

UNIÃO AFRICANA 

AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS 

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

P.O Box 6274 Arusha, Tanzania Telephone: +255 732 979 506 Fax. +255 732 979 503 

Web site www.african-court.org Email. registrar@african-court.org 
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صكوك ال دما إلناقش الحوار أيضا الطرق المختلفة وقد ليمية. المحاكم اإلق فيفقه حقوق اإلنسان 

المحاكم الوطنية وكذلك تنفيذ قرارات المحاكم القارية واإلقليمية  فيالدولية لحقوق اإلنسان وتطبيقها 

 .المؤسسات الوطنيةمن قبل 

 

 

ة لالتحاد يياسهيئات السمقترح أمام ال يجب طرح هأن األول حوار القضائيالاستنتاجات  من بينكان  .2

عقد مرة ييتوجب أن  الطابع المؤسسي على الحوار داخل االتحاد األفريقي، وأنهي بإضفاء األفريق

 .EX.CL/Dec رقم  قراربالالتحاد األفريقي السياسية لجهزة أللقدم هذا االقتراح قد  كل سنتين. و

806(XXIV) عامل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أنشطة مقرر بشأن تقريرفي ال 

 .االقتراح على وافق المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقيحيث ، 2013

 

 

 


