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دعوة للمساهمة 

السّياُق العام للحوليات 

تترشُّف املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واللجنة اإلفريقية للخرباء املعنية بحقوق ورفاهية 

الطفل بإعالن فتح باب املساهمة يف اإلصدار الثالث من الكتاب السنوى لحقوق االنسان يف افريقيا )AADH(. وقد رأى اإلصدار األول من هذه 

الحوليات النور يف نهاية سنة 2017 واحتوى عىل 17 مقاال. فيام احتوى العدد الثاين الذي صدر منها يف بداية سنة 2019 عىل 23 مقاال. والحوليات هي 

إصدار مشرتك يحتوي مقاالت باإلنجليزية والفرنسية مببادرة تّم اتّخاذها يف إطار عالقات التكامل بني املؤسسات الثالث املذكورة آنفا. ويف العدد القادم 

من الحوليات تّم فتح باب الدعوة لتشمل مقرتحات املقاالت باللغتني العربية والربتغالية.

املساهامت املنتظرة

تسعى هذه الدعوة إىل الحصول عىل اقرتاحات مقاالت وتعليقات عىل القرارات تكون متضمنة مساهامت مهّمة وبأسلوب أكادميي حول خطاب حقوق 

اإلنسان يف إفريقيا.  ورغم أن املطلوب هو مساهامت من منظور قاّري حول املسائل املدروسة، فإنه يرّحُب أيضا بدراسات الحالة ذات الصبغة الوطنية 

والقاريّة التي تتم معالجتها يف السياق العام للمنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان. وبالنسبة للمنهجية فإن املساهامت التي تستند إىل مقاربات متعددة 

االختصاصات وتلك التجريبية منها تلقى كل الرتحيب. وتقّسم املساهامت املنتظرة إىل ثالث فئات عىل النحو التايل:

املقاالت املتعلّقة بجوانب النظام اإلفريقي لحقوق اإلنسان / معايري االتحاد اإلفريقي يف مجال حقوق اإلنسان. أ . 

يُخصص هذا القسم للمقاالت املتعلقة بالنظام اإلفريقي لحقوق اإلنسان أو حول معايري االتحاد اإلفريقي يف مجال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك تطبيق هذه 

املعايري وتفسريها عىل املستوى الوطني. 

املقاالت املتعلقة مبوضوع سنة 2019: “ سنة الالجئني والعائدين والنازحني: نحو إيجاد حلول مستدامة للنزوح القرسي يف إفريقيا “. ب . 

يخصص هذا القسم للمقاالت املتعلّقة مبوضوع االتحاد اإلفريقي للسنة الجارية واملعنون يف سنة 2019 ب: عام الالجئني والعائدين والنازحني: نحو إيجاد 

حلول مستدامة للنزوح القرسي يف إفريقيا”. وينبغي أن تطرح املقاالت املقرتحة أسئلة تكون ذات عالقة مبوضوع السنة الجارية مع الرتكيز عىل جوانب 

قانون االتحاد اإلفريقي وخاصة منها تلك املتعلقة مبجال حقوق اإلنسان.

التعليق عىل األحكام ت . 

   نظرا للحاجة إىل رسملة االجتهاد القضايئ لألجهزة الثالث فإن هذا القسم من الحوليات يسعى إىل الحصول عىل مقرتحات نقدية تهدف إىل تحسني 

االجتهاد القضايئ. وميكن أن تتطرق التعليقات إىل قرار محّدد أو بصفة عامة لالجتهاد القضايئ ألحد األجهزة الثالث أو اقرتاح اقرتاب مشرتك لتحليل 

االجتهاد القضايئ لألجهزة الثالث )أسئلة شمولية يف االجتهاد القضايئ، التكامل بني األجهزة الثالث، إلخ(.   
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تقديم واقرتاحات املقاالت والجدول الزمني  

يجب أال تتجاوز اقرتاحات املقاالت 650 كلمة وأن تكون مرفقة مبلخص للسرية الذاتية للكاتب. ويجب أن تحتوي املقرتحات عىل ما ييل: عنوان املقال، 

وصف ملخص للموضوع الذي ستتم معالجته، املنظور املنهجي املستخدم، نظرة مخترصة عىل األسئلة املقرر دراستها والخالصات املتوقعة.

تُقّدُم امللخصات قبل او ىف يوم 30 إبريل 2019 عىل شكل مستند وورد مرفق برسالة عرب الربيد األليكرتوين إىل الربوفيسور فرانس فيليجون، مدير مركز 

حقوق اإلنسان – بريتوريا، Frans.Viljoen@up.ac.za مع نسخة إىل الدكتور روبرت إينو رئيس قلم املحكمة اإلفريقية 

Robert.Eno@african-court.org والدكتور أوراس آدجولوهون، كبري املوظفني القانونيني الرئييس باملحكمة اإلفريقية 

Horace.Adjolohoun@african-court.org. وميكن توجيه أي سؤال يتعلق بهذه الدعوة إىل األشخاص املشار إليهم.

تفحص لجنة اختيار املقرتحات وتتصل بعد ذلك فقط بالكتاب الذين تم انتقاءهم قبل او يف 15 مايو 2019. عىل كل كاتب تم قبول مقرتحه أن يقدم 

مرشوع مقال محّرر بالكامل ومرفق مبلخص يف 200 كلمة وذلك يف 31 يوليو 2019 كآخر أجل. وستعرض مشاريع املقاالت عىل مراحل تشمل قراءة 

مزدوجة مع إخفاء الهوية. ويف نهاية هذه املرحلة يستلم الكتُاب املالحظات التي عليهم أخذها يف االعتبار قبل إرسال النسخة النهائية يف 30 سبتمرب 

2019 كآخر أجل.

يتم النرش املقاالت التي قُبلت نهائيا يف اإلصدار الثالث من  الكتاب املتوقع صدوره يف شهر نوفمرب 2019.

تعليامت املساهامت 

يجب أن تكون املساهمة أصيلة وأال يكون قد سبق نرشها أو تقدميها للنرش يف دورية أخرى.  •

يجب أن تحتوي املقاالت عىل عدد من الكلامت يرتاوح بني 8000 و10000 كلمة )مبا يف ذلك الهوامش يف أسفل الصفحات(.  •

يجب أن تحتوي تعليقات األحكام الصفحات عىل عدد من الكلامت يرتاوح بني 5000 و8000 كلمة )مبا يف ذلك الهوامش يف أسفل الصفحات(    •

ويجب أن تحتوي عىل رابط األنرتنت للحكم موضوع التعليق.   

•   ميكن تقديم املساهامت بواحدة من اللغات التالية: العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية. وأن تتّم مراجعتها اللغوية قبل تقدميها. 

يجب أن يتطابق شكل الدراسة مع التعليامت املرجعية املعتمدة لدى مطبوعات جامعة بريتوريا:   •

.http://www.pulp.up.ac.za/images/files/publish_with_pulp/PULP_STYLE_GUIDELINES.pdf

املكافأة

 ال تقّدُم مكافأة مقابل املساهامت املنشورة يف الكتاب السنوى لحقوق االنسان يف افريقيا. ولكن تقديرا للعمل الفكري وللقيمة املضافة للحوليات، 

فإن املؤلفني املساهمني الذين يتم قبول مساهامتهم بصفة نهائية سيتم إدراجهم يف قاعدة بيانات الخرباء املتخصصني لدى املحكمة اإلفريقية واللجنة 

اإلفريقية ولجنة الخرباء األفارقة حول حقوق ورفاهية الطفل. كام أنهم سيشاركون من جهة أخرى يف مختلف األنشطة واألحداث املنظمة من طرف 

املؤسسات الثالث عىل شكل منفصل أو بصفة مشرتكة.  
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