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يرئازجلا يروتسدلا سلجملا سيئر   ةملك

 "رمتؤملل ةيمالعإلا ةلاسّرلا" انتمظنم ةيرشن لضفب

 نم انتّراق يف ثدحي ام ةعباتم و ةفرعم ناكمإلاب حبصأ

 هجتٌنت امو يروتسدلا ءاضقلاب ةقالع اهل ةطشنأ

 الضف ، لاجملا اذه يف هقف نم سلاجملا و مكاحملا

 نم اهريغو ةيباختنالاو ةيروتسدلا تاروطتلا نع

 .ةلصلا تاذ ثادحألا

 يف هتأشن ذنم ادوهشم ارّوطت "رمتؤملا" فرع دقل

 ىركذلاب لافتحإلل ّدعتسي وهو  ،2011 ةنس رئازجلا

 نم ،انيلع بج و اذل ،لبقملا ماعلا هسيسأتل ةرشاعلا

 ةعجارمو ةيساسألا هصوصن ةمءالم يف  ريكفتلا نالا

 .ريغتملا ملاعلا ةبكاوم لجأ نم هلمع تايلآ

 هذه منتغأ يننإف " ةلاسرلا"  هذه نم يناثلا ددعلا ةيحاتتفا ةباتكب رمتؤملل ةماعلا ةنامألا ينتفرش ذإو

 يدؤت يكل ةّماعلا هتنامأ معدو ه ّرقم ةفاضتسا لالخ نم اذهو"رمتؤملل" تباّثلا رئازجلا معد دّدجأل ،ةصرفلا

 يف ةمكوحلا سيركت و نوناقلا ةلودب ضوهنلاب اماهسإ و  يروتسدلا ءاضقلل ةمدخ ،هجو نسحأ ىلع اهّماهم

 .ايقيرفإ

 .اًعيمج هلجأ نم لمعن يذلاو ةيقيرفألا لودلا عيمج هيلإ علطتت يذلا ، ليبنلا فدهلا اذه ، نوناقلا ةدايس

…/… 
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 نييروتسدو ءاربخ نم ةنجل هبيصنتل يلاتلا مويلا يف نوبت ديجملا دبع يرئازجلا سيئرلا لّكش ، لعفلابو

 يذلاو بختنملا ةيروهمجلا سيئر ةدنجأ ةاعارم عم روتسدلا ةعجارم يف تعرش ، نيقومرم نييرئازج

 ةيرحلا ئدابم خيسرتو يطارقميدلا ءانبلا نم اهتريسم لامكتسا يف ريبك حومط اهل ةّمأ تاعلطتل باجتسا

 .ةيطارقميدلاو

 ةيوق نوكت نأ ىلإ فدهت ةديدج ةيروهمجو نوناقلا ةدايس لالحإل سيئرلا دوهج راطإ يف ةردابملا هذه يتأتو

 .اهتاسسؤم لالخ نم

 ةداعإ ىلإ وعدي يذلاو ، روتسدلل لّدعملا نوناقلا عورشم يف ةنامأب ةيسايسلا ةدارإلا هذه تسكعنا دقو

 لضفأب اعّبشم نوكي ، يسائر هبش ماظن يف تاطلسلل نرمو حضاو لصف عم ةيروتسدلا تاسسؤملا ميظنت

 .يرئازجلا قايّسلاو قفاوتي نأ بجي امك ،نييكيسالكلا يناملربلاو يسائرلا نيماظنلا تاسرامم

 سكعت ةقيرطبو ، يموكحلا طاشنلا ةبقارم يف ةيرحو لماك لكشب هتّمهم سراميو ناملربلا هيف عّتمتي ماظن

 ةرداق ةلقتسمو ةّرح ةلادع ساسأ ىلع موقت نأ بجي هذه نوناقلا ةدايس .هتدايسو بعشلا يأر نع رّبعتو

 .هقيقحتب ةيروهمجلا سيئر مزتلا يذلا رمألا وهو ، مهتايرحو نييرئازجلا نينطاوملا قوقح نامض ىلع

 

 شينف لامك ديسلا

 يرئازجلا يروتسدلا سلجملا سيئر
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Assembly / AU / Dec.324 (XV) 

 في كمباال ، أوغندا 2010 یولیو 27اعتمدتھ الدورة العادیة الخامسة عشرة لجمعیة االتحاد في 

 

فریقي للعدالة الدستوریة إإطار  مقرر بشأن إنشاء
Assembly/AU/Dec.324(XV) 

  

 المجلس ،إن 

 القانون والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ؛ یجدد التزام أفریقیا بالقیم والمبادئ العالمیة للقاعدة 1

 یؤكد إرادة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفریقي یشیر في ھذا الصدد إلى أن القانون التأسیسي لالتحاد األفریقي 2 

 المؤسسات والثقافات ، وضمان الحكم الرشید وسیادة القانون "؛ إلى "تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والشعوب ، وتوطید الدیمقراطیة

تؤكد الحوكمة من جدید أن الدول األعضاء یجب أن تسترشد بـ  یذكر أیضا أن المیثاق األفریقي للدیمقراطیة واالنتخابات 3
 مھمة تعزیز وتوطید مؤسسات الحكم الرشید ،الوحدة والتضامن القاریان "؛ ""المشترك

 دستوریة القوانین ؛ قدمت ألنفسھم ، بشكل فردي ، آلیة قضائیة للسیطرة على یذكر بالرضا الذي تتمتع بھ البلدان األفریقیة تدریجیا .4

  في إنشاء إطار أفریقي اللعدالة الدستوریة ، كفضاء جماعي للتشاور وتبادل الخبراتالجزائریرحب بمبادرة  .5

 والتعاون في مجال الرقابة الدستوریة ؛

 اآللیات التي أنشأھا االتحاد األفریقي لتوطید سیادة القانون ، یالحظ أن اإلطار المذكور یھدف إلى استكمال مختلف .6

 اإلطار ، حالما یتم إنشاؤه ، سیمكن أفریقیا من تقدیم مساھمتھا في الدیمقراطیة وسیادة القانون في القارة. ویؤكد أن

 المستوى الدولي ، في مجال العدالة الدستوریة ؛

 2011من المقرر عقد المؤتمر في ریو دي جانیرو في كانون الثاني / ینایر  یعلن ، في ھذا الصدد ، أن أفریقیا یجب أن تستعد .7

 ستنشأ ، عمال باالجتماعات التي عقدت في سیول وفیلنیوس و ومن المتوقع أن إطار عمل عالمي للمحاكم الدستوریة والمجالس

 ؛ 2009في كیب تاون ، جنوب أفریقیا ، في ینایر  الجزائر ، التي أعدت المؤتمر العالمي األول للعدالة الدستوریة المنعقد

المحاكم والمجالس الدستوریة األفریقیة في أي دولة عضو للتداول  یشجع الدول األعضاء على عقد مؤتمر لرؤساء الدول األعضاء 8
 مشروع إنشاء إطار أفریقي للعدالة الدستوریة  بشأن

 نحو تحقیق ھذا الھدف یطلب من مفوضیة االتحاد اإلفریقي متابعة القضیة والعمل - 9
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ويديفلاب رمتؤم يف ةكراشم :دنهلا  

 ةاضق ءاسؤرل يلودلا ىدتنملا نم ةوعد "رمتؤملا" ىقلت

 موي تنرتنإلا ربع عامتجا يف ةكراشملل )ICJCW( ملاعلا

 ىتح ًءاسم 5:30 ةعاسلا نم 2020 ويلوي 17 ةعمجلا

 ةجاحلا" عوضوم لوح )يدنهلا تيقوتلاب( ًءاسم 7:30

 ةيملاع لدع ةمكحم ليكشتل يملاع ماع يأر ءانبل ةحلملا

 " ةيرشبلا هجاوت يتلا ةيلاحلا تايدحتلاو تامزألا ةبراحمل

 

 تنرتنإلا ربع لمع يتشرو يف  CJCAةكراشم :يقيرفألا داحتالا

 ةيسايسلا نوؤشلا ةرادإ امهتمظن تنرتنإلا ربع لمع يتشرو يف  "رمتؤملا" كراش

 .يقيرفألا داحتالاب

 يف تدقع يتلا ، "تاموكحلل ةيروتسدلا ريغ تارييغتلا" لوح ىلوألا لمعلا ةشرو

 تاليدعتلا لوح تاداشرإ" لوح ةيناثلا لمعلا ةشرو تدقعو .2020 ويلوي 19

 .2020 ويلوي 24 يف "ةيروتسدلا

 

 رمتؤملل يرخفلا سيئرلا ،وسود ريور ميركت :نينب

 اًميركت "وسود تربور" يئانثتسالا يماحملاو سيئرلل ، ونوتوك ، نينب يف يروتسدلا نوناقلا ةيعمج تماقأ ، 2020 رياربف 29 يف

 .ايقيرفأ يف ةلادعلاو مالسلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ةمدخ يف هب ماق يذلا لمعلا ريظن

 ةيناسنإ تافصب عتمتي لجر هاجت ريدقتو فارتعا ةداهش وه ًميركتلا اذه

 ، ةدحتم ايقيرفإ لجأ نم طشانلا وهف  .اهراكنإ نكمي ال ةينهمو ةيملعو

 ، نينب ىوقل ينطولا رمتؤملا ةيؤر مظنم ، يماحملا ، ديمعلاو يميداكألا

 ةيروتسّدلا ةباقّرلا تائيه رمتؤُم سيئر ، ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

 ناسنإلا قوقح نع عفادملا و ، 2013 و 2011 نيب ةيقيرفإلا

 .ةيطارقميدلاو

 " رمتؤملل يرخفلا سيئرلا ،وسود تربور"       

 .مئادلا ماعلا نيمألا ،ةبارعل ىسوم ديسلا ،اذه ميركتلا لفح يف "رمتؤُملا" لثم

 .2017 ماع ذنم هل ًيرخفلا ًسيئرلا هنأ نع الضف ،" رمتؤُملا« ءاشنإ يف اًدئار اًرود بعل "وسود تربور" سيئرلا نأ ةظحالملل

 

رمتؤملا ةطش(أ   
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  يروتسدلا سلجملل يئزج ديدجت  :راوفيد توك

 نيراشتسم ةثالث 2020 وينوي 18 يف ةيراوفيإلا ةلوّدلا سيئر نّيع

            :مهو تاونس تس ةّدمل يروتسدلا سلجملل ددج

                              ، ثوحبلا ةذاتسأ ، ينوك اتاسأ :ةديسلا

                                    ،ةيضاق ةدنك ىماوك يلازور :ةديسلا

 ." ٍماحم ، يساماس ودامام  :ديسلا

 هذه سيئر بصنم ينوك ودامام لغشي ، 2015 رياربف 3 ذنم

 .ءاضعأ 7 نم ةنوكملا ، ةسسؤملا

 . يذيفنتلا هبتكمل ةنماثلا ةرودلا 2015 ماع يف فاضتسا و ، 2012 ماع ذنم " رمتؤُملا" يف وضع راوفيد توكل يروتسدلا سلجملا

 

 ةيروتسدلا ةمكحملاو ايلعلا ةمكحملل ديدج سيئر :ادنغوأ

 ثلاثلا ةاضقلا سيئر حبصيل ،ةاضقلل اًديدج اًسيئر ولود ينيوأ سنوفلأ يضاقلا ،2020 سطسغأ 20 يف ينيفيسوم سيئرلا نيع

 .1962 ماع يف ادنغوأ لالقتسا ذنم رشع

 سيئرو ةاضقلا سيئر بئان بصنم اقباس ولود ينيوأ يضاقلا لغش

 .ةيدنغوألا ةيروتسدلا ةمكحملاو ةيدنغوألا فانئتسالا ةمكحم

 امهيف نادأ نيذللا الابمك يريجفت يف ةمكاحملا هتسائرل ةرهشلا ىلإ دعص

 ىلع مدقلا ةرك يعجشم نم 76 لتق يف عولضلاب مهب هبتشملا نم ديدعلا

 .يبجرلل ودنودايك يدان يف لقألا

 "ادنغوأ يف ايلعلا ةمكحملل ديدجلا سيئرلا"       

 

 ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ةلاقتسا :ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج

 سيئرك هبصنم نم ابماول اونيب ديسلا لاقتسا ، 2020 ويلوي 13 يف

  .ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئرو ةيروتسدلا ةمكحملل

 ةلباق تاونس ثالث ةّدمل هنارقأ لبق نم ةمكحملا سيئر بختنيو

 نع رداص موسرم بجومب هرامثتسا متي .طقف ةدحاو ةرم ديدجتلل

 .ةيروهمجلا سيئر

 ًوضع ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل ةيروتسدلا ةمكحملاو

 "ليقتسملا سيئرلا ،ابماول اونيب ديسلا"                                                                  .2011 ماع ذنم رمتؤملل ًسسؤم

ة2روتسدلا سلاجملا و م5احملا  د;دج   
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 ةيروتسدلا ةمكحملا ةاضق ةدهع ديدجت ضفر :نادوسلا 

 ،يضاملا يفناج يف تهتنا يتلا ) تاونس عبس( ةيروتسدلا ةمكحملا ةاضق ةدهع ديدجت هضفر نادوسلل يلاقتنالا سلجملا فشك

 .مهفالختسال ةديدج ءامسأب بلاطو ،اهسيئر ءانثتساب

 ىلع فرشت يتلا ايلعلا ةمكحملا يه ةينادوسلا ةيروتسدلا ةمكحملا

 .ةمزلمو ةيئاهن اهتارارقو ، تايالولا ريتاسدو ينادوسلا روتسدلا مارتحا

 ىلع ًءانب ينادوسلا سيئرلا مهنيعي ءاضعأ 9 نم ةمكحملا فلأتتو

 عيمج يثلث ةقفاومو ةيئاضقلا تامدخلل ةينطولا ةنجللا ةيصوت

 "ةيروتسدلا  ةمكحملا سيئر ،راتخم يبهو دمحم"                                                                   .تايالولا سلجم يف نيلثمملا

                                                                                              

 ةيروتسدلا ةمكحملا ّلح :يلام

 "يلعفلا" ّلحلا ، اتيك ركبوب ميهاربإ ، يلام سيئر نلعأ

 .تابارطضالا ةئدهت لجأ نم ةيروتسدلا ةمكحملل

 ةتقؤملا جئاتنلا ضقن دعب لدجلا بلق يف ةمكحملا تناكو

 .يضاملا راذا /سرام يف ةيناملربلا تاباختنالل

 لبق اولاقتسا ةيروتسدلا ةمكحملا يف ءاضعأ 9 نم 4 نأب املع

 .ّلحلا نالعإ

 "يلام يف ةيروتسدلا ةمكحملا ّرقم"                 

 

 ةيروتسدلا ةمكحملا يف ددج ةاضق نييعت :ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج

 وغنوكلا ةيروهمجل ةيروتسدلا ةمكحملا يف اًددج ةاضق ، 2020 ويلوي 17 يف يديكسيشت ناوطنأ سكيليف سيئرلا نيع

 :مهو ، ةيطارقميدلا

 ، اوبيد ابولاك ينودويد ديسلاو ، وغنيساي يمولاك ةديسلا

 .اغنابيداب تيلوماك ديسلاو

  ةمكحملا ىلإ ةديس لوخد ةرم لوأل تانييعتلا هذه تدهشو

                                                                                        .ةيروتسدلا

  "ةيروتسدلا ةمكحملا ةاضقب اطاحم ةيروهمجلا سيئر"                                                                                                       

ة2روتسدلا سلاجملا و م5احملا  د;دج   
 

  02/2020 : ددعلا                                                       6                                               "رمتؤملل ةيمالعإلا ةلاسّرلا "   



 

 
 
 

 ةاضقلا سيئر ةيالو ةياهن :ليشيس

 ديدمت يف نوبغري نيذلا ءاسؤرلا نم ديدعلا سكع ىلع

 ليشيس ةاضق ةسيئر تلضف ، اًيروتسد ةدودحم ةيالو ةرتف

 تاونس سمخ اهتدم ةدحاو ةيالوب اهمازتلا يموت ادليتام

 .ماعلا اذه نم ربمتبس نم لوألا يف ىحنتتسو

 ةمكحملاو ايلعلا ةمكحملا سيئر بصنم يمووت  تلغش

 .2015 سطسغأ ذنم" ةريزجلا ةلودلا" يف ةيروتسدلا

 .بصنملا يلوت يف نيبغارلا ةاضقلل حشرتلا حتف اهتفالخلو

 " يموت ادليتام ليشيس ةاضق ةسيئر"           

 

 ةيروتسدلا ةمكحملا ليكشت ةداعإ :يلام

  ، يلام يف ةيروتسدلا ةمكحملا يف ددجلا )9( ةعستلا ءاضعألا

 ودامأ ،ايضاق هيتاماك رسآ :ةيروهمجلا سيئر مهنيع ءاضعأ

 .يماحم ،يروارت ايديداك يروكود ،ٍضاق ،يروت نامثع

 ةديسلا - ،يماحم ميهاربا كلام :ةيعمجلا سيئر مهنيع ءاضعأ

 .ةدعاقتم ةيضاق اب اليب ،ةيضاق نونجموت اوه اب

 ابميد  :ءاضقلل  ىلعالا سلحملا لبق نم نونيعملا ءاضعألا

 .ةيضاق اتنيباراك ةبنيجد ةديسلا - ،ايضاق ةقيعم نمحرلا دبع دمحم ،يضاق ، لتلا

 

ةيروتسدلا ةمكحملل ديدج سيئر :يلام  

 يف ةيروتسدلا ةمكحملل ةعستلا ءاضعألا دحأ ، يروت نامثع ودامأ

 نم ةمكحملل اًسيئر ، 2020 سطسغأ 9 يف عامجإلاب بختنا ، يلام

. ةمكحملل رقم يف ىرج تيوصت لالخ هنارقأ لبق  . 

 ءارزولا سيئر ناويد سيئر اًقباس ناكو ، اًماع 63 رمعلا نم غلبي

 ةيروتسدلا ةمكحملل ديدجلا سيئرلا لغش امك ، "ريزو" ةبترب  يلاملا

ً اريفسو .داسفلا ةحفاكمب فلكملا تاباسحلل ماعلا عجارملا بصنم

 .راوفيد توك يف

 "يلام يف ةيروتسدلا ةمكحملل ديدجلا سيئرلا"       

ة2روتسدلا سلاجملا و م5احملا  د;دج   
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  يروتسدلا سلجملل ديدج ّرقم :ايناتيروم

 سلجملل ديدجلا ّرقملا ،2002 سطسغأ 13 سيمخلا موي يناوزغلا خيشلا دلو دمحم ةيناتيروملا ةيروهمجلا سيئر حتتفا

 .ةمألا سلجمو ةيروهمجلا ةسائرو لدعلا ةرازو نم ةيواستم ةفاسم ىلع ةيلخادلاو لدعلا ةرازو نيب عقاولا يروتسدلا

 رشع ينثا لالخ يروتسدلا سلجملل ديدجلا ّرقملا ءانب مت

 .ةلودلا نم ليومتب عبرم رتم 2400 ةحاسم ىلع ارهش

 اًبتكم 130 ىلع يوتحيو قباوط ةعبرأ ىلع ىنبملا يوتحي

 سلجملا ءاضعأو ةماعلا ةنامألاو سيئرلا بتكم كلذ يف امب

 .تارايس فقومو دجسمو ىرخأ تامدخو ةعستلا

  "يناتيروملا يروتسدلا سلجملل ديدجلا ّرقملا"                                                                        

       

يروتسدلا سلجملا يف ديدج وضع   :نوريماكلا نييعت

 ذاتسألا 2020 ليربأ 15 يف ايب لوب ديسلا نوريماكلا ةيروهمج سيئر نيع

 ناملربلا مامأ نيميلا ىدأ ثيح روتسدلا سلجملا يف اًوضع انووأ فيزوج

2020 وينوي 12 يف . 

 مهددع غلابلا ، نوريماكلل يروتسدلا سلجملا ءاضعأ ددع لمتكأ كلذتبو

 .اوضع رشع دحأ

 

 نيقابلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ باختنال ةلشاف ىرخأ ةلواحم :سنوت

 نيقابلا ةثالثلا ءاضعألا باختنا نم بعشلا باون سلجم نكمتي مل

 .تاباسحلاو ةيسايسلا تارتوتلا ببسب ةيروتسدلا ةمكحملا نم

 ذنم باونلا لشفو ، )تارم ينامث( تارم ةدع اهليجأت مت تاباختنا

 .)اتوص145( نيحشرملا نم ةبولطملا ةيبلغألا قيقحت يف 2018 راذآ

 نيح يف ، ناملربلا مهبختنيس نيذلا ةعبرألا ءاضعألا نيب نمو

 .ةمزاللا تاوصألا ىلع لوصحلا يف طقف ةدحاو ةيضاق تحجن

 ، 2015 ماع تسسأت يتلا ، ةيسنوتلا ةيروتسدلا ةمكحملا نوكتت

 مهعابرأ ةثالث ، ءاضعأ ةعبرأ ءاضقلل ىلعألا سلجملاو بعشلا باون سلجمو ةيروهمجلا سيئر نم لك نيعي .اوضع رشع ينثا نم

 .نيينوناقلا نييصاصتخالا نم

 

 

ة2روتسدلا سلاجملا و م5احملا  د;دج   
 

  02/2020 : ددعلا                                                    8                                               "رمتؤملل ةيمالعإلا ةلاسّرلا "   



 

 
 
 

 

 ةيروهمجلا سيئر ىلإ روتسدلا ليدعتل هتاحرتقم مدقي يروتسدلا سلجملا :رئازجلا

 ةجابيدلا نم تارقف )7( عبسب قلعتت ،روتسدلا ليدعت نأشب يروتسدلا سلجملا تاحارتقاو تاظحالم نمضتت يتلا ،ةقيثولا

 ثالثلا تاطلسلا نيب نزاوتلاو لصفلا زاربإل ةخسنلا بيترت ةداعإ حرتقتو

 ماظنلا وهو ،هتماقإ ليدعتلا يوني يذلا يسايسلا ماظنلا ةعيبطل اقفو

 يروتسدلا سلجملا مدق ، تاقيلعتلا هذه ىلإ ةفاضإلاب .يسائرلا هبش

 ةيلوألا ةدوسملا نم ةدام 102 ةغايص ةداعإ وأ فذح وأ ةفاضإل تاحرتقم

 . حارتقا لكل ةيريسفت ةركذم عم ،

  " يرئازجلا يروتسدلا سلجملا ةيانب"            

 

 روتسدلا ةعجارم :رئازجلا

 روتسدلا ةعجارمب ةفلكملا ءاربخلا ةنجل نع ادفو 2020 ةيليوج 27 موي ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ةيروهمجلا سيئر لبقتسا

 لاغشا نع اضرع هل مدق يذلا ةبارعل دمحأ ذاتسالا ةسائرب

 ةقلعتملا تاحارتقالا ةساردل ةدمتعملا ةيجهنملاو ةنجللا

 .روتسدلا ةدوسمل يديهمتلا عورشملاب

 تايصخش نم تدرو ،2500 يلاوح تاحارتقالا ددع غلب دقو

 .يندملا عمتجملا يلثممو تاباقنو ةيسايس بازحأ ةداقو ةينطو

 لوأ يف يبعش ءاتفتسا ىلع ضرعُيس روتسدلا عورشم نأ املع

     .مداقلا ربمفون

 

 ةيروتسدلا ةعجارملا عورشمل ضرع :واسيب اينيغ

 ةعجارم عورشمل اهحرتقم ، ولابمإ وكوسيس ورمع ، سيئرلا ىلإ ، 2020 سطسغأ 26 يف روتسدلا ةعجارمل ةينفلا ةنجللا تمدق

 ةعجارم ةدوسم ةغايص ضرغب ،يضاملا ويام يف ةنجللا تئشنأ .روتسدلا

 نمضي" يذلا مكحلا ماظنو "ةرصاعملا تايدحتلا" عم اهفييكتل روتسدلا

 يماحملا اهسأري ،ءاضعأ ةسمخ نم ةنجللا فلأتتو .دالبلا رارقتسا

 .نيماف سولراك ينيغلا

 دّلوت يتلا لكاشملا لح وه حيقنتلا اذه لالخ نم دوشنملا فدهلا

 نأل ، اًمئاد اًكاكتحا دلوي اذهو ، نيسأرب ةيذيفنت ةئيهب ، يسائر هبش ماظن انيدل كلذل" .ةيدايسلا تائيهلا فلتخم نيب كاكتحالا

 سولراك هب حرص امك ."ةموكحلا سيئرو ةيروهمجلا سيئر بصنم نالغشت نيتللا نيتيصخشلا نيب ةيعرشلا يف اًفالتخا كانه

 .نييفحصلل نيماف

 .تاعازنلا ةيوستو  ماظنلا رارقتسا يف اًمهم اًرود بعلت نأ نكمي يتلا ، ةيروتسدلا ةمكحملا ثادحتسا تاحارتقالا زربأ نم

ّدلا تار ة2روتس ّوطتلا  
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 ةيسائرلا تاباختنالل تاعيقوتلا عمجب قلعتي يروتسد مكح قيلعت :اينيغ

 سطسغأ 13 خيراتبً امكح اينيغ يف ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ ، تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةنجللا بتكم نم ةلاحإ ىلعً ادر

 ررقملا ةيسائرلا تاباختنالل تاحيشرتلا ماظتنا نأشب ةلكشم ةيوستل بآ /

 .مداقلا ربوتكأ 18 يف اهؤارجإ

 يف ةسائرلل نيحشرملل ةياعر مقر عمج ةرورض ىلع ديدجلا روتسدلا صنيو

 صني ال ، ديدجلا روتسدلا قبسي يذلا ، يلاحلا تاباختنالا نوناق نأ نيح

 .كلذ ىلع

 نل هيلعو .42 ةداملا يف هيلع صوصنملا ةياعرلل يروتسدلا مكحلا قيبطت قيلعتب ، ةيروتسدلا ةمكحملا تماق ، كلذل ّلحك و

 .مهتاحيشرت لوبقل تاعيقوتلا عمجب ةلبقملا ةيسائرلا تاباختنالل نوحشرملا موقي

 

 

 

ييريجين دوجو نودب يباختنالا لجسلا :رجينلا  بسحب ، لوعفملا يراس تاتشلا

ةيروتسدلا ةمكحملا  

 يف ةمكحم ىلعأ يهو ، رجينلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا تنلعأ

 وينوي 15 يف رداص مكح يف ، ةيباختنالاو ةيروتسدلا لئاسملا

 نود هؤاشنإ مت يرتمويب ينطو يباختنا فلم ةيحالص ، 2020

)رجينلا نم ةعساتلا ةقطنملا( تاتشلا يف نييريجينلا ةمئاق   

.ةرهاق ةوق ساسأ ىلع اهفييكت مت يتلا ديفوكلا ةحئاج   ببسب

 

ةيسنجلا ةيلثملا ميرجت مدع ىلع قداصت ةيروتسدلا ةمكحملا :نوباغلا  

 ةدعو ةيسايس بازحأو تايعمج نم ةلاحإ ىلع اّدر

 نم 5 ةرقفلا بحس اوبلاط ،نوينيد ءامعز مهنيب نينطاوم

 ويلوي 5 خرؤملا 042/01 مقر نوناقلا نم 402 ةداملا

 ،ةيسنجلا ةيلثملا مرجي يذلا تابوقعلا نوناق نأشب 2019

 اذهل ،ةمدقملا تابلطلا عيمج ةيروتسدلا ةمكحملا تضفر

ضرغلا .  ةلوبقم ريغ ىواكشلا عيمج نأب ةمكحملا تضق 

."لاجالا جراخ نوعطلا ميدقت مت" :هنأ ساسأ ىلع  

سلاجملاو مكاحملا هقف  
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ةAباختن إلا تار ّوطتلا  
 



 

 
 
 

 

 تحت ةيئاضقلا ةطلّسلا عضوب اينيك سيئر تاكرحت لّطعت ةمكحملا : اينيك

 ةيذيفنتلا ةباقّرلا

 تائيهلا نم ددعو ةيئاضقلا ةطلسلا عضول ةموكحلا ةطخل لقألا ىلع تقؤم حباك عضو يف "ةينيكلا نوناقلا ةيعمج" تحجن

 ، ويام يف .ةيذيفنتلا ةطلسلل ةرشابملا ةرطيسلا تحت ةلقتسملا

 تارييغتلا هذه ءارجإل ،يذيفنتلا رمألا اتاينيك وروهوأ سيئرلا عقو

 ايلعلا ةمكحملا ىلإ سامتلا ميدقت نوناقلا ةيعمج عفد ام وهو ،

 امكح  تردصأو سامتلالا اذه يف ةيروتسدلا اهترئاد ترظن يتلا

 ةشقانملا راظتنا يف ، يذيفنتلا رمألا قيلعت متي هبجومب اًتقؤم

 ةيضق هذه نإ واكام سميج يضاقلا لاقو .ةيضقلل ةلماكلا

           . اهتاطلس عيسوتل ةيرادإلا تايلمعلا مدختست تناك يتلا "ةيذيفنتلا ةطلسلا تازواجت" دض لخدتلل ةمكحملل ةبسانم

 /http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/199540  :مكحلا علاط

 

 ايروتسد ً اّقح ّمألا ةّحص ربتعت ةيروتسدلا ةمكحملا :ادنغوأ

 ةأرملا ضرعيو روتسدلا كهتني ةيساسألا مألا ةحص تامدخ ريفوت يف ةموكحلا لشف نأب ةيدنغوألا ةيروتسدلا ةمكحملا تضق

 نأشب 2011 ماع ةيئاضق ىوعدل ةجيتن مكحلا اذه ءاج .ةنيهمو ةيناسنإ ال ةلماعمل

 .ةماع ةيحص ةأشنم يف ةدالولا ءانثأ نيتأرما ةافو

 مت و نيتأرمإلا رسأل يكيرمأ رالود فلأ 84 هردق ضيوعتب ةمكحملا تضق امك

 ةحص ةياعر حنمي هرابتعاب ، ةيضقلا عفر نم تاونس عست دعب ، مكحلاب لافتحالا

 ءاطعإ ةموكحلا ىلع بجي هنإ ىلع رارقلا ّصن امك .يدنغوألا روتسدلا يف ًاناكم مألا

 .اهتاينازيم يف مألا ةحص ةياعرل ةيولوألا

 

ةي نيدلا نأشب  ةيرح كاهتنا ةسرامملا   مكح :ايكرت ةيروتسدلا ةمكحملا

 نأشبً امكح ةيكرتلا ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ ، ةيدرف ةضيرع ىلع ًءانب

 ةمدخلا نم ةيموكح ةفظوم لصف رثإ ، ةينيدلا ةسرامملا ةيرح كاهتنا

  :مكحلا علاط .باجحلا اهئادترا ببسب ةيندملا

-https://www.anayasa.gov.tr/en/news/individual
-a-finding-judgment-the-concerning-release-application/press
-public-from-dismissal-to-due-religion-of-freedom-the-of-violation

headscarf/-wearing-for-office 

 "نالسرأ وتوهز روسفوربلا ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر"
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  " رمتؤملل ةيمالع إلا ة لاس ّرلا نم " لوألا ددعلا ر  و دص  

 نيمتهملا و ءارقلا نم ةياغلل ةيباجيإ ةباجتسا ىقلتو اّراح ابيحرت "رمتؤملل ةيمالعإلا ةلاسرلا" نم لوألا ددعلا رودص يقل

 ةطبارلا لثم تامظنم تلضف امك .تنرتنإلا يمدختسمو

 يرئازجلا يروتسّدلا سلجملاو ةيروتسدلا مكاحملل ةيويسآلا

 .امهعقاوم ىلع ةلاسرلا رشن قيرط نع ربخلا مساقت

 تامولعم ةرشن "رمتؤملل ةيمالعإلا ةلاسرلا" نإف ، ريكذتلل

 :يهو ،رمتؤملا اـب ةصاخلا عبرألا لمعلا تاغلب ةحاتم

 اهحفصت نكميو ، ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا

 : يلاتلا طبارلا ىلع رقنلا لالخ نم

 conf.org/fr/-http://www.cjca٪ef٪bb٪cjca-la-de-dinformation-bulletin-du-numero-1er-du-bfsortie/. 

 

 وسور كينيمود ذاتسألا عم يروتسّدلا سلجملا سيئر لمع ةسلج : رئازجلا

 يروتسّدلا ريبخلا عم لمع ةسلج ،2020  ةيليوج 29 ءاعبرألا موي ،شينف لامك ديّسلا ، يرئازجلا يروتسّدلا سلجملا سيئر دقع

 طبرت يتلا نواعّتلا ةيقافتا قايس يف تاثداحملا هذه جردنت  .دعب نع بطاختلا ةينقت ربع ،وسور كينيمود ذاتسألا يسنرفلا

 سلجملل معّدلا جمانرب :نطاوملا ةمدخ يف روتسّدلا" :ناونع لمحت يتلاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربب يروتسّدلا سلجملا

 ديعّصلا ىلع تاسرامملا نسحأ طابنتساو ،ةيروتسّدلا ةفاقّثلا رشن فدهتست ةيلاصتا ةيجيتارتسا ريوطت تلوانتو ،"يروتسّدلا

 ةحلصملا باحصأو نوينوناقلا نوسرامملاو ،يرئازجلا نطاوملا ىدل ةيروتسّدلا ةفاقّثلا ةيقرت ليبس يف ،اهنم ةدافتسالاو يلوّدلا

 مكاحملا ةلاحلا هذه يفو ، روتسدلا نم 188 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ، ةيروتسدلا مدع ءانثتسا ةيلآ ذيفنت يف نوفلتخملا

 ." روتسدلا ةفاقث "هاجت" نوناقلا ةفاقث " زواجتلاب مهل حمسي امم ، ةماعلا تاسسؤملاو

 يف يروتسدلا سلجملل ةطشنلا ةكراشملا راطإ يف طاشنلا اذه جردني

 ةيروتسدلا ئدابملا خيسرتو نوناقلا ةدايس قيقحت ىلإ ةيمارلا دوهجلا

 ، ةيطارقميدلا :لالخ نم اذه يفو ، ةيرئازجلا ةيعامجلا ةليخملا يف ةيساسألا

 ديدج جذومن خيسرت نعً الضف ، ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ،ةكراشملا

 .ةلقتسملا ةلادعلاو ةيكراشتلا ةيطارقميدلا ىلع موقي مكحلل

 "يرئازجلا يروتسّدلا سلجملا سيئر "       
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ةAملعلا ةطش(ألا  
 

 
 



 

 
 
 

 

  تاباختنالا ةبقارم يف هلمع ةقيرط ضرعي يروتسدلا سلجملا :جاعلا لحاس

 ...مداقلا ربوتكأ 20 يف اهؤارجإ ررقملا ةيسائرلا تاباختنالل ريضحتلل ةودن يروتسدلا سلجملا مظن ، 2020 سطسغأ 19 يف

 نم هنأ ، ةيناملربلاو ةيسائرلا تاباختنالا ةبقارم يضاق هتفصبو ،يراوفيإلا روتسدلا نم 126 ةداملل اًقفوو ، ينوك ودامام سيئرلا

 يف نيلعافلاو ءاضعألا عيمج ،مهفلا نم ىوتسملا سفن يف عضن نأ يرورضلا

 ةقيرط ديدحتب اذهو ،ةباقرلا ةسرامم ةقيرطو بولسأ لوح ،تاباختنالا هذه

ً الوأ ، ةروكذملا ةودنلا عوضوم ، يروتسدلا سلجملا اهعضو يتلا لمعلا

 راسم وأ ةقيرطو ةيلمع ديدحت مث ، اهب مايقلا نيعتي يتلا ماهملا حيضوت

 ةيروتسدلا ماهملا ذيفنت نع ةلوؤسملا تاهجلا ةيمستً اريخأو ، اهذيفنت

 "ينوك ودامام سيئرلا "                                                                                                                        .ةروكذملا

 

  تنرتنإلا ىلع عقوم ىلع ةيسنرفلا ةفاضإ :ايكرت

 ايكرتل ةيروتسدلا ةمكحملا تقلطأ ، اهطاشن ةعباتمب ، ايقيرفإ يف اميس الو ، ةيسنرفلاب نيقطانلا تنرتنإلا يمدختسمل حامسلل

 تناك يتلاو ، تنرتنإلا ىلع اهعقوم ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةخسن

  .طقف ةيكرتلاو ةيزيلجنإلا نيحلا كلذ ىتح مدختست

 CJCA يف "اًبقارم" اًوضع ةيكرتلا ةيروتسدلا ةمكحملا نإف ، ريكذتللو

 .2017 ماع ذنم

 :ةحفصلا ىلإ جولولا

https://www.anayasa.gov.tr/media/6610/introductorybookletfr.pdf 

 

 

 

  ةثلاثلا ةيلودلا ةودنلا ليجأت :قيبمزوم

 لوح ،2020 سطسغأ 12 ىلإ 10 نم ةرتفلا يف قيبمزوم - وتوبام يف اهدقع ررقملا نم ناك يتلا ةثلاثلا ةيلودلا ةودنلا ليجأت مت

 لجأ ىلإ "ةيلمعلا ةهازنو جاردإو ةيفافشلاو ةيباختنالا ةلادعلا" عوضوم

 .Cofid19 ةحئاج ببسب ريغ

 تحت 2013 ماع ونوتوك يف لوألا دقُع .نيرمتؤم نيب ةودن دقعت ،ريكذتلل

 رئازجلا يف دقع يناثلاو ."ةيسايسلا ةطلسلاو يروتسدلا يضاقلا" :ناونع

 ."ةيروتسدلا ةلادعلا ىلإ دارفألا ءوجل" :عوضوم لوح 2017 ماع ةمصاعلا
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 رمتؤملل يذيفنتلا بتكملل رشع ةثلاثلا ةرودلا دقع :الوغنأ

 رياني نم ريخألا عوبسألا لالخ الوغنأ ، ادناول يف CJCA ـل يذيفنتلا سلجملل ةرشع ةثلاثلا ةرودلا دقعُتس ، يساسألا ماظنلل اًقفو

2021. 

 ةنسلا ماتتخاو هدامتعاو طاشنلا ريرقت ةساردل ةسلجلا هذه صصختسو

 .ىرخأ عيضاومو 2021 ماعل ةيريدقتلا ةينازيملا دامتعاو 2020 ةيلاملا

 .2019 وينوي ذنم CJCA ةسائر الوغنأ تّلوت

  "ادناول ةمصاعلل رظنم"                              

 

 رمتؤملل ىوتسملا ةعيفر ةسداسلا ةّماعلا ةيعمجلا ناضتحا :برغملا

 ىلإ 4 نم ةرتفلا يف ىوتسملا ةعيفر ةسداسلا ةماعلا هتيعمج رمتؤملا دقعي

 مكاحملا" عوضوم لوح برغملا يف سافو طابرلا يتنيدم يف 2021 ليربأ 7

 "يلودلا نوناقلاو ةيروتسدلا

 )2011( رئازجلا :يلاوتلا ىلع يه ةماع تايعمج )5( سمخ دقع مت ، ريكذتلل

 .)2019( ادناولو  ،)2017( نوات بيك ، )2015( ليفربيل)2013( ونوتوك ،

 

  ةيكرتلا ةيروتسدلا ةمكحملل ةيفيصلا ةيميداكألا يف ةكراشملا :رئازجلا

 اهميظنت ىلع ةمكحملا تبأد يتلا ةيفيصلا ةعماجلا يف ةكراشملل ةيكرتلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نم ةهجوم ةوعد ىلع ءانب

 ،2013 ذنم (AACC) ةلثامملا تائيهلاو ةيروتسدلا مكاحملل ةيويسآلا ةيعمجلل "ةيرشبلا دراوملا ريوطتو بيردت زكرم" لالخ نم

  .2020 ربمتبس 08 و 07 يموي كلذو ؛ ، ةيميداكألل ةنماّثلا ةعبّطلا يف يروتسّدلا سلجملا كراشُي

 يروتسّدلا سلجملا سيئر ،شيّنف لامك ديّسلا حتتفيس ثيح

 ةميلس ةديسلل اهدعب ةملكلا حيتيل ،سلجملا ةكراشم يرئازجلا

 عوضوم قايس يف ةلخادم ميدقتل يروتسدلا سلجملا وضع يتارسم

 ناسنالا قوقح ىلع دويقلا"  :لوح روحمتملاو ،ةعبّطلا هذه

 .»19-ديفوك «ةلاح ةئراطلا ةيحصلا عاضوألا لالخ تايرحلاو
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 Bd 11 Décembre 1960, El Biar - Alger, Algérie     contact@cjca-conf.org               : +213 23 25 38 36 

   www.cjca-conf.org                   http://www.cjca-conf.org/fr/contact/                     : +213 21 92 28 41                  
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