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  لى الخطّ ، ع  CJCAالتنفيذي لـد الدورة الثالثة عشر للمكتب أنغوال: عقْ 

برئاسة  2021يوليو  8من لواندا ، أنغوال في  لى الخطّ ع  CJCAة الثالثة عشر للمكتب التنفيذي لـدورعقدت ال
رئيس المحكمة  -السيد مانويل أراغاو ، القاضي 

  .CJCA الدستورية في أنغوال ، الرئيس الحالي لـ

،  2020أعضاء المكتب واعتمدوا تقرير النشاط  درس
وا إقفال السنة أقرّ ، و 2021وبرنامج األنشطة لعام 

واعتماد الميزانية المؤقتة لعام  2020المالية لعام 
2021.  

 CJCAالمحكمة الدستورية في أنغوال رئاسة  تتولىّ 
  .2019منذ يونيو 

المكتب ال شغالجزائر: مشاركة رئيس المجلس الدستوري في أ
   CJCAالتنفيذي ل

 ل فنيش ، رئيس المجلس الدستوري ، في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمكتب التنفيذي لاالسيد كم شارك
CJCA  ، والمتمثلة في، حيث ذكّر بمقترحات الجزائر الهادفة إلى تعديل النظام األساسي للمجلس الدستوري 

إنشاء لجنة استشارية دائمة ، كجهاز من أجهزة المؤتمر 
آراء استشارية حول المسائل  ءدابمسؤول عن إ

الدستورية و / أو االنتخابية ، بناًء على طلب الدول أو 
في  CJCA كاشرإ، كذاالمحاكم الدستورية األفريقية ، و

رحب أعضاء   .بعثات المراقبة االنتخابية لالتحاد األفريقي
إلى  اي سيتم تقديمهت، وال ه المبادرةب بهذالمكت

   .االعتماده مقررة بالمغربالجمعية العامة القادمة ال

كما أشاد الّسيد رئيس المجلس الّدستوري، باألشواط 
الهامة التي قطعها المؤتمر خالل عشر سنوات من 

ال فعاليات االحتف المؤتمر، والبلد المقر،الوجود، مقترحا أن تحتضن الجزائر، باعتبارها صاحبة المبادرة باقتراح انشاء 
 بحر هذه الّسنة. بالذكرى العاشرة إلنشائه 

  2022السادس سيعقد في الرباط في سبتمبر   CJCAالمغرب: مؤتمر

خالل الجلسة الثالثة عشرة  (CJCA) المؤتمر السادس لمؤتمر السلطات الدستورية األفريقية اريختم تحديد ت
  .2021يوليو  8، التي ُعقدت عن طريق التداول بالفيديو يوم الخميس  CJCA للمجلس التنفيذي لـ

أشار رئيس المحكمة الدستورية والنائب األول و 
سعيد ، إلى أن  يراه، السيد إ CJCA لرئيس

 Covid-19 التأجيل يرجع إلى حالة جائحة
  .العالمي

تحسن الوضع الصحي الدولي ، تم أخيًرا ل ونظرا
تحديد موعد المؤتمر السادس ، الذي سيعقد في 

، مع  2022سبتمبر  14و  13-12، في الرباط 
 مالحظة أنه بعد هذا المؤتمر ، ستترأس المحكمة

                                                          .2024 - 2022الدستورية المغربية المؤتمر للفترة 
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  عدل العليا. البيساو: انتخاب رئيس جديد لمحكمة  -غينيا 

، رئيًسا لمحكمة العدل العليا ومجلس  2021مايو  18انتخب القاضي المستشار مامادي سعيدو بالدي ، في 
  .القضاء األعلى في غينيا بيساو ، خلًفا لباولو سانها ، الذي انتهت واليته الثانية واألخيرة

، في تصويت  15من أصوات  8سعيدو بالدي ،  زاح
متقارب ، من بين أقرانه وحضره أيًضا القاضي الديسالو 

  .إمباسا ، المدعي العام السابق للجمهورية

في الماضي ، شغل مامادي سعيدو بالدي منصب 
  .2000المدعي العام ووزير العدل في أوائل عام 

تعمل محكمة العدل العليا في غينيا بيساو أيًضا كمحكمة 
  .2011منذ مايو  CJCAدستورية ، وهي عضو مؤسس في 

 زيمبابوي: تمديد لخمس سنوات لرئيس القضاة

لمدة خمس سنوات ، بموجب تعديل الدستور  لوك ماالباد رئيس زيمبابوي خدمة رئيس المحكمة العليا مدّ 
، والذي أصدره الرئيس في  2021المعتمد في أبريل 

، وبناًء على تقارير طبية سنوية تثبت أنه  2021مايو  7
ال يزال الئًقا عقليًا وجسديًا لمواصلة شغل منصب 

  .رئيس القضاة

 2021مايو  15عاًما في  70بلغ رئيس القضاة ماالبا 
 2013ر أن يتقاعد وفًقا ألحكام دستور رّ وكان من المق

  األصلي. 

تم تعيين السيد ماالبا رئيًسا للقضاة في مارس 
ت أصبح. وتجدر اإلشارة إلى أن رئيس قضاة زيمبابوي يرأس المحكمة العليا والمحكمة الدستورية وأن األخيرة 2017

  .2017، منذ عام  CJCAعضًوا في 

لـ "لجنة  127توري في الدورة الجزائر: مشاركة رئيس المجلس الدس
  "البندقية

ممثال للجزائر، شارك رئيس المجلس الّدستوري 
 127الجزائر، الّسيد كمال فنيش في أشغال الّدورة 

لـ "لجنة البندقية" التي انعقدت بتقنية التّحاضر 
  . 2021تموز/يوليو  3و 2المرئي عن بعد، يومي 

مجموعة من الّدورة لمناقشة ودراسة وقد ُخصصت 
اآلراء التي أبدتها اللجنة، بطلب من بعض الّدول 

  . األعضاء

   

  " رئيس المجلس الّدستوري الجزائر، الّسيد كمال فنيش" 

للتذكير فقد انضمت الجزائر إلى اللجنة األوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، والتي تشكل أحد أهم الفضاءات 
، وذلك بالنظر إلى األهداف التي تصبو 2007والمعارف في مجال القضاء الدستوري، سنة الدولية لتبادل الخبرات 

  والتي تتقاطع واهتمامات المجلس الّدستوري الجزائري تعزيز الّديمقراطية ودولة القانون إليها والمتمثلة أساسا في
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 تونس: حماية استقالل القضاء

  عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا، ر المجلس األعلى للقضاء في تونس إنهاء قرّ 

أي بالسلطة القضائية عن التجاذبات من أجل النّ 
 .والصراعات السياسية وحماية استقاللية القضاء

وقال مجلس القضاء إنه أصدر قرارات فردية بإنهاء 
إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة 

الحكومة والوزارات والهيئات التي الجمهورية ورئاسات 
ال يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن 
 .تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم

وأوضح أن قراره جاء بعد تدارس المجلس القضاء 
العدلي ما آل إليه الوضع القضائي، وحرصا منه على 

الهدف من  د أنّ وأكّ  .ضائية عن جميع التجاذبات السياسيةد والنأي بالسلطة القاتكريس مبادئ االستقاللية والحي
القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حمالت التشكيك والتشويه ومحاولة 

  .الزج بهم في الصراعات السياسية

 زامبيا: وفاة رئيسة قضاة زامبيا

، في مستشفى مصري بعد  2021يونيو  20زامبيا ، يوم األحد توفيت إيرين مامبيليما ، أول رئيسة قضاة في 
  .مرضها خالل زيارتها الرسمية لمصر

على رأس وفد من المحكمة العليا  ةالفقيد توكان
والمحكمة الدستورية للمشاركة في المؤتمر 

الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم العليا 
 12والدستورية األفريقية الذي عقد في القاهرة في 

  .2021يونيو 

عاًما ، تم  69بلغ من العمر ت تمامبيليما ، كان ةالقاضي
  .2015فبراير  26رئيًسا للقضاة في  اتعيينه

  .2017منذ أبريل  CJCAالمحكمة العليا في زامبيا ، التي تعمل كمحكمة دستورية ، عضًوا في  وتعد

مصر: االجتماع الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية 
 والمحاكم العليا إلفريقيا

عقد اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم 
 12والمجالس الدستورية والمحاكم العليا إلفريقيا يوم 

يونيو تحت الرعاية السامية للرئيس السيسي وبحضور 
  .دولة أفريقية ومراقبين دوليين 40ما ال يقل عن 

درس القضاة األفارقة التحديات التي تواجه البلدان 
األفريقية في التكيف مع التحول الرقمي في العدالة ، 

وال سيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات 
 CJCAتمت دعوة ...والحوكمة ومكافحة اإلرهاب ، 

  للمشاركة كمراقب.
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 السنغال: ثالثة قضاة يعينون في المجلس الدستوري

  .2021يوليو  27أعضاء جدد في  مع تعيين رئيس الجمهورية لثالثةالتعداد مل تكمأصبح المجلس الدستوري اآلن 

عين رئيس الدولة ثالثة قضاة جدد في المجلس 
الدستوري ، وبذلك يصل العدد اإلجمالي 

  .سبعة إلى هذه الوالية القضائيةإلى للحكماء 

وهكذا تم تعيين القاضي أميناتا لي ندياي ، 
الرئيس األول لمحكمة استئناف تييس سابًقا ، 

ال ، العضو الراحل في إلكمال والية بوسو دياو ف
   المحكمة الدستورية.

انضم مامادو باديو كامارا ، الرئيس األول السابق 
للمحكمة العليا ، ويوسفها دياو مبوج ، المحامي 

العام األول السابق بالمحكمة العليا ، إلى 
  .المحكمة العليا

اليًا في المجلس الدستوري ، أصبح نائبًا تشير وزارة العدل إلى أن سيدو نورو تال ، أستاذ جامعي متفرغ ، وعضو ح
  .لرئيسها

كان تشكيل المجلس الدستوري غير مكتمل بعد وفاة أحد أعضائه في يناير ، وانتهاء والية عضوين آخرين في أواخر 
  ..يونيو

  .2011منذ مايو  CJCAالمجلس الدستوري للسنغال هو عضو مؤسس في 

  

: مشاركة رئيس المجلس الّدستوري الجزائري في أشغال الجزائر
المؤتمر التاسع لرؤساء الهيئات لجمعية المحاكم الّدستورية 

 الفرنكوفونية: 

، في أشغال المؤتمر التاسع لرؤساء 2021ماي  25شارك رئيس المجلس الدستوري، السيّد كمال فنيش، يوم 
) بتقنية التخاطب المرئي عن بعد ACCFرية الفرنكوفونية (الهيئات المنظّم من قبل جمعية المحاكم الدستو

)Visioconférence.( 

 Laوخصص هذا المؤتمر لمناقشة موضوع "الجماعية" "
collégialité حيث ألقى رئيس المجلس الدستوري مداخلة حول ،"

" المداولة في المجلس الدستوري الجزائري"، تناول فيها مسار 
لس ودور المداولة في إضفاء الّشفافية اتخاذ القرار من قبل المج

والتوافق على مختلف قرارات وآراء المجلس الدستوري كجزء ال 
يتجزأ من الممارسة الديمقراطية في بالدنا، مؤكدا في ذات 

السياق على أن المداولة المنصوص عليها في الدستور وفي 
ن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس، تعزّز روح التشاور وتجعل م

  القرار ثمرة جهد جماعي.

وقد لقيت هذه المداخلة إشادة المشاركين بمن فيهم أستاذ القانون الفرنسي "ماثيو ديزان" الذي أكّد على ما ورد 
  المداولة تضمن استقالل وحياد العدالة الدستورية.فيها من كون 

) منذ ACCFالدستورية الفرنكوفونية (للتذكير، فإن المجلس الدستوري الجزائري عضو مالحظ بجمعية المحاكم 
2016.  
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 الرأس األخضر: انتخاب مجلس برلماني جديد

أبريل ، في برايا ،  18تم تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة للرأس األخضر ، الناتجة عن االنتخابات التشريعية في  
  .برلمانيًا 72نائبًا من أصل امرأة  27حيث ضمت ، ألول مرة ، 

 17من المقاعد ، بينما كان هناك  ٪37ويمثل هذا أكثر من 
فقط في المجلس السابق. هذا هو نتيجة قانون  امرأةنائبًا 

ويتطلب وجود 2019 بر المساواة الذي تم إقراره في نوفم
من الجنس  ٪60من المرشحين من أحد الجنسين و  40٪

  اآلخر على القوائم المتنافسة في االنتخابات

الجزائر: إعالن النتائج النهائية 
 لالنتخابات التشريعية

 12في التي جرت النتائج النهائية النتخاب أعضاء المجلس الوطني  2021يونيو  23أعلن المجلس الدستوري في 
  .2021يونيو 

وبحسب المجلس الدستوري ، بلغ عدد المسجلين في هذه 
، فيما بلغ عدد الناخبين  24453992االستشارة الشعبية 

. أما عدد ٪23، في حين حددت نسبة المشاركة  5.622.401
 وعدد األصوات المدلى بها 1.011.749البطاقات الباطلة فهو 

4.610.652 .  

وأظهرت النتائج أن حزب جبهة التحرير الوطني ال يزال في 
مقعًدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي  65بـ  MSPمقعًدا ، وحركة  84مقعًدا ، يليه المستقلون بـ  98المقدمة بـ 

  مقعًدا. 58الذي حصل على 

 المغرب: حظر الترحال السياسي  

،  لنائب المتنقيحظر الدستور والقانون الخاص باألحزاب السياسية الترحال السياسي بالنص على إسقاط والية ال
حزبهم لالنضمام إلى ادرون يغ الذينيتم تجاوزهم من قبل النواب والمستشارين في نهاية فترة واليتهم.  غير أنه

  .القانونطائلة حزب آخر ، دون الوقوع تحت 

أولئك الذين استقالوا من مجلسي البرلمان مدعوون و 
أيًضا إلى االستقالة من أحزابهم السياسية قبل فتح باب 

  .برلمانية المقبلةالترشيح لالنتخابات ال

وهذه مناورة لاللتفاف على القوانين النافذة حتى ال يتم 
تجريده من واليته النتمائه إلى حزبين سياسيين في 

نفس الوقت. وإذا كان المجلس الدستوري قد رفض في 
من أعضاء المجالس الذين كانوا  17استقالة  2011عام 

 يرغبون في الترشح لالنتخابات التشريعية ، فإن
  .على الضوء األخضر لتغيير اللون السياسي في نهاية فترة الوالية 2016المستقيلين حصلوا في عام 

من الدستور على أن "البرلمان يتكون من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين.  60تنص المادة 
  شخصي ال يمكن تفويضه " حقحقهم في التصويت و هم من األمة. نيابتأعضاؤه ستمد يو
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 زمبابوي: إقرار البرلمان للتعديل الدستوري

زيمبابوي مشروع  برلمان، أقر  2021أبريل  20في 
 191 ،قانون تعديل دستور زيمبابوي بأغلبية الثلثين 

ل القانون يعدتم ت، وبذلك  ضد نائبًا 22صوتًا مقابل 
 ٪94.5األعلى في زيمبابوي ، الذي تم تبنيه بنسبة 

و  16مليون شخص صوتوا في استفتاء يومي  3.3من 
  .2013رس ما 17

بشكل عام ، يسعى هذا التعديل إلى تغيير سن 
التقاعد للقضاة ، وإلغاء عملية المقابالت العامة للقضاة 

  ...، وإلغاء شرط نائب الرئيس ، وتوسيع حصة النساء ، وإدخال حصة للشباب ، 

ن. كما عيموافقة المشرّ ستسمح التعديالت المعتمدة للرئيس بتعيين قضاة في المحاكم الدستورية والعليا دون 
  لمدة خمس سنوات. قاضي القضاةسيختار الرئيس نائبيه دون انتخابات ويمكن أن يؤخر تقاعد 

 

 كينيا: المحكمة العليا ترفض التعديل الدستوري لرئيس الجمهورية

ألغت المحكمة العليا في كينيا مسعى الرئيس لتعديل 
  .عاًما 11دستور كينيا البالغ من العمر 

للرئيس أوهورو كينياتا ، قال موجه في حكم بالغ األهمية 
خمسة قضاة إنه ال يملك السلطة إلدخال تعديالت تهدف 

إلى خلق المزيد من المناصب التنفيذية والدوائر االنتخابية 
  .البرلمانية

وقال القضاة إن أي إجراء لتعديل الدستور يجب أن يبدأ إما 
  .يةعن طريق البرلمان أو بمبادرة شعب

أن الرئيس ليس لديه السلطة بموجب الدستور إلجراء تغييرات على الدستور ، وأن التعديل ى علو نص الحكم "
  .أو بمبادرة شعبية ،" 256البرلمان بمبادرة برلمانية بموجب المادة  ر به إالداالدستوري ال يمكن أن يب

  .2017كينياتا في االنتخابات في أغسطس القرار هو األكثر قسوة منذ أن ألغت المحكمة العليا فوز 
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 أنغوال: البرلمان يوافق على التعديل الدستوري

، قانون مراجعة الدستور ، الذي أقرته الجمعية الوطنية  2021يوليو  7أرسل رئيس الجمهورية ، جواو لورينسو ، في 
     .من قبل المحكمة الدستوريةرقابة مؤخًرا ، لل

يونيو  22وافق المجلس الوطني ، في و سبق أن 
صوتًا مقابل ال شيء وامتناع  152بأغلبية مؤيدة  ،

عن التصويت ، أول مراجعة جزئية عادية  56
  .عاًما من دخوله حيز التنفيذ 11للدستور ، بعد 

 بينخل الذي كان موجوًدا ايزيل التنقيح التد
السلطة التنفيذية والبرلمان ويضمن ممارسة 
التصويت للمواطنين األنغوليين المقيمين في 

مانويل "                                   .ارجالخ
في  المحكمة الدستورية أراغاو ، رئيس

  أنغوال"

تغطي التغييرات الموافق عليها أيًضا هيكل التمركز المؤسسي للهيئات ، مثل بنك أنغوال ، الذي يتمتع اآلن بوضع و
  .دستوري وطريقة جديدة لتعيين محافظه

ند ع ايتقاعدويجب أن على أن القضاة في أي والية قضائية مراجعة ية ، تنص الوفيما يتعلق بالسلطة القضائ
  ."بلوغهم سن السبعين وأن المحاكم هيئات سيادية لها "اختصاص إقامة العدل نيابة عن الشعب

تم بينما مادة  44تعديل ال سمادة حاليًا ، وم 244مادة مقارنة بـ  249وبهذه المراجعة ، أصبح الدستور يضم اآلن 
  .سبع مواد جديدةإضافة 

  مراجعة الدستور.بمبادرة النائباً ،  220القانون رئيس الجمهورية وثلث نواب الجمعية الوطنية البالغ عددهم  خوّلي

  

  

  
 جويلية 8في لواندا يوم  نعقدي اذأشغال المكتب التنفيذي ال رئيس المؤتمر خالل ترؤسه"

2021  "  
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 زامبيا: الرئيس مؤهل للترشح للرئاسة في انتخابات أغسطس

 ،القادمأغسطس   اتانتخاب فيترشح للمؤهل  "إدغار لونغو"قضت المحكمة الدستورية في زامبيا بأن الرئيس 
ا للمعارضة بشأن أهليته على أساس يرافضة طعًنا ثانً 

  .الدستوري بواليتين الحدّ 

األولى عاًما وستة أشهر ،  لونجواستمرت فترة والية 
عندما تولى المنصب بعد وفاة الرئيس السابق المنتخب 

واصل ثم . حيث أكمل ما تبقى من واليته  مايكل ساتا
   .2016فوزه في انتخابات متنازع عليها في أغسطس 

نظًرا ألن هذه هي واليته الثانية من الناحية الفنية ، فقد 
  .ة رفضتها المحكمةوهي حجّ  - جادلت المعارضة بأنه لم يعد مؤهالً 

من المحكمة الدستورية إن ترشيح لونجو "صحيح وله الحق في  "آن سيتالي"ه القاضية توقال الحكم الذي تل
  الشكاوى ال أساس لها".وأن . 2021أغسطس  12الترشح لالنتخابات في 

  أرملة موغابي بخمس بقرات وماعزتينتغريم زيمبابوي: 

أرملة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي بالتخلي عن خمس بقرات وماعزتين لدفن أمرت محكمة تقليدية 
  .زوجها بطريقة اعتبرت غير مناسبة

وقد اجتمعت هذه المحكمة ، في غياب المتهم 
ولكن ذات مغزى  يةإلزامغير التي قراراتها ، و

غريس موغابي بتوجيه التهمة لرمزي قوي، 
 95عن  2019بدفن زوجها ، الذي توفي عام 

  .عاًما ، في فناء مسقط رأسه

اجتمعت المحكمة العرفية بحضور حوالي و
 سمحلم ي بينما خمسة عشر شخًصا

ن من حضور الجلسة ، حيث قال يلصحفيل
بعض الخصوصية". ادعى الزعيم أنه كان من المفترض أن ُيدفن روبرت موغابي احترام للزعيم التقليدي إنه يريد "

  ه أو العائلة التي ولد فيها. ودعا إلى إخراج الجثث وإعادة دفنها وفًقا للعرف.في مكان تختاره والدت

 غامبيا: المحكمة العليا تأمر النواب بإعادة القروض

أعلنت المحكمة العليا في غامبيا عدم دستورية قرار صادر عن برلمان البالد بمنح قرض شخصي ألعضائه. غير 
  .مليون داالسيس جامبي ألنفسهم 54.4وخصصوا النواب الميزانية العام الماضي 

أعلنت المحكمة العليا ، في قرار أصدرته اليوم ، أن مجلس األمة خالف الدستور. ويعلن القرض المخصص للنواب 
الذين نصبوا أنفسهم على أنه "الغ وباطل" ويفصله 

  .2021عن موازنة 

كما أمرت المحكمة بأنه إذا تم بالفعل صرف القروض ، 
  .ب إعادتها على الفور إلى الحكومةفيج

تم رفع الدعوى من قبل منظمات المجتمع المدني 
  في غامبيا.

  "السيد حسن بوبكر جالو ، رئيس قضاة غامبيا        "
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  مالوي: إلغاء عقوبة اإلعدام

ألغت المحكمة العليا في مالوي عقوبة اإلعدام 
في يوليو / تموز ، وهو الحكم األبرز ضد عقوبة 

منذ أن أعلنت المحكمة الدستورية في اإلعدام 
جنوب إفريقيا أن العقوبة غير دستورية في عام 

1995.  

يعتبر قرار مالوي مهًما ألن دستور مالوي ينص 
بشكل خاص على عقوبة اإلعدام (في المادة 

) ، على عكس الحق غير المشروط في 16
  .الحياة في دستور جنوب إفريقيا

     هورية ماالوي، و بجانبه قاضي القضاة""رئيس جم  

لكن من الواضح أن القرار لم يكن بأثر رجعي. وكان العديد من المتهمين ما زالوا يستأنفون أحكام اإلعدام اإللزامية 
  .التي صدرت بحقهم أو تم تخفيفها إلى السجن المؤبد دون عقد جلسة استماع على اإلطالق

االجتهاد ب ستأنسأن تأخذ في االعتبار التزامات القانون الدولي ويمكنها أن تينص الدستور على أن مالوي يجب 
  التي تعرض عليها. .النزاعات الدستوريةفي ل لفصالقضائي األجنبي ل

العالمي في  تراجعال بعين االعتبارمحكمة العليا الت أخذتطور ، فقد قابل للنظًرا ألن دستور مالوي وثيقة حية و
  .اإلعدامعقوبة تنفيذ 

أوالً ، أقرت المحكمة العليا في مالوي اإلجماع العالمي الناشئ على أن عقوبة اإلعدام تنتهك الحق في الحياة ، 
  .حتى عندما يسمح الدستور بذلك على وجه التحديد

ان ا للتفسير: في حين أن هناك تفسيريثانيًا ، واألهم من ذلك ، استخدمت المحكمة المالوية نهًجا أكثر تقدمً 
 حدّ ق أو يع حماية حقوق اإلنسان ُيفضل على التفسير الذي يضيّ لحكم دستوري ممكن ، فإن التفسير الذي يوسّ 

  من حقوق اإلنسان.

  إنها خارطة طريق للتحديات المستقبلية لعقوبة اإلعدام في البلدان األفريقية األخرى.
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  "حديقة الحاّمة، بالجزائر العاصمة"

 

 إثيوبيا: تمديد والية المجالس المنتخبة بسبب الوباء

من الدستور ، قدم مجلس  93) و 3( 58) و 1( 54لتفسير المواد  FDRE بناًء على طلب مجلس نواب الشعب
باإلجماع التوصيات التالية إلى  التحقيق الدستوري

مجلس االتحاد بحيث يصدر مجلس النواب قراره 
) من 1( 84النهائي بشأن التوصيات وفًقا للمادة 

  .الدستور

معزة أشنافي ، رئيسة مجلس  السيدة ”
  " التحقيق الدستوري

من خالل تحليل فترة الوالية البالغة خمس  - 1
 58) و 1( 54سنوات المنصوص عليها في المواد 

وكذلك المبادئ واألهداف األساسية و من أهداف  93) من الدستور إلى جانب المادة 3( 72) و 1( 67) و 3(
فترة والية مجلس نواب الشعب ومجلس االتحاد ومجالس الواليات والمديرين  الدستور ، أوصى المجلس بأن تستمر

إعالن  ويبقىلجمهور ، اال يزال يمثل تهديًدا لصحة  COVID-19 التنفيذيين الفيدراليين والواليات طالما أن وباء
م نقل السلطة عن الصادر لمنع الجائحة ومكافحتها والتخفيف من تأثيرها ساريًا ، حتى يت 3/2020الطوارئ رقم 

  طريق إجراء انتخابات جديدة بعد رفع قانون الطوارئ ؛ 

شهًرا بدًءا من التاريخ الذي أكدت فيه وزارة الصحة  12-9. أوصى المجلس بضرورة إجراء االنتخابات في غضون 2
الصحية الدولية بناًء على المعلومات الصادرة عن المنظمات  -االتحادية ومعهد الصحة العامة واألوساط العلمية 

للسيطرة على الوباء والوقاية منه  3/2020إعالن الطوارئ رقم  كان سببا فيالذي  ،COVID 19أن  -واإلقليمية 
 وافق عليه.قد مجلس نواب الشعب وكان والتخفيف من آثاره ، لم يعد يشكل تهديدا للصحة العامة ، 
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  ةر كتاب عن الرقابة الدستوريصدوموزمبيق: 

هو عنوان  القانون الموزمبيقي"ة في فعليال ةة الدستوريقابالر"
  .كتاب للبروفيسور لوسيا دا لوز ريبيرو تم نشره للتو في مابوتو

إلعداد الكتاب ، استوحى المؤلف من أطروحته للدكتوراه في العلوم القانونية 
في كلية الحقوق  2019يوليو  15والسياسية ، والتي تم الدفاع عنها في 

  مابوتو. – بجامعة إدواردو موندلين

القاضي في المجلس ومستشار القدم عرض العمل الدكتور ماتيوس سايز ، 
الدستوري وأستاذ كلية الحقوق بجامعة إدواردو موندلين في مركز جواكيم 

  .شيسانو للمؤتمرات

  .البنك التجاري برعايةتم صفحة و 325على  يحتوي الكتاب

الكتاب ،  ة، مؤلف "ريبيرولوسيا دا لوز " ستاذةوتجدر اإلشارة إلى أن اال
كلية الحقوق بجامعة  ةرئيس المجلس الدستوري لموزمبيق وأستاذ يه

  إدواردو موندلين في مابوتو.

 بنين: كتاب تكريم أول رئيس للمحكمة الدستورية

، برئيسة  2021يوليو  12احتفلت المحكمة الدستورية في بنين برئاسة البروفيسور جوزيف دجوغبينو ، في 
صفحة ، ويعيد تتبع الخطوات  526األولى ، إليزابيث بوغنون ، من خالل كتاب ينتشر على الدستورية   لمحكمةا

  .هيئة، والقرارات األولى الصادرة ، ويسلط الضوء على كل عضو من أعضاء ال الدستورية األولى للمحكمة

ويجمع هذا الكتاب الذي هو نتاج أبحاث عدة 
"، باإلضافة إلى  مساهمين من خلفيات مختلفة

تقديم الرئيس جوزيف دجوغبينو ، والمقدمة العامة 
للبروفيسور إبراهيم سالمي ، جزأين. األول فقهي 

ي ، حدده األمين العام للمحكمة ضائوالثاني ق
  .الدستورية في خطابه

، إلى لمحكمة الدستوريةلرئيسة "أول      
    جانب الرئيس الحالي"

عن امتنانها و ،  الدستورية بتكريمها من قبل المكتب الحالي للمحكمة تهاداسعبوقد أعربت إليزابيث بوغنون ، 
ت . وقالةوفاالتكريم بعد اليتم دة ما للرئيس دجوجبينو التخاذ هذه المبادرة ، ألنه بالنسبة لها ، بشكل عام ، عا

  ة."حياال فيوأنا "من دواعي سروري أن هذا التكريم ال يزال يحدث 

ه على شرف الرؤساء السابقين اآلخرين للمحكمة الدستورية في األيام تنظيمسيتم  تكريمن نفس الفإ شارة إلل
  المقبلة.
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  CJCAموزمبيق: تنظيم الندوة الدولية الثالثة لـ 

 16إلى  14بالتعاون مع المجلس الدستوري لموزمبيق الندوة الدولية الثالثة في مابوتو في الفترة من  CJCA ينظم
  .""العدالة االنتخابية: الشفافية والشمول ونزاهة العملية، حول موضوع  2021أكتوبر 

ستعقد الندوة عبر اإلنترنت ؛ لكن البلد المضيف 
مستعد الستيعاب عدد محدود من المشاركين 

  .وجًها لوجه

ندوة بين مؤتمرين. ُعقد األول  CJCAللتذكير ، تعقد 
"القاضي حول موضوع:  2013في كوتونو عام 

أما الثاني الدستوري والسلطة السياسية". 
، وكان  2017فكان في الجزائر العاصمة عام 

األفراد إلى العدالة  جول"وموضوعه: 
  الدستورية".

  "المجلس الدستوري لموزمبيق"لوسيا ريبيرو، رئيسة       

   CJCAالجزائر: االحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس

أبلغ رئيس المجلس الدستوري الجزائري ، بصفته 
، عن استعداد بالده  رّ المقالذي يحنضن لبلد ارئيًسا  

احتفاالت الذكرى  2021، خالل عام ، الستضافة
 عرف النور، الذي  CJCA السنوية العاشرة لتأسيس

  .بالجزائر العاصمة 2011ماي  9في 

ويشكل االحتفال بهذه الذكرى فرصة جيدة للمؤتمر 
ية استراتيجية تطويرلتقييم أعماله ولرسم خطة 

  .للمستقبل

  قريبًا.حتفاالت الاسيتم إبالغ تاريخ و 

  بالجزائر العاصمة" CJCA لمقرّ "صورة من الداخل                                                                  

 

 ملحوظة:                   

 هي منشورك ، فال تتردد في إرسال مالحظاتك ومقترحاتك وأيّ "ة اإلعالمية للُمؤتمرسالالرّ " "
  ين.مع اآلخرو مقاسمتها معلومات تتعلق بنشاط محكمتك وترغب في مشاركتها 

  conf.org-contact@cjcaعنوان البريد اإللكتروني هو: 
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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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