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 كلمة رئيس المؤتمر:

أحدثت الحالة الصحية الوبائية لفيروس لقد   CJCA. ائمين والمراقبين فيأعرب عن تحياتي القلبية لجميع األعضاء الد  في البداية، 

وظيفية ة تغييرات ( عد  19-كورونا )كوفيد 

. دولةفي حياة البشر وفي مؤسسات ال

وكبشر ، لم ُتستثن محاكمنا ومجالسنا 

 .الدستورية من هذا الواقع

لقد اهتزت مجتمعاتنا يومًيا بسبب 

الخسائر البشرية في األرواح والتنبؤات 

المؤسفة بشأن الكارثة االقتصادية. 

تساعدنا رؤية قاعات المحاكم الصامتة 

، مرة أخرى ، على أن  ذات األبواب المغلقة

كثر وعياً  . إن وجود مؤسسات نصبح أ

التي تنقل فكرة التاريخ جادة وجديرة بالثقة أمر مهم للغاية ، في عالم تثيره التغريدات والرسائل على مواقع التواصل االجتماعي ، 

 .الجماعي الذي يحركه الخوف وانعدام الثقة في أولئك الذين لديهم مصيرنا جميًعا

يات ة من الحر  بشد   ، إلى اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تحد   19-دفعت األحداث اليومية ، الناجمة عن وباء كوفيد 

دارة غير العادية لألزمة إلبإاألساسية للمواطنين ، مما يخلق في الواقع وضًعا مشابًها لحالة الحرب ، لكن االنبهار 

تنا ، وهي ولكن أيًضا إلى دساتيرنا ، ال يمكن أن تسمح لنا بالتخلي عن مهم  شخاص المنسوبة ليس فقط إلى األالحالية 

ص عليها في أنظمتنا. يجب أن تكون محاكمنا ومجالسنا الدستورية دائًما مانات المنصو فاع عن الحقوق والض  الد  

لهذا ، فإن االنخراط والمشاركة والوئام والوحدة من الجميع ضرورية. يجب لحماية حقوق المواطنين. الذراعين مفتوحة 

 جميع استخدام ولهذا السبب ، من الضروري مستمرين. CJCAأن يكون التعاون الحقيقي واألداء لتحقيق أهداف 

فبراير  18في التنفيذي لمكتب ل 13الدورة ات لتنفيذ أنشطتنا. من هذا المنظور ، سنعقد ليعن بُعد كأالتواصل وسائل 

 عاصمة أنغوال.، لواندا)عبر اإلنترنت( ، من  االتصال عن بعدعن طريق 

 "اإلعالمية للُمؤتمرالّنشرة "

اإلفريقية ُمؤتمر هيئات الرّقابة الّدستورية  
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 مراجعةال من ذلك. دول االعضاءفي الالتي تحدث تابع مختلف التطورات القانونية والدستورية مع هذا فإننا ن

، وتعديل القانون األساسي للمحكمة الدستورية  غينيا بيساوسمح بإنشاء محكمة دستورية في تي تال ةالدستوري

 .من األحداثوغيرهالعامالت المنازل ،  لجنوب إفريقيا، وكذلك انتصار المحكمة الدستورية  التونسية

،  سيشيلرئيس المحكمة العليا في بالذكر، و أخص  ب بهم ، الجدد بيننا وأرح  أغتنم هذه الفرصة ألهنئ الوافدين 

دون أن ننسى السيد  رف كونهيشأ، السيد  موريشيوس، ورئيس قضاة المحكمة العليا في  غوفيندين القاضي

 .بورونديجديد للمحكمة الدستورية في الرئيس ال،  باجوريكوندا فالنتين

عام  والمبرمجةط لها مسبًقا يرها ، وستتوقف عن تنفيذ العديد من األنشطة المخط  رت منظمتنا ، مثل غتأث  لقد 

و ملتقى   الموزمبيق في CJCA، والندوة العلمية لـ المغرب في  نظمتنا المؤتمر السادس لم انعقاد، من بينها 2021

ترسيخ وتقوية في وغيرها من األنشطة ، والتي من شأنها أن تساعد بطريقة ما  ،الغابونفريقيات في القاضيات اإل

القيام بهذه األنشطة على أنه فشل ، ولكن يجب أن يُنظر إليه على أنه مثال على  عدممنظمتنا. ال ينبغي أن يُنظر إلى 

الطبيعية االستثنائية  ذاتالدستورية  كرامة اإلنسان ، في األوقات و دةالحياة الجي   والنضال والدفاع عن الصالح العام ،

تحتل الحياة المرتبة بالتالي  هي األساس الذي تقوم عليه الدساتير الحالية والحقوق المتأصلة في كرامة اإلنسان ، وو ، 

 األولى.

ذلك البرلمان ي للدستور في بالدنا التزاًما كورالًيا وتعاونًا مخلًصا من جميع المؤسسات ، بما في الماد   جسيديتطلب الت

ئة. ال تنص الدساتير في طار األحداث ال عاون هو المفتاح لتعميق وحل  والحكومة والهيئات اإلدارية والمحاكم. هذا الت  

ر البوصلة لإلبحار في أعالي البحار في أوقات األزمات ، والتواصل ، في أوقات االستثناء ، ولكنها توف   خاص   الواقع على حق  

على ضرورة  للتضامن بين المواطنين. وأحث   سيمشروع مؤس   ل مًعا اإلسقاطالمؤسسات ، والتي تشك  والتعاون بين 

غير  الحوار بين السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة من أجل إيجاد آليات وحلول مشتركة لمحاربة هذا العدو  

 .المرئي

ث اليقينيات التي بدت ، فاألزمة الوبائية في الواقع تلو   دره ال يزال غير مؤك  تطويالذي يتم  أختتم بالتأكيد على أن الحل  

مستقرة حتى اليوم ، من ناحية هناك حديث عن لقاحات محتملة قادرة على القضاء على هذا المرض ، من ناحية 

ور الدستورية هي الن   المحاكم أخرى ، تشاؤم يهدف إلى بالفشل. في عالم يسوده عدم اليقين والظالم ، يجب أن تظل

 دفاعاً عن الحقوق والحريات والضمانات األساسية.الذي يضيئ 

 سعيدة وعام جديد مليء باالزدهار. أعياد

 

 

 الدكتور مانويل أراغاو

 رئيس المحكمة الدستورية في أنغوال

 الدستورية اإلفريقية هيئات الرقابةرئيس مؤتمر 
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 ، مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية اإلفريقيةلالمؤتمر التأسيسي 

 2011مايو  9و  8الجزائر العاصمة ،  

 

 

 :األعضاء النشطون

 2012نوفمبر  7 :االنضمام  - إفريقيالجنوب المحكمة الدستورية  (1

 الجزائريالمجلس الدستوري  (2  

 أنغوال المحكمة الدستورية في (3  

 بنينالمحكمة الدستورية في  (4  

 2017أبريل  26 :االنضمام  - بوتسواناالمحكمة العليا في  (5  

 لبوركينا فاسوالمجلس الدستوري  (6  

 بورونديالمحكمة الدستورية في  (7  

 للكاميرون المجلس الدستوري (8  

 للرأس األخضرالمحكمة الدستورية  (9  

 أفريقيا الوسطىالمحكمة الدستورية لجمهورية  (10

 2015أبريل  6 :االنضمام  - القمرجزر المحكمة العليا التحاد  (11

 2012نوفمبر  28 :االنضمام  - لكوت ديفوارالمجلس الدستوري  (12

 للكونغوالمحكمة الدستورية  (13

 2015أبريل  20:  امنضمالا - الجيبوتي المجلس الدستوري (14

 المصريةالمحكمة الدستورية العليا  (15

 2017مارس  15 :االنضمام  - اإلثيوبي مجلس التحقيق الدستوري (16

 ابونغالالمحكمة الدستورية في  (17

 غاناالمحكمة العليا في  (18

 غامبياالمحكمة العليا في  (19

 لغينياالمحكمة الدستورية  (20

 لغينيا بيساومحكمة العدل العليا  (21

 2017أبريل  26:  االنضمام - لغينيا االستوائيةالمحكمة الدستورية  (22

 2017أبريل / نيسان  26االنضمام :  - كينياالمحكمة العليا في  (23

 2019يونيو  13  : االنضمام – الليبيةالمحكمة العليا  (24

 2014فبراير  27 :االنضمام  - مدغشقرالمحكمة الدستورية العليا في  (25

 ماليالمحكمة الدستورية في  (26

 2017ديسمبر  3 : االنضمام - المغربية المحكمة الدستورية (27

 الموريتانيالمجلس الدستوري  (28

 لموزمبيقالمجلس الدستوري  (29

 ناميبيا العليا فيالمحكمة  (30

 النيجر المحكمة الدستورية (31

 الديمقراطية الصحراوية ية العربيةجمهور لل المجلس الدستوري (32

 لجمهورية الكونغو الديمقراطيةالمحكمة الدستورية (33

 2017أغسطس / آب  22 :االنضمام  -رواندا المحكمة العليا في  (34

 ساو تومي وبرينسيبيالمحكمة الدستورية في  (35

  أعضاء المؤتمر
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                                                                                                                                           السنغالي المجلس الدستوري (36

 2017أبريل  26 :االنضمام  -سيشل المحكمة العليا في  (37 

 

 

 2017أغسطس / آب  22االنضمام في:  - سيراليونالمحكمة العليا في  (38

 2018ديسمبر  23في  االنضمام - الصوماليةالمحكمة العليا  (39

 السودانيةالمحكمة الدستورية  (40

 2017أبريل / نيسان  26االنضمام في:  - سواتينيالمحكمة العليا في  (41

 2015مارس  9االنضمام في:  - تنزانيامحكمة العدل العليا في  (42

 2012يناير  31 : االنضمام -تشاد المحكمة العليا في  (43

 توغوالمحكمة الدستورية في  (44

 2017أبريل  26 :االنضمام  - زامبياالمحكمة الدستورية في  (45

 2017أبريل  26 :االنضمام  - زيمبابويالمحكمة الدستورية في  (46

  

 نواألعضاء المراقب -ب

 2014يوليو  16 :االنضمام  - البرازيل المحكمة االتحادية العليا في (1

كتوبر  5 : االنضمام - التركيةالمحكمة الدستورية  (2  2017أ

 2018شباط  26نضمام : الا -لروسيا المحكمة الدستورية  (3

 

 

 

 

 
 

بالجزائر العاصمة" "المؤتمر""جانب من مقر    
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  أعضاء المؤتمر

 



 
 

 

 ولي لرؤساء القضاة في العالمالمؤتمر الد   في نيودلهي: مشاركة عبر اإلنترنت ،

في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لرؤساء  CJCA شاركت

اإلنترنت ، من نيودلهي ، الذي عقد عبر  (ICCJW) قضاة العالم

 .2020نوفمبر  9إلى  6من 

موضوع المؤتمر الذي تنظمه "مدرسة مدينة مونتيسوري" ، 

 "COVID 19 "الحوكمة العالمية: ضرورة ما بعد كناو ، هوول

)الجزائر(  ةرابعموسى لاألمين العام الدائم ، السيد  CJCAل ومث  

 المعلومات واالتصاالت الجديدة ، في تعزيز المواطنة العالمية""دور تكنولوجيا الذي ألقى كلمة حول 

 

كاديمية العلوم الخارجية  بنين: انتخاب السيد روبرت دوسو في أ

كعضو  CJCA ، الرئيس الفخري لـ روبرت دوسوتم انتخاب السيد 

كاديمية العلوم الخارجية في عام   16وتم تثبيته في  2017مشارك في أ

كتوبر   .باريسفي  2020أ

وقد أقيم على شرفه حفل حضره العديد من الضيوف. وبهذه 

"هل كلمة تنصيبية حول موضوع:  دوسوالمناسبة ، ألقى السيد 

 " ؟حصليالقانون االستعماري ال يزال 

 .2017عام فخريً لها منذ الرئيًس ال، كما أنه  2011بعد إنشائها في عام  CJCAتجدر اإلشارة إلى أن المعني كان أول رئيس لـ 

 

 و ضيوفاالسنغال: حفل تكريم للبروفيسور ندي

المجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العالي ، وكلية أقام 

كار  العلوم القانونية والسياسية بجامعة الشيخ أنتا ديوب في دا

ومركز البحوث والدراسات   ، والمدرسة اإلقليمية العليا للقضاء

، حفاًل  2020ديسمبر  10القانونية والقضائية في إفريقيا في 

، مساعد كليات القانون ،  ندياو ديوفتكريًما للبروفيسور 

وأستاذ الصف االستثنائي بجامعة الشيخ أنتا ديوب ، نائب 

 رئيس المجلس الدستوري للسنغال و األمين العام لمؤتمر

 .2019منذ عام   تورية األفريقيةالدسهيئات الرقابة 

 érémonie d'hommage et de remise des Mélanges en l'honneur du OHADA / Sénégal / C -Actualité: إقرأ المزيد

Professeur Ndiaw DIOUF, le 10 décembre 2020 à Dakar 

 

 

 أنشطة المؤتمر
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http://www.ohada.com/actualite/5661/ohada-senegal-ceremonie-d-hommage-et-de-remise-des-melanges-en-l-honneur-du-professeur-ndiaw-diouf-le-10-decembre-2020-a-dakar.html
http://www.ohada.com/actualite/5661/ohada-senegal-ceremonie-d-hommage-et-de-remise-des-melanges-en-l-honneur-du-professeur-ndiaw-diouf-le-10-decembre-2020-a-dakar.html


 
 

 

 موريشيوس: رئيس جديد للمحكمة العليا

هو رئيس القضاة الجديد في موريشيوس.  أشرف كونهي

عاما.  67الذي بلغ سن التقاعد إيدي باالنسي  ويخلف

عاًما مهامه حتى  65العمر  البالغ منلقاضي وسيتولى ا

 .2021نوفمبر 

كمل  تدريبه في مجلس التعليم القانوني وميدل  يهأشرف كونأ

، عمل  1982إلى  1976تيمبل ، لندن ، المملكة المتحدة. من 

في موريشيوس كمحام في نقابة المحامين. ثم شغل مناصب 

 .1986إلى عام  1982قاضي منطقة ورئيس قاضي منطقة من عام 

http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfmaurice-nouveau-juge-en-chef :إقرأ المزيد    

 

 غينيا بيساو: نحو إنشاء محكمة دستورية

على إنشاء محكمة دستورية ، تتألف من خمسة قضاة ، من بينهم عضوان يعينهما  بيساو -غينيا  ينص مشروع مراجعة دستور

رئيس الجمهورية ، واثنان من قبل البرلمان وواحد من قبل 

 .المجلس األعلى القضاء

سنوات غير قابلة  10مدة والية قضاة المحكمة الدستورية 

 .للتجديد

محكمة العدل العليادور المحكمة الدستورية تمارسه حاليا  . 

، يجب الموافقة على مقترحات  بيساو -غينيا وفًقا لدستور 

 .102 نائًبا من أصل 68المراجعة بأغلبية ثلثي النواب الذين يشكلون المجلس الوطني ، أي 

 

 

،  CJCAصور رؤساء 

منذ إنشائها في 

2011 " 
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 جديد  المحاكم و المجالس
 

http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfmaurice-nouveau-juge-en-chef%20%20%20إقرأ%20المزيد:
http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfmaurice-nouveau-juge-en-chef%20%20%20إقرأ%20المزيد:


 
 

 

 الجزائر: نحو استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية

. في الواقع ، بمحكمة دستوريةتتجه الجزائر نحو استبدال المجلس الدستوري  ،2020نوفمبر  12مع اعتماد الدستور الجديد في 

ينص الدستور الجديد على أن المحكمة الدستورية هي 

مؤسسة مستقلة مسؤولة عن ضمان االمتثال للدستور. 

إنها الهيئة التنظيمية لعمل المؤسسات ونشاط السلطات 

( 12) العامة. تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر

( يعينهم رئيس الجمهورية بمن فيهم 4أربعة ) -عضًوا: 

من قبل المحكمة  ( ينتخب1واحد ) -رئيس المحكمة ؛ 

( ينتخب من قبل 1العليا من بين أعضائها ، وواحد )

 ( منتخبين باالقتراع العام من بين أساتذة القانون الدستوري.6)ء ستة أعضاو  -مجلس الدولة من بين أعضائه ؛ 

يتعزز مقارنة بالد ور الذي لعبه المجلس الد ستوري، وهو ما تعكسه المهام والصالحيات الموكلة سدور هذه الهيئة الر قابية ن  إ

ستفصل  المحكمة الد ستوريةفي دستورية القوانين العضوية، المعاهدات، القوانين والتنظيمات، فإن   إليها، فباإلضافة إلى البت  

أيضا في دستورية األوامر إذ يمكن إخطارها بشأن دستورية األوامر والتنظيمات خالل شهر من تاريخ نشرها، كما أن ها ستفصل 

لطات بحيث ال تتغو ل  اخلي لكل  من غرفتي البرلمان للد ستور، بما يضمن الحفاظ على الت وازن بين الس  أيضا في مطابقة النظام الد 

لطة الت شريعية من خالل الن صوص التي تصدرها أو من خالل نظامها سلطة على أخرى،  كل الذي يضمن عدم اعتداء الس  وبالش 

اخلي على صالحيات السلطتين التنفيذية والقضائية.   الد 

كل الذي يقي البال ة فض  ى مهم  ستتول   المحكمة الد ستوريةوعالوة على ذلك فإن   لطات الثالث بالش  د من الن زاعات بين الس 

ل إحداها. ياسية التي قد تحدث نتيجة شلل أو تعط   األزمات الس 

ة أحكام دستورية إلبداء   ياق تندرج إمكانية إخطارها من قبل نفس الجهات المخولة دستوريا، لتفسير حكم أو عد  وفي ذات الس 

 تي قد تنجر عن أي  ُلبس أو سوء تفسير. الر أي وهو ما من شأنه المحافظة على استقرار البالد وتجنيبها الكثير من األزمات ال

 

 سيشيل: رئيس جديد للمحكمة العليا

رئيًسا للمحكمة العليا في سيشيل  غوفيندين، القاضي  2020نوفمبر  9، في  ويفيل رامكالوانعين رئيس الجمهورية ، السيد 

من الدستور بناًء على التوصيات التي  127بموجب المادة 

 .(CAA) قدمها رئيس المحكمة. هيئة التعيينات الدستورية

قسمين ؛ يمين  جوفيندينخالل المراسم ، أدى القاضي 

 .الوالء واليمين القضائي

،  ميماتيلدا توالسيدة  رئيسة المحكمة الجديد محل   حل  ي

من  التي فضلت التقاعد بعد أن قضت فترة خمس سنوات

 .الخدمة

 .2012منذ عام  CJCAعضًوا في  المحكمة العليا في سيشيل فإنوللتذكير ، 

 supreme/-cour-la-de-president-nouveau-conf.org/fr/seychelles-http://www.cjca : إقرأ المزيد

 جديد  المحاكم و المجالس
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 تونس: تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية

صادق البرلمان التونسي على تأجيل النظر في مشروعي قانونين 

. تم تأجيل إنشاء المحكمة المحكمة الدستورية لتعديل قانون إنشاء

2014وانتخاب أعضائها بشكل مستمر منذ عام  . 

منهم ينتخبهم البرلمان ،  4عضًوا ،  12من المحكمة الدستورية تتألف 

يعي نهم رئيس الجمهورية 4يختارهم المجلس األعلى للقضاء ، و  4و  . 

ويهدف مشروعا القانونين إلى تقليص النصاب المطلوب للتصويت في 

 (.صوتًا 131صوتًا( إلى أغلبية ثالثة أخماس ) 145من أغلبية الثلثين ) المحكمة الدستوريةانتخاب أعضاء 

 

 المحكمة العليا و المحكمة الدستورية  بين رسميالفصل الزيمبابوي: 

والمحكمة العليا تعمالن تحت سقف واحد ولم يعدا يرأسهما نفس القضاة بعد الفصل التاريخي بين  المحكمة الدستوريةلم تعد 

 .السلطتين القضائيتين وفًقا لدستور البالد

 المحكمة الدستورية، التي أنشأت  2013من دستور  166المادة 

وحددت تشكيلتها. كانت هذه الفترة قد نصت على الفصل الفعلي 

 .سنوات 7للمحكمة العليا عند انتهاء فترة 

من رئيس القضاة ونائب رئيس القضاة  المحكمة الدستوريةتتكون 

 .وخمسة قضاة آخرين

 

 تفوز بجائزة مرموقةماالوي: المحكمة الدستورية 

كتوبر  22تم منح جائزة دولية مرموقة ، في  للمحكمة ،  2020أ

التي ألغت االنتخابات الرئاسية بتهمة  الدستورية في مالوي

 .التزوير

الذي يتخذ من لندن مقراً له  مركز األبحاث تشاتام هاوسأشاد 

 بالقضاة إلظهارهم الشجاعة واالستقاللية في إلغاء إعادة انتخاب

في قرار تاريخي سيدخل في سجالت  بيتر موثاريكاالرئيس 

 .االنتخابات في إفريقيا

 

 جديد  المحاكم و المجالس
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 الجمهور ية العربية الصحراويةالديمقراطية: تجديد المجلس الدستوري

وبحسب التعديل الجديد للدستور ، فإن تشكيل 

ية العربية لجمهور المجلس الدستوري ل

فصاعدا من اآلن من سيتألف  الصحراويةالديمقراطية

 .سبعة أعضاء بدالً من خمسة

أقيم حفل تنصيب أعضاء المجلس الدستوري الجدد 

، أمام رئيس  2020سبتمبر  26وأداءهم لليمين في: 

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.جمهورية 

 .محمد بوزيد، السيد المجلس الدستوري للصحراءيرأس 

 

 لمحكمة الدستورية ل ة السابقةرئيسالالنيجر: وفاة 

إثر  2020ديسمبر  12، يوم السبت  تو ليجاديخعبد هللا ديوري توفيت الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية في النيجر ، السيدة 

 .مرضها

خالل حياتها كانت ممثلة رئيس الجمهورية ثم انتخبت 

 .2019-2013رئيسة للمحكمة الدستورية 

ولدت زوجة ابن ديوري حماني ، أول رئيس لجمهورية النيجر 

في نيامي. عملت في البداية  1952، السيدة عبدوالي عام 

راستها من خالل االلتحاق كقابلة ، قبل أن تقرر مواصلة د

بمدرسة مسائية مكنتها من الحصول على البكالوريا. ثم درست في جامعة عبده موموني بنيامي قبل حصولها على الدكتوراه في 

 .2005القانون العام من جامعة باريس ساكالي عام 

 

 

 

 "2019جوان  13إلى  10ي انعقد في أنغوال من ذ"جانب من المؤتمر الخامس ال

  03/2020 :العدد                                                         9                                               عالمية للمؤتمر"رة اإلنشال   "

 جديد  المحاكم و المجالس
 



 
 

 

 غامبيا: رفض مشروع الدستور الجديد

، مشروع  2020سبتمبر / أيلول  20نواب غامبيا في رفض 

للرئيس المخلوع يحي  1997دستور يحل محل دستور عام 

 .جامح

لكي يتم اعتماد مشروع القانون ، يجب أن يحصل على ثلثي 

 .أغلبية الجمعية الوطنية

ن كمن أن الدستور سيمالمعارضين يخشى بعض األعضاء 

 سنوات. 5كل منها مدة للترشح للرئاسة لفترتين جديدتين من استغالل الفرصة  أداما باروالرئيس المنتهية واليته 

 

 الجزائر: إعالن نتائج االستفتاء على الدستور

نوفمبر  12النتائج النهائية لالستفتاء على تعديل الدستور في  السيد كمال فنيش يالجزائر المجلس الدستوريرئيس أعلن 

2020.  

٪. تمت الموافقة على 23.84الوطنية: وبلغت نسبة المشاركة 

٪ من األصوات في 66.80مشروع التعديل هذا بأغلبية 

 ٪ صوتوا بـ "ال".33.20االستفتاء بينما 

 عالن:اإلاالستماع إلى 

-http://www.conseil

constitutionnel.dz/index.php/fr/                                    " ي السيد كمال فنيش"الجزائر المجلس الدستوريرئيس 

 

 بوتسوانا: تقديم مشروع تعديل دستوري للمناقشة

البرلمانيين والسلطات على حظر ي، نشرت حكومة بوتسوانا في الجريدة الرسمية تعديالً دستوريًا مقترًحا  2020في يوليو / تموز 

المحلية من تغيير األحزاب. ظهر االقتراح ، الذي له تاريخ 

 موكغيتسي ماسيسيطويل ، على خلفية تعهد فيها الرئيس 

اجعة دستور البالد بتنفيذ عملية إصالح دستوري شامل لمر

الذي تم تبنيه عند االستقالل ، مما أثار تساؤالت  1966لعام 

 .على مصير هذه العملية

حظي مشروع اإلصالح بترحيب جيد ألنه يوفر فرصة لصقل 

 فقط عبر تاريخها. دستور واحددستور االستقالل وتحديثه. بوتسوانا هي واحدة من البلدان القليلة في أفريقيا التي كان لها 

 

 ستورية
 
 التطو  رات الد
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 ليبيريا: "نعم" لالستفتاء على الدستور الجديد

والسماح و والية أعضاء البرلمان  الهادفة إلى تقليص فترة والية رئيس الدولة جورج وياهقال الليبيريون "نعم" لتعديالت الرئيس 

 .بازدواج الجنسية ، بحسب النتائج المعلنة

، وتم تعليقه عدة مرات خالل  1986تم تبني الدستور عام 

لمجال ( إلفساح ا2003-1989الحروب األهلية في البالد )

لحكومات انتقالية خارجة عن الدستور تشكلت خالل 

مؤتمرات السالم. لم تلق االقتراحات الخاصة بدستور جديد 

( قبوال حسنا 2005-2003خالل الحكومة االنتقالية األخيرة )

من قبل الفصائل المتحاربة والسياسية والمنظمات الدولية 

 التي سهلت عملية السالم.

 

 

 بوركينا فاسو: المجلس الدستوري يعلن النتائج

. وأجريت االنتخابات التشريعية في نفس وقت الجولة األولى. 2020نوفمبر  22جرت االنتخابات لتعيين رئيس بوركينا فاسو في 

ي أعلن المجلس الدستوري لبوركينا فاسو النتائج الت

في الجولة  روش كابوريانتخاب الرئيس أسفرت عن إعادة 

، مقابل اثني ٪  57.87صوتًا ، أو  1،654،982األولى بأغلبية 

 .عشر مرشًحا آخر

باإلضافة إلى الفوز في االنتخابات الرئاسية ، فاز الحزب الحاكم 

 في برلمان بوركينا فاسو. 127من أصل  نائًبا 56بـ 

 

 ارئيس "ألفا كوندي"غينيا: المحكمة الدستورية تعلن 

على انتخاب  2020نوفمبر  7في غينيا في  المحكمة الدستوريةصادقت 

لوالية ثالثة على التوالي عن عمر  ألفا كونديالرئيس المنتهية واليته 

كتوبر 18عاًما ، في االستطالع في  82يناهز   .أ

من المرشحين االثني ين طعون المنافس المحكمة الدستوريةرفضت و

 .عشر للرئاسة

 الطعون بأنها  عتبرأن المحكمة ت لمين بانجورامحمد وأعلن رئيسها 

كثر ٪ 59.50صوتًا ، أو  2438815وتؤكد أن ألفا كوندي "حصلت على  جرى في ظروف هادئة ة" ، وتعلن أن االقتراع مؤسس"غير  ، أ

 من األغلبية المطلقة" 

 ستورية 
 
 التطو  رات الد
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 كوت ديفوار: المجلس الدستوري يعلن نتائج االنتخابات الرئاسية

عاما( لوالية ثالثة  78نوفمبر ، على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية واليته الحسن واتارا ) 9، االثنين  المجلس الدستوريصادق 

على رأس ساحل العاج. "أُعلن انتخابه في الجولة األولى ]بنسبة 

 ."من األصوات[ 94.27٪

، وأعيد انتخابه في عام  2010تم انتخاب الحسن واتارا في عام 

/ آذار أنه سيتنحى عن ترشيح جديد ،  ، وأعلن في مارس 2015

قبل أن يغير رأيه في أغسطس ، بعد وفاة ، رئيس الوزراء أمادو 

اإليفواري على فترتين كحد أقصى  دستورغون كوليبالي. ينص ال

 الصفر. مناد الفترة الرئاسية عد   شغيلت إعادة ت، تم   2016ر أنه مع اعتماد الدستور الجديد في عام ، لكن المجلس الدستوري قد  

 

 انتخابات رئاسية وتشريعيةإجراء النيجر: 

. وتجرى 2021فبراير  20مع احتمال إجراء جولة ثانية في  2020ديسمبر  27جرت االنتخابات لتعيين رئيس جمهورية النيجر في 

 .االنتخابات التشريعية في نفس وقت الجولة األولى

ليس مرشًحا إلعادة انتخابه ، حيث  محمدو يوسفوالرئيس 

 .د الدستور عدد فترات الرئاسة باثنتينحد  

ُينتخب رئيس جمهورية النيجر باالقتراع باألغلبية الفردية على 

 جولتين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

 

 

 "جانب من مقر المؤتمر في الجزائر"
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 اإلجراءات الجزائية.من قانون  419ة الماد  متعلق بالدفع بعدم دستورية زائر: قرار الج

، 2020ديسمبر  16عقد المجلس الدستوري يوم 

السي د كمال فنيش، جلسة علنية تحت رئاسة 

وذلك للنظر في ملف  رئيس المجلس الدستوري،

 20ق م د/ د ع د//02الدفع بعدم الدستورية رقم 

الذي أحيل للمجلس الدستوري من قبل المحكمة 

من قانون  419ة العليا، والمتعلق بدستورية الماد

 اإلجراءات الجزائية.

وبعد عرض التقرير ومالحظات ممثل الحكومة 

 .قرر رئيس المجلس الدستوري إحالة الدفع للمداولة ،واألستاذ محمدي خالدي، محامي موكل في حق المثار ضده الدفع

جلسة علنية تحت عقد المجلس الدستوري ( صباحا، 09.30، على الساعة التاسعة والنصف )2020ديسمبر  23يوم األربعاء  وفي

، 20/ق.د.م/د.ع.د/ 02، وذلك للنطق بالقرار حول الدفع بعدم الدستورية رقم السي د كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوريرئاسة 

 من قانون اإلجراءات الجزائية، وقد قرر ما يلي: 419المتعلق بدستورية المادة 

 قانون اإلجراءات الجزائية.من  419أوال: يصرح بدستورية المادة 

 ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس األمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير األول بهذا القرار.

 ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس األول للمحكمة العليا.

 مقراطية.رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدي

ديسمبر سنة  21و 20الموافق  1442جمادى األولى عام  6و 5بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 

2020. 

 

 

 

 

 المجلس الدستوري الجزائري"صورة لواجهة مقر   "
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 تأمر بإلغاء مراجعة الدستور "المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب"بنين: 

 .2019ومقرها أروشا ، تنزانيا ، مراجعة دستور بنين في نوفمبر  (ACHPR) اإلنسان والشعوبرفضت المحكمة األفريقية لحقوق 

عملية  بنينفي التماس إلى المحكمة ، هاجم مواطن من 

مراجعة الدستور وطلب اإللغاء. "المدعي طلب من المحكمة 

حقوق اإلنسان قد انتهكت. بأن تجد أن األدوات ذات الصلة 

بشكل سري وعاجل من قبل برلمان ال يمثل أنه تم تبنيه "و" 

سكان بنين ". وأشار الملتمس إلى أن "قانون المراجعة 

 ."الدستورية المقترح لم يُكشف قبل اعتماده

، من البروتوكول اإلضافي الذي يسمح لألفراد برفع دعوى أمام المحكمة  2020وتجدر اإلشارة إلى أن بنين انسحبت في نهاية أبريل 

 لحقوق اإلنسان والشعوب.األفريقية 

tordonnan-cadhp-la-de-decision-la-de-integralite-l-voici-https://www.linvestigateur.info/Benin-طالع المزيد: 

de-abrogation-l 

 

 تركيا: ال زواج إذا لم يتم إخطار الزوجة السابقة بالطالق

كتوبر / تشرين األول  21، في قرارها الصادر في  المحكمة الدستورية التركيةقضت  أ

في الموجودة  ،، بوقوع انتهاك للحق في الزواج بسبب عدم إبالغ الزوجة 2020

 طالع القرار: بحكم الطالق. ،الخارج

https://www.anayasa.gov.tr/en/news/individual-application/press-

release-concerning-the-judgment- finding-a-violation-of-the-right-to-

marry-due-to-the-failure-to-notify-the-divorce-decree-to-the-spouse-abroad/ 

 "مراقب"صفة ب CJCAعضو في  المحكمة الدستورية لتركياوتجدر اإلشارة إلى أن 

 

 "ستورللد   اانتهاك يعد  "كوت ديفوار: الطعن في قرارات المجلس الدستوري 

كد رئيس المجلس الدستوري 2020وتعليًقا على التحديات التي طرحتها قرارات المجلس خالل العملية االنتخابية  ، كوني  ، أ

انتهاكًا  عن في قراراته يعد  "الط  ، أن  2020ديسمبر  14، االثنين  مامادو

 ."للدستور

كوني في بيان أدلى به خالل حفل تنصيب رئيس الجمهورية ، ، أشار 

ذ. تخإلى أن قرارات كل أعضاء المجلس الدستوري السبعة ت مامادو

 ."االنسجام مع ضميرهمب"

واعتبر أن . 138و  137في مادتيه  رفض الخضوع لقرارات المجلس الدستوري يعد انتهاكًا للدستور، فإن كوني بالنسبة للسيد 

 قبول قرارات هذه الوالية القضائية ليس خيارًا بل واجًبا مدنًيا على كل إيفواري.
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 جنوب إفريقيا: انتصار المحكمة الدستورية لعامالت المنازل

عاًما من الحكم الديمقراطي ، تمت تغطية عامالت المنازل العامالت في المنازل الخاصة أخيًرا بأحكام قانون التعويض  26 بعد

عن اإلصابات واألمراض المهنية ، ويمكن المطالبة بتعويضات عن حوادث 

 .العمل واألمراض و الموت

،  2020ثاني نوفمبر / تشرين ال 19الصادر في  قرار المحكمة الدستوريةنص 

الذي أعلن عدم دستورية أحكام القانون ، على أن المرسوم سيطبق بأثر 

، مما يسمح لخدم المنازل  1994أبريل / نيسان  27 ابتداء منرجعي 

 المصابين وأسرهم عن تقديم الشكاوى.

 Sylvia Bongi Mahlangu and Another v Minister.pdf-Judgment CCT 306 19 طالع القرار:

 

 المرأة في البرلمانتمثيل أحكام الدستور المتعلقة بكينيا: ضرورة احترام 

، الرئيس بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الرجال ، قائالً إن المشرعين انتهكوا بنًدا  ديفيد ماراجانصح رئيس القضاة الكيني ، 

 .دستوريًا يسمح للنساء بثلث المقاعد

ينص على أن ثلثي  2010على الرغم من أن دستور كينيا لعام 

ال يمكن أن تكون من نفس الجنس ، نة الهيئات المنتخبة أو المعي  

٪ في 31٪ من المقاعد في مجلس النواب و 22فإن النساء يشغلن 

 .مجلس الشيوخ

وبحسب االتحاد البرلماني الدولي ، فإن نسبة النساء في البرلمان 

 الكيني أقل من تلك الموجودة في جيران شرق إفريقيا مثل إثيوبيا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا.

 

 

 

  "2021امة للمؤتمر في عة اليم الجمعمكان التئا المغرب، –اط ب"الر  

 

 

 فقه المحاكم و المجالس
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 416الحكم التشريعي الوارد في الفقرة األولى من المادة  بعدم دستوريةالجزائر: قرار متعلق 

 اإلجراءات الجزائيةمن قانون 

( صباحا، جلسة علنية تحت رئاسة 09.00، على الساعة التاسعة )2019نوفمبر سنة  20عقد المجلس الدستوري يوم األربعاء 

 ،19ق.د.م/د.ع.د//01فع بعدم الدستورية رقم السي د كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، وذلك للنطق بالقرار حول الد

من قانون اإلجراءات الجزائية، المعد ل  في شطرها المتعلق بالشخص الطبيعي،-الفقرة األولى- 416المتعلق بدستورية المادة 

 والمتمم،

 وقد قرر ما يلي: 

 للدستور.من قانون اإلجراءات الجزائية  416التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة : أوال

من القانون المذكور أعاله في شطرها المحرر  416عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة األولى من المادة : ثانيا

 كالتالي:

 دج بالنسبة للشخص الطبيعي". 20.000إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز "

 ثالثا: 

من القانون المذكور أعاله في شطرها المحرر  416انية من المادة عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الث -1

 كالتالي:

 دج بالنسبة للشخص المعنوي". 100.000"و

من القانون المذكور أعاله في شطرها المحرر  416عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة  -2

 كالتالي:

 تلك المشمولة بوقف التنفيذ""القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك 

 تفقد األحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعاله فوًرا.: رابعا

يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعاله على كل األحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال االستئناف عند تطبيق : خامسا

 من القانون المذكور أعاله. 416أحكام المادة 

 يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس األمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير األول بهذا القرار.: سادسا

 يبلغ هذا القرار إلى الرئيس األول للمحكمة العليا. :سابعا

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :ثامنا

 

 "علنية للمجلس الدستوريجلسة "

 

 

 

 

 فقه المحاكم و المجالس
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 "بنين: إنشاء جائزة أطروحة "موريس أهانهانزو غليلي

القانون ، الذين تتعلق أطروحتهم  ساتذة" ، إلى مكافأة أجائزة موريس أهانهانزو جليليتهدف جائزة األطروحة ، المعروفة باسم "

 .بشكل أساسي بموضوع يهم العدالة الدستورية في بنين

،  "موريس أهانهانزو غليلي"من خالل إنشاء جائزة أطروحة بعنوان 

تعتزم المحكمة الدستورية تكريم مستحق لرجل ليست مزاياه وكفاءته 

في الواقع مصدر  موريس أهانهانزو جليليمحل نزاع. كان البروفيسور 

. عالوة على ذلك ، يشير 1990ديسمبر  11اإللهام الرئيسي وراء دستور 

 على إليه كثيرون على أنه والد الدستور البنيني ، وهو أيًضا الذي أصر  

 .الحاجة إلنشاء محكمة دستورية منفصلة وعزلها عن الهيكل التنظيمي للمحكمة العليا

 

كار  السنغال: تنظيم مؤتمر دولي في دا

كار  8و  7يومي  نظم المجلس الدستوري السنغالي ندوة دولية في دا

ماضي ال"المجلس الدستوري: معرفة  حول موضوع: 2020ديسمبر 

 ."مستقبللحاضر واالستعداد لاللفهم 

الهدف هو "تقييم هذه المؤسسة التي تتمثل مهمتها في ضمان 

أولوية الدستور وحماية الحريات األساسية ، من خالل استهداف 

ماضيها وحاضرها ، ولكن أيًضا إلبراز نفسها في المستقبل من خالل 

 .'' وجهات نظر -دراسة توقعات 

 .1992مايو  30ه بموجب اإلصالح القضائي الذي تم في ن المجلس الدستوري السنغالي قد تم إنشاؤفإ علملل

 

 "الجزائر: مشاركة في الجلسة العامة لـ "المفوضية األوروبية للديمقراطية من خالل القانون

للمفوضية األوروبية للقانون من خالل  125، في أعمال الجلسة العامة  ل فنيشاالسيد كمشارك رئيس المجلس الدستوري ، 

 .في من البندقية 2020ديسمبر  12و  11الديمقراطية )لجنة البندقية( ، والتي ُعقدت عن طريق التداول بالفيديو في 

 :بتعليقات حول رئيس المجلس الدستوري  شاركو

مساعدات من مشروع قانون شفافية المنظمات التي تتلقى  -

 .الخارج قدمته المجر

 .مشروع قانون اإلجراءات اإلدارية المقدم من كازاخستان -

 ."جزائريالمثال الحقة: إلى العدالة الدستورية  والرقابة المسبقة والال   لوج"الوعن مداخلة  ل فنيشاكمالسيد  ألقىكما 

 .2004منذ عام  "الدول األعضاء" بعنوانعضوة في لجنة البندقية الجزائر وتجدر اإلشارة إلى أن 
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 شاطات العلمية
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 "عدم الدستوريةب لدفعا"السنغال: تنظيم ندوة حول 

كة مع نقابة المحامين ومحاكم االستئناف والمحكمة  عدم الدستوريةب لدفعا نظم المجلس الدستوري ندوة حول " " بالشرا

، األكاديميين والمحامين وقضاة المحاكم  2020ديسمبر  4و  3العليا. كانت هذه الندوة التي جمعت على مدار يومين ، في 

 :والهيئات القضائية

في السنغال من خالل فحص دور  "الدستوريةعدم ب لدفعا" تقييم -

 المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ؛

عدم ب لدفعا"تحليل قرارات المجلس الدستوري في مسائل  -

 .إلثبات أن المؤسسة تشارك في دسترة فروع القانون األخرى "الدستورية

 

  "...الجزائر: ندوة حول "الدستور في خدمة المواطن

حول  20220سبتمبر  6و  5تم تنظيم هذه الندوة يومي 

"الدستور في خدمة المواطن: المحاور الرئيسية موضوع 

 ."2020للمراجعة الدستورية لعام 

شارك أساتذة القانون الدستوري الجزائريون في هذه الندوة ، 

مداخلة الذي قدم  دومينيك روسوباإلضافة إلى البروفيسور 

النظام شبه  في"فصل السلطات حول موضوع  عبر اال نترنيت

ونظمت الندوة تحت الرعاية السامية لرئيس   ."الرئاسي

 ي.الجمهورية عبد المجيد تبون وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
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  "لحقوق اإلنسان والشعوب أنغوال: إطالق كتاب "تعليق على الميثاق األفريقي

بمبادرة من القاضي  مابوتو،في  "تعليق على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب"تم تقديم كتاب  ،2020ديسمبر  10في 

الدكتور باولو سيرجيو بينتو دي  أستاذ في الجامعة الكاثوليكية في لشبونة ، اإلنسان،السابق في المحكمة األوروبية لحقوق 

 .ألبوكيرك

مؤلًفا من جنسيات  67نًصا وكتبه  76العمل المؤلف من 

نيا بما في ذلك أنغوال والرأس األخضر وموزمبيق وغي مختلفة،

حظي بدعم  وبرينسيبي،بيساو وغينيا االستوائية وساو تومي 

الجامعة لشبونة الكاثوليكية وترعاها مؤسسات وأفراد من 

 القطاعين العام والخاص.

 "رئيس المؤتمر مع مفوضة االتحاد االفريقي"       

فقهاء غير أفريقيين في النسختين اإلنجليزية  إذا كانت هناك بالفعل أعمال من هذا النوع "تعليق على الميثاق األفريقي" أنتجها

 .أنتجه األفارقة لألفارقة أفريقي،فإن هذا العمل يقدم كأول عمل  والفرنسية،

يقدم العمل نفسه كمساهمة كبيرة للقضاة والعاملين القانونيين في قراءة وتفسير  محتواه،نظًرا التساع نطاق العمل وثراء 

سالة والبروتوكوالت اإلضافية ، مع مراعاة االجتهاد مؤلف نًصا حول مواد الر   م كل  الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. قد  

محاكم العليا والدستورية في البلدان األفريقية الناطقة القضائي للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ، فضالً عن اجتهاد ال

 البرتغاليةباللغة

فيليب جاسينتو  موزمبيق،تزامن حفل إطالق الكتاب مع االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان وترأسه فخامة رئيس جمهورية 

بفضل رسالة مسجلة سابًقا من رؤساء جمهورية البرتغال والرأس األخضر  اإلنترنت،نيوسي ، بصفته المضيف. تمت متابعته عبر 

 وموزمبيق.
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 عبر اإلنترنت  CJCAنفيذي لـالت   كتبورة الثالثة عشرة للمد الد  اأنغوال: انعق

فبراير  18من لواندا ، أنغوال في  عبر اإلنترنت  CJCAالتنفيذي لـ كتبوفًقا للنظام األساسي ، سُتعقد الجلسة الثالثة عشرة للم

2021. 

واعتماده ، وإغالق لمراجعة تقرير النشاط ، ستخصص هذه الجلسة

 .2021واعتماد الميزانية التقديرية لعام  2020السنة المالية 

ادسة المقر رة  والفصل في تاريخ التئام الجمعية العامة الس 

 بالمغرب

 .2019منذ يونيو  CJCAتترأس المحكمة الدستورية في أنغوال 

 "رئيس المؤتمر، مانويل أراغاو"            

 

 "ل للقاضيات األفريقيات"االجتماع األو  الغابون: تأجيل 

في والمحكمة الدستورية  CJCA رت، قر   19بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي والقيود التي تنطوي عليها مكافحة وباء كوفيد 

وكان . إلى تاريخ الحقغابون تأجيل عقد هذا "االجتماع" ال

أن يُعقد "االجتماع األول لكبيرات القضاة من المفروض 

في  2021مارس  9و  8" يومي ياتقياألفر  تايضاوالق

 .ليبرفيل

ل من نوعه على المستوى ويأتي هذا االجتماع ، وهو األو  

األفريقي ، بالتزامن مع االحتفال بيوم المرأة العالمي 

 الثامن من مارس.المصادف 

 "غابونالستورية في المحكمة الد  "مقر                                                                           
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