
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          

 "اإلعالمية للُمؤتمرالنّشرة "

 ُمؤتمر هيئات الّرقابة الّدستورية
 اإلفريقية

 

العدد                                                                                                           عالمية للمؤتمر"رة اإلنشال"
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اإلفريقية الّدستورية الّرقابة هيئاتُمؤتمر   
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مداخلة الدكتور مانويل أراغاو ، رئيس مؤتمر هيئات الرقابة 

 الدستورية اإلفريقية

 ألقاها خالل المؤتمر الثامن عشر للمحاكم الدستورية األوروبية

 براغ:  22 فبراير 2021

  

الدستورية،سيدات والسادة أعضاء المؤتمر األوروبي للمحاكم ال  

أن أتقدم بخالص الشكر  أود  

برئاسة  المؤتمر،ألعضاء 

رف الذي على الش   الرئيس،

بصفتي  بدعوتي،موه لي قد  

هيئات مؤتمر رئيس 

الدستورية  الرقابة

إلى هذا المؤتمر  ،اإلفريقية

الثامن عشر الذي يمثل 

ة في حياة خطوة مهم  

من خالل هذا  و متكنظمم

حفل االفتتاح مقاسمتكم 

 .الرسمي

خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التعاون بين المؤسسات التي نتشرف  الرئيس،سيدي  اتخذتم،لقد 

.كل في مجاله الخاص اإلبداع،بخدمتها والتي تشترك في نموذج   

وهي مساحة للحوار بين السلطات الدستورية من أجل الحفاظ على النظام الديمقراطي وكذلك الحفاظ 

.على ثقافة سيادة القانون وتعزيزها  

لمحاكم الدستورية االتي يتألف منها مجلس  الدستوريةو القضائية الرقابة هيئاتصحيح أن 

ح . من الصحياإلفريقيةالدستورية  هيئات الرقابةمؤتمر لديها تاريخ وماضي مختلف عن  األوروبية

أيًضا أن السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي تعمل فيه السلطات القضائية 

 .ينا يمكن أن يكون مختلًفااألعضاء لمنظمت

لكن هذه الهيئات القضائية تشترك في نفس الق  يم وتشترك في الر  غبة في العمل مًعا من أجل التمكن 

من المضي قدًما بنفس الوتيرة نحو إنشاء مساحة يتم فيها تعزيز المبادئ التي تقوم عليها سيادة 

.القانون والديمقراطية   

أود   أن أغتنم هذه الفرصة ألخبركم ببضع كلمات حول السياق الذي ولد فيه مؤتمر الهيئات الدستورية 

األفريقية. جاء إنشاء منظمتنا نتيجة لقرار االتحاد األفريقي، الذي تم اعتماده بمبادرة من الجزائر، 

ويهدف إلى إنشاء فضاء الستكمال اآلليات المختلفة التي أنشأها االتحاد األفريقي إلرساء دولة القانون 

على  مهمة،إلى نفسها  إنشائها،منذ  منظمتنا،.  لقد أوكلت في القار ة والديمقراطية وحقوق اإلنسان

زيز تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز التضامن والمساعدة المتبادلة بين أعضائها وتعتهدف  الخصوص،وجه 

.الدستوريوالقضائي  جتهادفي مجال اال  

المشاركون،السيدات والسادة   
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في الوقت الذي أتحدث إليكم فيه، أصبح المؤتمر يضم   ستة وأربعين )64( دولة عضًوا في مؤتمر هيئات 
الرقابة الدستورية اإلفريقية وثالثة )3( أعضاء غير أفريقيين، يتمتعون بصفة مراقب: البرازيل وروسيا 

.وتركيا . 

ن بين م نذكر،ويمكن أن  إفريقيا،الثقافة الدستورية في ونشر يتم تنفيذ العديد من اإلجراءات لتعميم 
 :أمور أخرى

 .في المواضيع القانونية كل سنتين وترجمة جميع العروض ونشرها ندوات علميةعقد  - 1

ر وهي: اإلنجليزية والعربية والفرنسية ؤتمألربع للميعمل بلغات العمل ا موقع إلكترونيإطالق  -2
 .والبرتغالية

متابعة نشاط جمعيتنا وكذلك األخبار  جميعلكل شهرين تتيح ل "إلكترونية يةعالم"رسالة إإصدار  -3
 .والتطورات الدستورية في إفريقيا

 ومجلة أفريقية للعدالة الدستورية ... إلخ أطروحة"أحسن "جائزة إطالق  -6

 .العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المنظمات المماثلة CJCA عتوق   الدولي،على المستوى 

كان آخرها عقد في  مؤتمرات،خمس  2111في عام  امنذ إنشائه تعقد CJCA وتجدر اإلشارة إلى أن
وتم تأجيل المؤتمر التالي الذي كان من المقرر عقده في أبريل المقبل في  ،2112أنغوال في يونيو  لواندا،

 .2122لعام  12-بسبب كوفيد  المغرب،

 سيداتي وسادتي أتمنى لكم كل التوفيق في عملكم.

 الدكتور مانويل أراغاو

 رئيس المحكمة الدستورية في أنغوال

 الدستورية اإلفريقية هيئات الرقابةرئيس مؤتمر 

 

مصر: مشاركة المؤتمر في   االجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا 
 والدستورية األفريقية

في االجتماع الخامس  ،"مراقب" بصفة "،المؤتمر" شارك

قد على لرؤساء المحاكم األفريقية العليا والدستورية الذي ع  
 .2121فبراير  21اإلنترنت من القاهرة في 

موضوع المؤتمر الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا في 

 ،العريبة مصرتحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية  مصر،
"العدالة اإللكترونية في هو  السيسي،عبد الفتاح 

 ."11أفريقيا ما بعد كوفيد 
د فيها على مداخلة أك   الرئيس السيسيوقد ألقى 

د شهر هوض بالقضاء الدستوري في إفريقيا وحد  ضرورة الن  

 يونيو القادم كموعد لعقد المؤتمر حضوريا بالقاهرة.
كهم د فيه المشاركون تمس  جت األشغال بصدور بيان أك  وتو  

 إفريقيا.بمحاربة اإلرهاب ودعم العدالة الدستورية في 

 

للمحاكم  11في المؤتمر   CJCAجمهورية التشيك: مشاركة رئيس

 الدستورية األوروبية

 أنشطة المؤتمر
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، في  مانويل أراغاو، السيد  CJCA شارك رئيس

أعمال المؤتمر الثامن عشر للمحاكم الدستورية 

 22األوروبية الذي انعقد عبر اإلنترنت من براغ في 

 .2121فبراير 

م بعد تقدي أراغاو د السيدأك   االفتتاحية،ته داخلفي م

، على الحاجة إلى  CJCAة عن إنشاء لمحة عام  

تي والالمماثلة ، الجهوية ات فضاءتكثيف التعاون مع ال

الفضاء مثل تنشط في مجال القضاء الدستوري 

 ...CECC األوروبي المعروف باسم 

 

الجزائر: زيارة سفير السودان بالجزائر لمقرّ  مؤتمر هيئات الرّ قابة 

 الدستورية االفريقية

ودان بالجزائر بزيارة مجاملة قام سعادة سفير الس  

  .2121فبراير  22في  CJCA لمقر  

ر عمل األمانة العامة شروحات عن سي  مت له د  وق  

 .وأجهزته ومصادر تمويله ؤتمروأهداف الم المقر   إدارةو

أبريل  14في  "اتفاق المقر"أنه منذ توقيع  ذكير،تلل

بوضع دبلوماسي ، مثل  CJCA ، يتمتع مقر   2114

الممثليات الدبلوماسية األخرى المعتمدة في الجزائر 

 العاصمة.

الدستورية في السودان عضو للعلم، فإن المحكمة 

 .2111مؤسس في المؤتمر منذ 

 

 

 فيل فنيش ارئيس المجلس الدستوري السيد كم مشاركةالجزائر: 

 .، كمدعوالمؤتمر الثامن عشر لمؤتمر المحاكم الدستورية األوروبية

بدعوة من السيد بافيل ريتشتسكي ، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية التشيك ، تابع رئيس المجلس 

أعمال  ل فنيشاكمالدستوري الجزائري السيد 

المؤتمر الثامن عشر لمؤتمر المحاكم الدستورية 

، المنعقد على اإلنترنت من براغ ،  -  CECCاألوروبية

"حقوق اإلنسان والحريات األساسية: وموضوعها 

العالقات بين الفهارس الدولية وفوق الوطنية 

 ."والوطنية في القرن الحادي والعشرين

قد هنأ في وقت سابق  ل فنيشاكموكان السيد 

لمؤتمر المحاكم الدستورية  جديدالرئيس ال

 ، وأعرب عن أطيب تمنياته بنجاح المؤتمر. األوروبية

 

 لمحكمة الدستوريةلي كلّ بوروندي: تجديد 
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المدير العام الحالي و،  2114، المدعي العام السابق لجمهورية بوروندي حتى أغسطس  فالنتين باجوريكوندا

الوطني للمعاشات التقاعدية ، تم التصويت للمكتب 

كرئيس للمحكمة الدستورية من  ، باإلجماع، عليه

 .قبل مجلس الشيوخ في بوروندي

د الرئيس الجدي فالنتين باجوريكونداوبذلك أصبح 

 .لتشارلز نداجيجيماناخلًفا  الدستورية،للمحكمة 

إيمانويل في حين أصبح وزير الدفاع السابق 

 .بًا لرئيسهانائ نتاهومفوكي

 

 بوركينا فاسو: تعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري

 :أعضاء المجلس الدستوري الثالثة الجدد هم

 هدةعلتكمل  الدستوري،في المجلس عضوا ت ناكوسبق لها أن  استثنائية،قاضية ذات رتبة  فيرونيك بايلي

 .2112مايو  12الذي توفي في  كمارا،باميتي ميشيل 

وكان  فاسو،من قبل رئيس جمهورية  مختار التلتم تعيين 

حتى ذلك الحين المستشار الخاص المسؤول عن الشؤون 

دير المدرسة صب منما شغل مك متقاعد،القانونية. مدرس 

 .2112إلى  2111من  (ENAM) الوطنية لإلدارة والقضاء

فقد عينها رئيس مجلس األمة. شغلت عدة  صوفي سوأما 

بما في ذلك منصب سفيرة بوركينا فاسو في  عليا،مناصب 

فإن األعضاء الثالثة الجدد لديهم والية  وللتذكير، .عدة دول

 واحدة مدتها تسع سنوات.

 حين لمنصب رئيس القضاةاختيار المرشّ  دء فيبالكينيا: 

 .وقامت باختيار عشرة مرشحين CJ مرشًحا لمنصب 13قالت مفوضية الخدمات القضائية في إعالن إنها استقبلت 

بمن فيهم القائم  الحاليين،رفض جميع قضاة المحكمة العليا 

السباق الدخول في بأعمال رئيس المحكمة فيلومينا مويلو ، 

 .على استبدال رئيس المحكمة السابق ديفيد ماراجا

مارس  3تمت دعوة الجمهور إلبداء آرائهم حول المرشحين قبل 

 .للنظر فيها

 

كينيا: تقاعد رئيس المحكمة العليا 

 "ديفيد ماراجا"

، رئيس المحكمة  "ديفيد ماراجا"ألغى  ،2112في سبتمبر  العالم،احتل اسمه عناوين الصحف في جميع أنحاء 

ضد  "كينياتا "العليا الكينية آنذاك ، إعادة انتخاب 

رئاسي ، وأمر بإجراء اقتراع  رايال أودينجاخصمه 

 جديد.

وقد أشادت به أصوات  تاريخي،ه و صف قراره بأن  

 الحين،عديدة في إفريقيا وحول العالم. منذ ذلك 

ة داخل مؤسسته طيببسمعة  "ماراجا"تمتع 

وفي جميع أنحاء البالد. تقاعد الرجل البالغ من 

بعد أربع سنوات  2121يناير  11عاًما يوم  21العمر 

على رأس نظام العدالة الكيني. خالل مراسم 

ه رمًزا تجب  اضي ماراجا خلع الق خدمته،انتهاء 
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 سيارة قيم البما في ذلك سيارته الرسمية والعلم الوطني ولوحة تر حكومية،قام بتسليم ممتلكات ولنهاية واليته. 

CJ1   الحفل على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي ، إلى كبير موظفي السلطة القضائية ، تم بث. 

ا الحكومة على "إساءة معاملة وعدم احترام" نظام العدالة بعد أن أمرت السلطة انتقد ديفيد ماراج ،2112في عام 

عاًما من الخدمة في نظام العدالة  12التنفيذية بتخفيض ميزانية العدالة. يتنحى ديفيد ماراجا عن منصبه بعد 

 .الكيني

ات العلمية الثالثة شقانالجزائر: مشاركة المجلس الدستوري في ال

 االنتخاباتلخبراء 

سليمة شارك المجلس الدستوري ، ممثالً بالسيدة   

العلمية ات شقانال، عضو المجلس ، في  موسيراتي

الثالثة لخبراء االنتخابات ، التي نظمتها بشكل مشترك 

لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والهيئة الدائمة 

 .لالنتخابات في رومانيا

"إمكانية الوصول إلى ركزت المناقشات هذا العام على 

 ،العملية االنتخابية" ، وهو أمر ضروري لتنفيذ االقتراع العام

 .وهو أحد المبادئ الرئيسية لقانون االنتخابات

 
 
، عبر اإلنترنت ، من  2121فبراير  14قيم الحدث في أ

 بوخارست.

 ن السابق، رئيسا للبرلماالعليا مصر: انتخاب رئيس المحكمة الدستورية 

 .2121يناير  11يوم رئيسا للبرلمان المصري ، جبالي يحنفي علالدكتور تم انتخاب 

 قعبد الراز بعبد الوهاكان النائب األول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيًسا للمحكمة، خلًفا للمستشار 

 حسن.

ن أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية ٌعي  

 .2112إلى  2111في الفترة من العربية 

، 1222حقوق عين شمس سنة وتخرج في كلية 

وتدرج في العمل القضائي، وحصل على درجة 

 الدكتوراه في القانون العام.

ونال درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة 

من  «دراسة مقارنة -المسئولية عن القوانين»

بتقدير  1222كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 

من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية واإلنجليزية ، وقد شارك في العديد «جيد جداً »

 والفرنسية.

وللمستشار جبالي عدًدا من المؤلفات منها: المسئولية عن القوانين دراسة مقارنة، الرقابة على دستورية 

 .الكثيرالتشريع وغيرها 

 من ثم وكيل للنائب العام، ومندوب بمجلس الدولة.معاون بالنيابة العامة و 1224تدرج جبالي في الوظائف فعين 

عين مستشار مساعد من الفئة )ب( بمجلس الدولة، ومن ثم مستشار مساعد بهيئة المفوضين  1222وفي 

بالمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وصوالً لرئيس هيئة 

لرئيس  2112الدستورية العليا، ومنها لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصوالً فيالمفوضين بالمحكمة 

 المحكمة الدستورية العليا.

 

جمهورية الكونغو الديمقراطية: استبدال ثالثة أعضاء من المحكمة 

 الدستورية
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،  ةتسعة أعضاء بدالً من ست   ليصبح  تعدادهاستبدال ثالثة أعضاء من المحكمة الدستورية ، وبالتالي استكمال ا تم  

 ديودونيالقاضي  وهمتم تعيين ثالثة قضاة جدد ، بحيث 

، أستاذ القانون العام من نقابة المحامين ، كالوبا ديبوا 

، قاضٍ محترف من مجلس  ألفونسين كالوموالقاضي 

، من  باديبانجا ديودوني كاموليتاالدولة ، والقاضي 

 .محكمة النقض

هؤالء القضاة الثالثة اليمين الدستورية ،  ىمنذ أن أد  

. ريثما يتم مكتملة النصابأصبحت المحكمة الدستورية 

السيد يتولى  جديد في أبريل القادم،  انتخاب رئيس

 .الفترة االنتقاليةاإلشراف على  إيفاريست برينس

 

 

 

 

 جائحة فيروس كورونا في ظلّ  عملية الرقمنة في الجزائر: الجزائر

، إن عملية الرقمنة في الجزائر لم تأت من رحم الوضع االقتصادي  كمال فنيشقال رئيس المجلس الدستوري  -

عبر الفيديو ، خالل االجتماع التحضيري الخامس رفيع  األقاه مداخلةفي  .الناجم عن انتشار جائحة فيروس كورونا

أشار إلى أن  المستوى في القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية ، والمحاكم العليا والمحاكم الدستورية األفريقية ،

الجزائر "سجلت ، في هذه العملية التحديث 

كد رئيس أوالرقمنة لمحاربة البيروقراطية كما 

 ." عبد المجيد تبونالجمهورية السيد 

وفي إشارة إلى اعتماد مشروع "الجزائر 

اإللكترونية" ، أوضح أن وباء فيروس كورونا جاء مع 

ذلك لتسليط الضوء على "الفرص التي تتيحها 

تكنولوجيا ووسائل االتصال الرقمي من حيث توفير ال

 ." الوقت والمال والجهد

وقد شجع الوباء التجريب واستحداث آليات وأجهزة 

مختلفة صدرت بموجب مرسوم سابق وأظهر العديد 

ة عن بعد وغيرها من محاكممنها فعاليته وتسريع رقمنتها وتحديثها من خالل تطوير واعتماد آليات أخرى مثل ال

 .لخدمات المقدمة عبر الشبكةا

الجزائر كغيرها من دول العالم "تكيفت مع الوضع االقتصادي االستثنائي ، واستخدمت بشكل أكبر وسائل االتصال 

الحديثة لضمان استمرار الخدمات في القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن ، وال سيما تلك المتعلقة باإلدارة 

والخدمات المختلفة وكذلك االتصال بين  مرافقأن الهدف "هو تسهيل وصول المواطنين إلى الو العدل ، مشيرا إلى 

 ."مختلف الجهات الفاعلة في جميع المجاالت

، أشار إلى المشاركة ، عبر  12-وفي إشارة إلى تكييف المجلس الدستوري للشروط التي فرضها وباء كوفيد 

ها الصيفية التي نظمتألكاديمية بشأن االختصاص الدستوري ، وال سيما االفيديو ، في العديد من األحداث الدولية 

للجنة البندقية )المفوضية  122سبتمبر الماضي ، والدورة العادية  2 2و  2المحكمة الدستورية التركية في 

 .األوروبية للديمقراطية من خالل القانون(

افة الدستورية ، بما في ذلك المناقشات ، عن طريق كما نظم المجلس الدستوري فعاليات تهدف إلى الترويج للثق

التداول بالفيديو ، مع أستاذ القانون الدستوري الفرنسي ، دومينيك روسو ، بشأن آليات تعميم الثقافة الدستورية ، 

ة الدستور حول مسود   2121أكتوبر  4و  2بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  اإلنمائي وكذلك ندوة دولية يومي 

 .الجزائري الجديد

 

 المحكمة الدستوريةبنين: بناء وتجديد مقر ّ
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لمباني الجديدة للمحكمة الدستورية ا استالمتم 

فبراير بحضور رئيس الدولة ورئيس  12في 

 .السيد جوزيف دجوجبينو المحكمة ،

من الميزانية المحكمة  تم تمويل بناء وتجديد مقر

ملياري فرنك أفريقي. وهكذا فإن اإلطار بالوطنية 

المحكمة الدستورية  قضاةالجديد الذي أتيح ل

والعاملين في هذه اإلدارة سيجعل من الممكن 

 .مواجهة العديد من التحديات

الجزائر: مراجعة القانون 

المتعلق بالنظام العضوي 

 االنتخابي

، وقدم لألحزاب السياسية إلبداء  "ة لعرابة"لجنم مشروع مراجعة قانون النظام االنتخابي ، الذي أعدته يقد   

. باإلضافة إلى التغيير المتعلق بالنظام االنتخابي ، 2114، مقارنة بنص  الرأي ، بعض المالمح الجديدة ، بعضها مهم  

في القوائم ، بين الرجال والنساء  ةفصامنال ةلجنالاقترحت 

تشديد ، والتواجد اإلجباري للشباب )الثلث( وكذلك أحكام 

 .المالية على الحمالت االنتخابية الرقابة

إذا كان النص الحالي "متناسبًا" هو المطلوب ، تقترح اللجنة 

ينتخب الناخب قائمة ولكنه في نفس  بحيث إجراء تعديالت

 .الوقت يختار مرشحيه من نفس القائمة

ختفى منطق "رأس فبهذه الطريقة يإذا تم اعتماد االقتراح 

" ماءس"اقتراًعا نسبيًا متعدد األسيكون بالتالي والقائمة". ، 

س القائمة" ، أمع أسلوب الحاصل والقائمة الحرة. سيكون الهدف هو وضع حد لمنطق "بيع المناصب" ، وال سيما "ر

 2112وهي ممارسة ظلت عالقة في االنتخابات التشريعية لعام 

 

جمهورية إفريقيا الوسطى: تحديث حول االنتخابات التشريعية 

 والرئاسية

جرت عملية االقتراع للجولة األولى من االنتخابات الرئاسية والتشريعية المزدوجة في جمهورية إفريقيا الوسطى  

في سياق صعب نظًرا لألعمال العدائية التي اندلعت في العديد من المحافظات وحول  2121ديسمبر  22في 

سابق فرانسوا بوزيز وجزء من المعارضة ، بانغي من قبل تحالف الجماعات المسلحة المدعوم من قبل الرئيس ال

انسحب الرئيس السابق إلى المناطق النائية قبل إبطال ترشيحه للرئاسة من قبل المحكمة الدستورية المنعقدة 

 .2121ديسمبر  3في 

قاضي انتخابي ، وقد ككان على المحكمة الدستورية أن تلعب دورها كمنظم لعمل السلطات والمؤسسات العامة و

ت بالتأكيد من خالل القرارات المتخذة في التهدئة النسبية ولكن قبل كل شيء لضمان إمكانية االقتراع مع ساهم

 ذلك

وبالفعل ، بينما تم بالفعل فحص الترشيحات ، دعت أحزاب 

المعارضة مرة أخرى إلى تأجيل االنتخابات على أساس 

 .من قانون االنتخابات 112المادة 

ية وجود تناقض بين هذه المادة الحظت المحكمة الدستور 

من قانون االنتخابات والمواعيد الدستورية إلجراء االقتراع 

الرئاسي. في اليوم السابق لالقتراع ، حكمت المحكمة 

لصالح الدستور من خالل تطبيق مبدأ التسلسل الهرمي 

للقواعد وتفضيل األحكام الدستورية. وعليه ، أكدت المحكمة 

 .2121ديسمبر  22إجراء االقتراع في 

 التطو  رات ال نتخابية
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حة المدلى بها ، حيمن األصوات الص ٪23.16سنوات بنسبة  2لوالية جديدة مدتها  تواديراأعيد تعيين الرئيس 

المحافظات ال يمكنها التصويت بسبب بعض مع األخذ في االعتبار حقيقة أن  ٪32.22وبلغت نسبة المشاركة 

 .تصرفات الجماعات المسلحة

ر إجراء آذار إلى جانب انتخابات جزئية لجميع الدوائر التي تعذ   16االنتخابات النيابية في  وستجري الجولة الثانية من

 مارس 31سيتم تنصيب رئيس الجمهورية في و االنتخابات فيها. 

 

الكونغو برازافيل: االنتخابات الرئاسية ، والمصادقة على سبعة 

 ترشيحات

ة سبعة ت صح  فبراير / شباط ترشيح أحد المعارضين وأقر   12في  المحكمة الدستورية للكونغو برازافيلرفضت 

ر إجراؤها شخصيات أخرى في االنتخابات الرئاسية المقر  

مارس / آذار. تم قبول ترشيح الرئيس المنتهية  21في 

 .دينيس ساسو نجيسوواليته ، 

رئيس المحكمة الدستورية إن  أوغست إيلوكيوقال 

 تنتمي إلىي تترشيح ميشيل مبوسي نجواري ، ال

بعدم تقديم  ةتهمم يمعتدلة ، لم ي قبل. وهالمعارضة ال

 تصريح "شهادة طبية صادرة عن أطباء محلفين و

 .على وجه الخصوص "عن وضعه الضريبي 

كما الحظت المحكمة "وجود تضارب بين التوقيع الذي تم وضعه في أسفل إعالن ترشيحه وعينة ذلك التي تم 

 ."إنتاجها في الملف

الرئيس المنتهية واليته دينيس ساسو  ملفتمت المصادقة على ترشيحات سبع شخصيات أخرى ، بما في ذلك 

 عاًما. 34عاًما ، الذي يسعى لوالية رابعة ، ويترأس الكونغو  22نغيسو ، 

 

ل فنيش يمنح مقابلة للتلفزيون الجزائري حول االجزائر: السيد كم

 .النظام االنتخابيالمتعلق بالعضوي قانون المشروع مراجعة 

، مقابلة تلفزيونية مع القناة التليفزيونية الوطنية  ل فنيشاكمأجرى رئيس المجلس الدستوري الجزائري ، السيد 

 .2121فبراير  11في 

وتناولت المقابلة 

التي أدارها الصحفي 

حمزة بلقاسم 

مشروع مراجعة 

القانون األساسي 

المتعلق بالنظام 

الذي االنتخابي 

أعدته لجنة الخبراء 

التي شكلها رئيس 

 .الجمهورية

 فنيشواعتبر السيد 

أن األحكام الجديدة 

المقترحة ، وال سيما 

تلك المتعلقة باستبدال رئيس نظام القائمة بنظام القائمة المفتوحة ، تمثل ثورة في النظام االنتخابي الجزائري. 

خالقية على الحياة السياسية والعامة ، ال سيما فيما يتعلق كما رحب باإلجراءات المقترحة إلضفاء الصفة األ

 .بترشيد العالقات بين عالم األعمال وعالم السياسة

 باألحكام التي تهدف إلى تعزيز تمثيل النساء والشباب في مختلف المجالس المنتخبة. فنيشكما رحب السيد 

 التطو  رات ال نتخابية
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 استفتاء على الدستور الجديداإلعالن عن ليبيا: 

الهيئة التأسيسية التي صاغت الدستور ، 

الهيئة التي ك لفت بإعداد ومقرها البيضاء ، هي 

،  2111دستور جديد لليبيا بعد أحداث فبراير 

( ، 41والمعروفة باسم "لجنة الستين". عضًوا )

وهي موزعة بالتساوي بين مناطق ليبيا الثالث 

 .وال تتبع أي سلطة للبالد

ووافق أعضاء اللجنة الدستورية في وثيقة على 

 26إجراء االستفتاء على مشروع الدستور في 

 .2121ديسمبر 

 ينص النص الجديد لمشروع الدستور ، من بين أمور أخرى ، على إنشاء محكمة دستورية.

 

 غابون: اعتماد مشروع جديد لمراجعة الدستورال

بشأن الرقابة الدستورية على مشروع قانون مراجعة دستور جمهورية الغابون ،  2121ديسمبر  22في رأي مؤرخ 

 التي تمنحه قيمةوالمشروع لجميع مواد القانون األساسية  مطابقةالتسعة على الدستورية صادق قضاة المحكمة 

 .دستورية

وفًقا لمشروع القانون المعتمد ، في حالة وجود 

رئيس الدولة  منصب ولىر في السلطة ، يتوشغ

مكونة من رئيسي جماعية المؤقت من قبل هيئة 

في الدستور  .مجلسي البرلمان ووزير الدفاع

لحالي ، تناط هذه الصالحية برئيس مجلس ا

 .وحده  الشيوخ

ر المؤقت" شغويتضمن المشروع فكرة "عدم ال

لرئيس الجمهورية. لم يكن هذا الحكم موجوًدا 

في الدستور الحالي. يذكر أنه قبل عامين ، 

م عد حدثت عن "عندما أصيب الرئيس علي بونغو بجلطة دماغية ، لم تعلن المحكمة الدستورية شغور السلطة. وت

 .اعترضت عليه المعارضة بشدةو الذي " ر المؤقت شغوال

 .رئيس الدولة هامم ولىيت، فإن نفس الثالثي هو الذي ر المؤقت شغوعدم الفي حالة 

، التي تنص على أنه بمجرد تركه لمنصبه ، ال يمكن محاكمة رئيس الدولة أو البحث عنه  22تعديل آخر هو المادة 

 الحكم عليه بسبب أفعال ارتكبت خالل فترة واليته.أو اعتقاله أو 

 

 

فصاعًدا ، يمكن للمرشحين المستقلين الترشح جنوب إفريقيا: من اآلن 

 لالنتخابات

 ستورية
 
 التطو  رات الد
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بأن  المحكمة الدستورية في جنوب إفريقياقضت  

قانون االنتخابات الحالي ، الذي ال يسمح بمرشحين 

 .غير دستوريمستقلين بالترشح لالنتخابات ، 

ألحزاب السياسية ل لمنتمينحتى اآلن ، لم ي سمح إال ل

االقتراع المقبل ، سيكون  بالترشح لالنتخابات. في

 .الميدان بالتالي مفتوًحا للمرشحين المستقلين

يقول بعض النقاد إن جنوب إفريقيا أصبحت في الواقع 

دولة ديمقراطية من ثالثة أحزاب ، حزب المؤتمر الوطني 

برلمان جنوب  أمام .األفريقي وأحزاب المعارضة ، والتحالف الديمقراطي والمقاتلون من أجل الحرية االقتصادية

 إفريقيا سنتان لتغيير التشريع.

 

أوغندا: المحكمة الدستورية تلغي القانون المستخدم في حظر 

 االحتجاجات

فبراير  24في  المحكمة الدستورية األوغنديةأعلنت 

من قانون إدارة النظام العام األوغندي  2 ادةالمأن ،  2121

 .غير دستوريأنه غير قانوني و 2113لعام 

القانون األوغندي ، المتعلق بالنظام العام ، للشرطة  أعطى

 سلطات مفرطة لحظر التجمعات والمظاهرات العامة.

 

إمكانية االستئناف مباشرة إلغاء بنين: 

 لدستور لانتهاك  ليس أمام المحكمة األفريقية

، الطعون بعدم الدستورية ضد قرار  2121يناير / كانون الثاني  21، في  المحكمة الدستورية في بنينرفضت 

لتلقي االلتماسات  (ACHPR) بنين بسحب إعالنها بقبول اختصاص المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 .الفردية

لم تنتهك بنين الدستور بسحب إمكانية قيام مواطنيها 

ريقية. هذا هو باالستئناف مباشرة أمام المحكمة األف

استنتاج من حكم صادر عن أعلى محكمة دستورية. 

ويأتي هذا الحكم في أعقاب عدة التماسات بشأن قرار 

بنين بسحب قدرة مواطنيها على تقديم شكوى إلى 

 .المحكمة األفريقية

و  166وفقا للحكماء السبعة ، فيما يتعلق بالمادتين 

أي مبدأ. تنص هذه المواد على أنه في إدارة العالقات الدولية للدولة ، من الدستور ، فإن قرار بنين ال ينتهك  164

 تكون الصالحيات التي يتمتع بها رئيس جمهورية بنين حصرية.

ال يمكن  ،مباشرةالمحكمة األفريقية  إخطارمواطنيها إمكانية المحكمة ، أن قرار بنين بسحب  قضتوبالتالي ،  

 الدستورية. إخضاعه للرقابة

اإللزامية لـ "التعهد الوطني" في المدارس أمر غير  زيمبابوي: التالوة
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 21في  المحكمة الدستورية في زيمبابويحكمت 

االلتزام الوطني  تالوة، بأن " 2121يناير / كانون الثاني 

للبالد" يعد انتهاًكا غير دستوري لحق أطفال المدارس في 

 .حرية الوجدان وحقوق الوالدين

ماثيو  أربع سنوات من استئنافيأتي حكم المحكمة بعد 

للمحكمة على أساس عدم دستورية االلتزام سوغوالني 

الوطني. جادل األب لثالثة أطفال بأن االلتزام القومي يرقى 

ث ل صاحب االلتماس  إلى مستوى "الدعاية الفاشية". وم 

طلب االلتماس من المحكمة . و2114محامو زيمبابوي لحقوق اإلنسان ، الذين قدموا التماس سوغوالني في أبريل 

 .2114تعليق التالوة اإلجبارية للوعد في المدارس. دخل االلتزام الوطني حيز التنفيذ في مايو 

الفصل في تمديد والية رئيس المحكمة الدستورية بنين: عدم اختصاص 

 الجمهورية

 .لبالد باتريس تالونأعلنت المحكمة الدستورية في بنين عدم اختصاصها بالفصل في تمديد والية رئيس ا

وأشارت في قرارها إلى أنه "بعد النظر في استئناف قدمه مواطن ضد تمديد والية الرئيس ، أعلنت المحكمة 

 ."المؤسس الدسنورية مراقبنفسها غير مختصة ب

وفًقا للحجج التي طرحها هذا المواطن ، من المقرر 

 عند منتصف 2121أبريل  2انتهاء والية السيد تالون في 

الليل ، ويجب أن يتم تسليم السلطة مع خليفته بشكل 

ي تال 1221إلزامي في اليوم التالي ، وفًقا لبنود دستور 

 .ى اليمين الدستوريةأد  على أساسها 

م جدل على الرأي العام حول في األيام األخيرة ، خي  

يوًما من والية الرئيس  62صالحية أو عدم التمديد 

 .الحالي

 زامبيا: حكم المحكمة الدستورية سيطبّ ق في المستقبل

سيستمر المستشارون )المنتخبون( الذين استقالوا 

ولكنهم ألغوا قراراتهم في العمل على الرغم من قرار 

المحكمة الدستورية الذي وجهت المسألة ألنه ال يمكن 

 .تطبيق القانون بأثر رجعي

وقالت المحكمة إن عدم وجود نص صريح في الدستور 

بهذا المعنى يعني ضمناً أن عضو المجلس ليس لديه 

بأثر رجعيقرار االستقالة  تنفيذإمكانية  . 

، قضت المحكمة الدستورية بعدم  2121فبراير  2في 

 .وجود نص قانوني يسمح للمستشار الذي يستقيل بإلغاء قراره بترك منصبه

( ، إن المفوضية ال يمكنها تنفيذ حكم المحكمة ECZموظفي االنتخابات في مفوضية االنتخابات في زامبيا )قال كبير و

 ، لكنها ستفعل ذلك في المستقبل القريب. االن بشأن المستشارين الذين استقالوا وغيروا رأيهم

 

عبر   CJCAنفيذي لـالتّ  كتبورة الثالثة عشر للمد الدّ اانعقتأجيل أنغوال: 

 اإلنترنت
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 األنشطة الُمستقبلية
 



 
 
 

و التي كانت من لواندا ، أنغوال  عبر اإلنترنت  CJCAالتنفيذي لـ كتبعشرة للمعقد الجلسة الثالثة تأجيل  تم  

على أن تعقد في مايو ، 2121فبراير  12في مبرمجة 

 .القادم

لمراجعة تقرير النشاط واعتماده ، ، ستخصص هذه الجلسة

واعتماد الميزانية التقديرية  2121وإغالق السنة المالية 

التئام الجمعية العامة  والفصل في تاريخ 2121لعام 

ادسة المقر رة بالمغرب  .2122عام   الس 

منذ يونيو  CJCAتترأس المحكمة الدستورية في أنغوال 

2112. 

 

  CJCAالثالثة لـ العلمية موزمبيق: عقد الندوة الدولية

موزامبيق خالل الربع  -الثالثة في مابوتو  العلميةوالمجلس الدستوري لموزمبيق الندوة الدولية   CJCAسينظم  

"العدالة ، حول موضوع  2121األخير من عام 

االنتخابية: الشفافية والشمول ونزاهة 

 "العملية

قد األول  CJCAللتذكير ، تعقد  ندوة بين مؤتمرين. ع 

"القاضي تحت عنوان:  2116في كوتونو عام 

د قوالثاني ع  الدستوري والسلطة السياسية". 

حول موضوع:  2112في الجزائر العاصمة عام 

     األفراد إلى العدالة الدستورية". لوج"و

         

مكتب المؤتمر العالمي ل 16الدورة في   CJCAأنغوال: مشاركة رئيس

  للعدالة الدستورية

المؤتمر العالمي ، في أعمال االجتماع السادس عشر لمكتب  CJCA ، رئيس مانويل أراغاوالسيد  شاركسي  

الذي سيعقد على اإلنترنت في  WCCJ  - للعدالة الدستورية

 .، من ستراسبورغ 2121مارس  21

خالل هذه الجلسة ، سيناقش المكتب ، من بين أمور أخرى 

، الذي سيعقد في  WCCJ ، التحضير للمؤتمر الخامس لـ

حول  2122أكتوبر  2إلى  6إندونيسيا في الفترة من -بالي

 .""العدالة الدستورية والسالمموضوع 

محكمة ومجلًسا  112يضم  WCCJوتجدر اإلشارة إلى أن 

دستوريًا ومحاكم عليا ألفريقيا واألمريكتين وآسيا وأوروبا ، وأن 

CJCA  عضو في مكتبWCCJ  اإلقليمية. بعنوان الفضاءات 

 

 

  ملحوظة:

اإلخبارية" هي منشورك ، فال تتردد في إرسال مالحظاتك ومقترحاتك وأي معلومات تتعلق بنشاط  CJCA "نشرة

 ين..مشاركتها مع اآلخرمحكمتك وترغب في 

 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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