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 كلمة الرئيس

 تم إصدار العدد األول من منشور منظمتنا بعنوان
الذي يحتوي على  "عالمية للمؤتمررة اإلشنّ ال"

مجموع أنشطة الرئيس ، والمحاكم و المجالس 
األعضاء ، وكذا التطورات الدستورية واالنتخابية وغيرها 

حداث التي شهدتها إفريقيا خالل الفصل من األ
 .الماضي

ر في البداية كل تصد، التي س "رة نشال"ستصبح 
ثالثة أشهر ، مطبوعة إلكترونية شهرية في 

 .القريب المستقبل

 على"رة نش"ال توزيعمن أجل تعميم الفائدة وضمان 
رها بلغات العمل صدونطاق واسع ، سوف نضمن 

اإلنجليزية والعربية المؤتمر، وهي:  األربع في
 والفرنسية والبرتغالية

نأمل أن يجد زوارنا وقراؤنا المعلومات الضرورية 
العدالة متابعة تطور وفيها والمفيدة من أجل فهم أفضل لمنظمتنا والمحاكم و المجالس األعضاء 

 .الدستورية في أفريقيا

  

  الدكتور مانويل أراغاو

 رئيس المحكمة الدستورية في أنغوال

 الدستورية اإلفريقية هيئات الرقابةرئيس مؤتمر 

 

  

 
 "بالجزائر العاصمةجانب من مقّر المؤتمر "

  نبذة عن إنشاء المؤتمر
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في الدورة العادية الخامسة عشر  االتحاد األفريقي، اعتمد الجزائربناء على مبادرة من 
يوليو  27إلى  25في الفترة من  أوغندا،لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في كمباال، 

   )األفريقياالتحاد (انظر قرار    ، قرار إنشاء فضاء العدالة الدستورية اإلفريقية.2010
conf.org/fr/decision/-http://www.cjca   

إن استحداث هذه الفضاء يستجيب لحتمية تكليف السلطات القضائية المسؤولة عن مراقبة 
المجال الذي الدستورية في إفريقيا، باإلندماج في فضاء قاري يسمح لها بالمشاركة دوليا في 

يخصها، والمساهمة في ترقية ونشر القيم والمبادئ العالمية لحكم القانون والديمقراطية 
 وحقوق اإلنسان المكرّسة في ديباجة القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.

نتيجة لهذا، عقد اجتماع تحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية في إفريقيا، الذي 
المؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، في  التأم على هامش

ن تواصل الجزائر عملية إنشاء هذا الفضاء، إلى نهايتها.أ، والذي أوصى ب2011يناير  16  
 7وهكذا، عقد رؤساء وممثلو المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في إفريقيا، يومي 

في مقر المجلس الدستوري الجزائري، المؤتمر التأسيسي للمنظمة اإلفريقية  2011مايو  8و
مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية  "للعدالة الدستورية، والتي أطلقوا عليها تسمية 

."سجسا"لمعروفة مختصرا وا اإلفريقية"  
) محكمة ومجلس دستوري 25مشارًكا يمثلون خمسة وعشرين ( 52شارك في هذا المؤتمر 

إفريقي، معزّزا بحضور رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ورئيس المفوضية األوروبية للديمقراطية 
 عبر القانون، المعروفة باسم "لجنة البندقية".

المشاركون النظام األساسي للمؤتمر واعتمدوه، وانتخبوا  ، ناقش التأسيسي خالل المؤتمر
 أول مكتب تنفيذي وأمانة عامة.

.الجزائر العاصمةفي  "للمؤتمر"ّدد المقر ّالّدائم حٌ   
  .فريقيةاإل والمجالس الدستورية كمامحمن ال عضوا) 46( حالياً " المؤتمر"يبلغ عدد أعضاء 

 االبرازيل، روسي ي المحاكم الدستورية في:ه(مراقبين)  مالحظين) ثالثة أعضاء 3(كما يضم 
. وتركيا  

  في لواندا التنفيذي للمؤتمرالتئام المكتب أنغوال: 

، عقد المكتب  2020يناير  24و  23في 
في  التنفيذي للمؤتمر دورته الثانية عشر

مانويل أنغوال ، برئاسة الدكتور  -لواندا 
، رئيس المحكمة الدستورية في  أراغاو

  :)إقرأ المزيد(. المؤتمر أنغوال ، رئيس

-http://www.cjca
-du-luanda-a-conf.org/fr/reunion

cjca/-la-de-executif-bureau  

 

 أ�شطة المؤتمر
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إنشاء المجلس  يةفي ثالثين المؤتمرمشاركة رئيس  :الجزائر
  الدستوري

، رئيس  مانويل أراغوشارك الدكتور 
المحكمة الدستورية في أنغوال ورئيس 

مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية 
في  2020فبراير  24، في  اإلفريقية

لذكرى الثالثين ل المخلّدةاالحتفاالت 
إلنشاء المجلس الدستوري الجزائري ، 

لة خالل بمداخ شاركبهذه المناسبة ، 
على مت ظّ أعمال الندوة الدولية ، التي نُ 

  .حتفاالتاال هامش
 ربطمشاركته في أراغاو السيد  استغلّ 

صاالت مع العديد من المندوبين اتّ 
  الحاضرين في هذا الحدث.

 رئيس المجلس الدستوري"
 "المؤتمررئيس لدى استقباله  الجزائري

 

في ورشتي عمل على  "رؤتمالم" : مشاركةاالتحاد األفريقي
  اإلنترنت

عن طريق التحاضر عن في ورشتي عمل على اإلنترنت  رؤتمشارك الم
 الشؤون السياسية في االتحاد األفريقي.مفوضية نظمتهما بعد، 

لحكومات" ل "التغيرات غير الدستوريةورشة العمل األولى حول 
"المبادئ ورشة العمل الثانية حول ، بينما 2020يونيو  19المنعقدة في 

  2020يونيو  24المنعقدة في  التوجيهية للتعديالت الدستورية"

رهما المنظمون إلى طوّ  "مذكرتين مفاهيميتين"تم إرسال  وقد 
 .المشاركين

رئيس جديد للمحكمة العليا في  :غانا
  غانا

لمحكمة العليا في غانا وقاضي قضاة االيمين بصفته الرئيس الرابع عشر  نين يبواأأدّى القاضي  
باإلضافة إلى عمله كقاض في المحكمة العليا ، فإنه يعمل أيًضا كمحاضر غير 2020 يناير  7في 

متفرغ في مدرسة غانا للقانون حيث يقوم بتدريس اإلجراءات المدنية والنظام القانوني في غانا. 
م في المسائل الدستورية والقضايا المدنية احكاألتشمل الخبرة القانونية للقاضي كتابة 

  .ا يقدم آراء حول المسائل القانونيةوالجنائية. كم

    "لمحكمة العليا في غاناا"مقر ّ                                                                                

  إنشاء المجلس الدستوري يةنيثالثحتفال باإل: الجزائر
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 جد�د  المحا�م و المجالس



 

 

 

يوم  المجلس الدستوري الجزائري احتفل
بالذكرى الثالثين لتأسيسه،  2020فبراير  23

) بتذكّر أهم الخطوات التي 1989-2019(
قطعها والجهود التي بذلها من أجل الحفاظ 

على الحقوق والحريات وفرض احترام 
الدستور ، االحتفاالت أشرف عليها رئيس 

كمال المجلس الدستوري الجزائري السيد 
لرئيس وتّمت تحت الرعاية السامية  فنيش

(إقرأ  عبد المجيد تبونالجمهورية السيد 
   المزيد).

"صورة لرؤساء الوفود المشاركة في 
                                                                         اإلحتفالية"

 

 ليبيا  : المحكمة العليا الليبية تصبح العضو 46 في المؤتمر

محمد قضاة قاضي المن  2020يونيو  8برسالة بتاريخ 
في ، رئيس المحكمة العليا قضاء والمجلس  ، رئيسالحافي 

ُمؤتمر هيئات الّرقابة الّدستورية  ، موجهة إلى رئيس ، اليبي
، والتي بموجبها طلبت المحكمة العليا الليبية رسميًا  اإلفريقية

  المنظمة،   أن تصبح عضًوا في

) 46ستة وأربعون ( المؤتمرأعضاء عدد  صبح، يا االنضمامبهذ
  ) أعضاء مراقبين.03عضًوا نشطًا وثالثة (

 

  

   تجديد جزئي في المحكمة الدستورية :المغرب

مارس  11م وي الملك محمد السادساستقبل 
نين في المحكمة األعضاء األربعة الجدد المعيّ  2020

                                                                                                                                        : الدستورية ، ويتعلق األمر ب
نه الملك محمد السيدة لطيفة الخال، عضو عيّ .

                                                                                      السادس
نه الملك محمد .السيد حسين أبوشي، عضو عيّ 

                                                                                    السادس
السيد محمد العلمي، عضو منتخب من مجلس  .

                                                                                     النواب
مجلس من السيد خالد برجاوي، عضو منتخب .

                                                                                  .المستشارين
  .سعيد اهرايحتفالية بحضور رئيس المحكمة الدستورية السيد ت هذه اإلجروقد 

 

  

 جد�د  المحا�م و المجالس

 ستور�ة
ّ

 التطوّ رات الد
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مشروع مراجعة : الجزائر
   الدستور

 ،  السيد عبد المجيد تبوناستقبل رئيس الجمهورية 
 ، رئيس لجنة الخبراء المكلفة 2020مارس  24في 

  األستاذ أحمدبصياغة مقترحات لمراجعة الدستور ، 
لي ة مشروع أوّ م له مسودّ ، الذي قدّ لعرابة 

للتّ عديالت الدستور ية التي اقترحتها 
-http://www.aps.dz/algerie/104812اللجنة

propositions-de-la-mouture-de-l-avant-projet-
de-revision-de-la-constitution 

األستاذ أحمد ه لااستقبلدى  لجمهوريةرئيس ا"
                                                                                                         "لعرابة

 

                                                                                                    ستوردّ حول تعديل الاستفتاء  :غينيا
 2020مارس  22تم إجراء االستفتاء الدستوري في غينيا في  

حتى يتمكن السكان من التصويت على اعتماد دستور جديد 
اقترحه الرئيس ألفا كوندي تم إجراء االستفتاء الدستوري في 

حتى يتمكن السكان من التصويت  2020مارس  22غينيا في 
  .الرئيس ألفا كوندي.على اعتماد دستور جديد اقترحه 

من  ٪89.76وقد تمت المصادقة على الدستور الجديد بنسبة 
، بحسب النتائج  ٪58.27الناخبين ، بنسبة مشاركة بلغت 
 التي أعلنتها المحكمة الدستورية.

 أفريقيا الوسطى: رفض المحكمة 
الدستورية لمشروع تعديل 

رالدستو  

مسودة تعديل  2020يونيو  5رفضت المحكمة الدستورية في 
مارس التي بدأها بعض نواب األغلبية ، وبدعم  30دستور 

  القرار) طالع( .من رئيس الدولة فوستين أرشانج تواديرا

http://www.cjca-conf.org/fr/centrafrique-rejet-du-projet-

de-la-modification-de-la-constitution-par-la-cour-

constitutionnelle/                

"المحكمة الدستورية السيدة دانييل دارالن ةرئيسمن طرف  الرفض،ة قرار تالو"      
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 مالي: إجراء االنتخابات التشريعية

بات جرت عام  االنتخا ــــريعية ل مالي في  2020التش  19في 
ــــنوات من التأجيالت من أجل تجديد  2020أبريل  بعد عدة س

  عضًوا في الجمعية الوطنية لمالي. 147

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي ، بعد تسوية الدعاوى 
النتائج النهائية للجولة  أبريل 30االنتخابية و المنازعات، في 

الثانية من هذه االنتخابات ، حيث بلغت نسبة المشاركة 
35.25٪.  

 

مالوي: إلغاء اإلنتخابات الرئاسية 
من قبل المحكمة 

 الدستورية
 4ألغت المحكمة الدستورية في مالوي في    

 2019، االنتخابات المثيرة للجدل لعام  2020فبراير 
 موثاريكا. التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس بيتر 

شابه  2019مايو  21وصرحت المحكمة أن تصويت 
.العديد من المخالفات . 

وتُعّد هذه أول انتخابات يتم الطعن فيها قانونياً منذ 
. وسيجري تصويت جديد 1964مالوي عام  استقالل

2020 يوليو 2يوماً ، أي في  151في غضون   

 

 

                                                                  

  : إجراء اإلنتخابات الرئاسيةبورندي
. وتجرى االنتخابات التشريعية والبلدية في نفس وقت 2020مايو  20جرت االنتخابات الرئاسية في بوروندي في 

  .الجولة األولى
 4رفضت المحكمة الدستورية البوروندية فى 

يونيو استئناف حزب المعارضة الرئيسى ضد 
 20نتيجة االنتخابات الرئاسية فى 

فوز مرشح السلطة إيفاريست وأعلنت  مايو.
نداييشيميي في االنتخابات الرئاسية بنسبة 

  .من األصوات 68٪

المحكمة استئنافات رئيس المجلس  برتأعت
الوطني للحرية ، أغاثون رواسا ، ضد نتائج 

اسية والتشريعية والبلدية االنتخابات الرئ
، معتبرة أنه لم الوجاهة وتفتقد إلى "الغية"

  دعم حجته.تيقدم أدلة كافية 

 

 الكاميرون: إجراء اإلنتخابات التشريعية
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 التطوّ رات اإل نتخاب�ة

 



 

 

 

عضًوا في الجمعية  180من أجل تجديد  2020فبراير  9االنتخابات التشريعية الكاميرونية في  تجر
.بعد عدة تأجيالت للكاميرون،الوطنية  المجلس  وأعلن 

ألغى  حيثفبراير ،  28النتائج الجزئية في الدستوري 
ما شابها من جزًءا من االنتخابات في الغرب بسبب 

أن تنظم عشر دوائر انتخابية في الشمال  وقرّرمخالفات، 
الغربي ، وواحدة في الجنوب الغربي انتخابات جديدة ، 

 وبلغت نسبة المشاركةمقعًدا.  13ليصبح المجموع 
حصل التجمع الكاميروني الديمقراطي و، 43.79٪

الشعبي على األغلبية المطلقة ، والتي يبلغ مجموعها 
مقعًدا ، مما يضمن للرئيس  167من مجموع مقعًدا  139

 .بول بيا االحتفاظ بالسيطرة على الجمعية الوطنية
  

  

  

 

 الرقابة ئاتيه دوة الدولية الثالثة لمؤتمرعقد النّ  :موزمبيق
 الدستورية اإلفريقية

 -ولية الثالثة في مابوتو ندوته الدّ  "المؤتمر"م ينظّ 
أغسطس  12إلى  10موزمبيق في الفترة من 

" العدالة االنتخابية: ، حول موضوع  2020
كتذكير ،  الشفافية ، ودمج ونزاهة العملية"

ندوة بين مؤتمرين. األولى جرت  "المؤتمر"يعقد 
"القاضي حول موضوع  2013في كوتونو عام 

ني والثاالدستوري والسلطة السياسية". 
حول موضوع  2017انعقد في الجزائر العاصمة عام 

  الدستورية". "لجوء األفراد إلى العدالة

رئيسة المجلس الدستوري في "              
 الموزمبيق"

  

 فريقيتحاد اإلاإل لى مقرّ إزيارة عمل رئيس المؤتمر  إثيوبيا:
االتحاد األفريقي  بزيارة عمل لمقرّ  المؤتمر سيقوم رئيس

ض للقاء مفوّ  2020خالل الربع األخير من عام أبابا في أديس 
الشؤون السياسية والمستشار القانوني ، كما سيستقبل 

  .رئيس االتحاد األفريقيمن 
وبهذه المناسبة ، سيتم تجديد توقيع اتفاقية الشراكة 

، والتي انتهت  المؤتمرو االتحاد اإلفريقي والتعاون بين 
2020أبريل  1صالحيتها في   

صفة ويتمتع بعضو في االتحاد األفريقي  المؤتمرللتذكير ، أن 
حاد األفريقي في أديس االتّ  مقرّ " مراقب"

                 أبابا"
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 األ�شطة الُمستق$ل�ة



 

 

 

  

وى رفيعة المستة السادسة احتضان الجمعية العامّ  :المغرب
 للمؤتمر

رفيعة  ةالسادسجمعيته العامة يعقد المؤتمر 
في  2021أبريل  7إلى  4في الفترة من المستوى 

في المغرب حول موضوع   مدينتي الرباط وفاس
""المحاكم الدستورية والقانون الدولي  

منذ و جمعية عامة يعقد المؤتمر كل عامين للتذكير،
على  هي جمعيات عامة )5إنشائه ، تم عقد خمس (

) ، ليبرفيل 2013) ، كوتونو (2011التوالي: الجزائر (
  ) ، كيب تاون (2015(

 "صومعة حسان، الرياط"                            

 

 في إفريقياات القاضي ساءنّ ول للقاء األالغابون: اللّ 
المحكمة الدستورية بالتعاون مع سينظم المؤتمر 

في ليبرفيل  2021مارس  9و  8في الغابون يومي 
القاضيات  األول لرئيسات القضاة و لقاء"ال، 

اختياره الحًقاحول موضوع يتم "  في إفريقيا  

 يومالمع االحتفال ب لقاءال هذا يتزامن عقد
 لمرأة.ل العالمي

                                                                                                       
  "المحكمة الدستورية في الغابونرئيسة "

  

   "المحكمة الدستورية في الغابونرئيسة "                                                                    

  

 الرقابة ئاتيه لمؤتمر دوة الدولية الثانيةنشر وقائع النّ 
  الدستورية اإلفريقية

 لمؤتمرالندوة الدولية الثانية  "وقائع" أصبحت
، المنعقدة الدستورية اإلفريقية  الرقابة ئاتيه

في متاحة في الجزائر ،  2017نوفمبر   27في
 "وقائعال"سيتم إرسال و كترونيلإإل هاشكل
الورقي إلى المحاكم والهيئات  هاشكل في

هذه  القضائية المختلفة في أقرب وقت ممكن.
، وهي:  لمؤتمرااألعمال متوفرة بلغات عمل 

  والفرنسية والبرتغالية.اإلنجليزية والعربية 

جميع المداخالت القانونية و  "الوقائع"و تضم 
يمكن والفقهية للمشاركين في الندوة والتي 

بالضغط على الرابط أو تحميلها الرجوع إليها 
  :التالي
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 األ�شطة العلم�ة

 األ�شطة الُمستق$ل�ة



 

 

 

 

   "فريقية للقانون الدستورية اإللّ إنشاء "المج
ستنشر دراسات من أكاديميين أو ممارسين بشأن المواضيع المتعلقة بالقانون الدستوري " ة لّ "المجفي هذه 

ية هقفمقاالت الالوالكتب والدراسات وو األطروحات بشكل عام والعدالة الدستورية بشكل خاص (الرسائل 
 المنشورة في مجالت أخرى وما إلى ذلك ...)

بع لرّ خالل ا(اإلطالق  ". ةلّ المج "ألعضاء في هذه اات القضائية لهيئسيتم أيًضا نشر أهم القرارات الصادرة عن ا
  )2021األول من 

  

  

  إطالق"جائزة أحسن أطروحة"
ي و الفقه ، ودعم البحث ةدجيّ قانونية  الاعمأموا دّ الفقهاء األفارقة الشباب الذين ق دعمو اكتشافهو الهدف 

.المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم اإلفريقية العليا القانوني الجامعي حول الموضوعات التي تهمّ   

لّوحات على الواإلشهار  لصاقنشرها على المأل عن طريق اإل كل عامين ويتمّ  أطروحة" أحسن "جائزةتُمنح 
وأي وسيلة للمؤتمر  اإللكترونيموقع العن طريق إدراجها في وكذا  الشريكة،لهذا الغرض في الجامعات  خصّصةالم

  )2020بع األخير من عام أخرى مناسبة. (اإلطالق في الرّ تواصلية 

  

  

إنشاء "منتدى للنقاش" مخصص للهيئات القضائية األعضاء في 
  المؤتمر

أو أخذ آراء الفقهية د ، أو ربما إلبداء اآلراء بالتبادل حول موضوع محدّ  "المنتدى"يجب أن يسمح هذا 
القضائية األخرى حول الموضوعات التي ات هيئلا

أو المعروضة عليهم بغرض  هم بشكل خاصتهمّ 
ة ز منصّ وبالتالي يمكن أن تعزّ . الفصل فيها

وابط العملية بين مختلف المناقشة هذه الرّ 
  الدستورية.لمحاكم امجالس وال

: من موقع "المنتدى"يمكن االطالع على هذا  
conf.org-www.cjca  طالق). (قيد اإل  

  

 

 

  

  

  

  

http://www.cjca-conf.org/event/international-scientific-seminar-of-ccja/  
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