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كة و أنغوال: توقيع اتفاقية   ACCFو  CJCAتعاون بينشرا

كةاتفاقية  على (CJCA) ومؤتمر القضاء الدستوري األفريقي (ACCF) وّقعت رابطة المحاكم الدستورية الفرنكوفونية و  شرا

ة الدستورية ، وال سيما تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان باقر التبادل الدراسات القانونية المتعلقة بمن بين ما تهدف إليه:  تعاون

ق على التشاور بشأن المناقشات اإلقليمية والدولية اتفتم االات علمية مشتركة. كما لتقيتنظيم م ووإرساء سيادة القانون 

 .  المتعلقة بالعدالة الدستورية.

، رئيس المحكمة العليا في ع السيد ريتشارد فاغنر وقّ فقد ،  ا و حضورياجتماع رسميإلبما أن الوضع الصحي لم يسمح بعقد او

الذي ختم هذه  من أوتاوا ولواندا النّص  على التوالي، (CJCA)  والسيد مانويل دا كوستا أراغاو ، رئيس (ACCF)كندا ورئيس 

كة الجديدة  .الشرا

 الجزائر: السيد فنيش يستقبل السفير اإلندونيسي بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الدستوري السيد كامل فنيش   

مارس السفير اإلندونيسي لدى الجزائر السيد  22يوم 

كابار الذي   .زيارة مجاملة له  أّدىشليف أ

ب المسؤوالن بعمق العالقات التاريخية بين البلدين ورحّ 

كدا  مستوى التعاون القائم بين المجلس على وأ

ية اإلندونيسية الدستوري الجزائري والمحكمة الدستور 

 .ل الدستورية والدوليةفاحوالتنسيق بين الطرفين في الم

 .تينهيئرة التفاهم الموقعة بين السبل ووسائل تعزيز التعاون في إطار مذكّ  اكما تم استعراض

 

 في الدورة السادسة عشرة لمكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية  CJCAمشاركة

للعدالة الدستورية جلسته السادسة عشرة عبر اإلنترنت من ستراسبورغ. وناقش ، من بين أمور عقد مكتب المؤتمر العالمي 

أخرى ، التحضير للمؤتمر الخامس للمؤتمر العالمي للعدالة والعدالة الذي 

كتوبر  7إلى  4إندونيسيا في الفترة من  -سيعقد في بالي  حول  2022أ

 ."موضوع "العدالة الدستورية والسالم

 CJCA .ل ، األمين العام الدائم ةرابعالسيد موسى ل CJCA ومثل

في مكتب المؤتمر العالمي  القانونعضو بحكم  CJCAوللتذكير ، فإن 

 اإلقليمية.  بعنوان الفضاءاتللعدالة الدستورية ، 

 أنشطة المؤتمر
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 تنزانيا: المصادقة على الخطة االستراتيجية للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

ال ورشة العمل "المصادقة على الخطة شغفي أ ؤامرشارك الم

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، االستراتيجية للمحكمة 

 -" ، والتي عقدت عبر اإلنترنت من أروشا 2025 - 2021

 .2021مارس  23تنزانيا في 

السيدة جيرمينا براتا ، نائبة رئيس المحكمة  CJCA ومثل

 .ه الورشةهذ في الدستورية في أنغوال 

 .2014األفريقي منذ أبريل "مراقًب" في االتحاد  عضو تتمتع بصفة CJCAر أن يتذكال دريج

 

للجنة األوروبية  126الجزائر: مشاركة رئيس المجلس الدستوري في الدورة 

 "للديمقراطية من خالل القانون "لجنة البندقية

 .عدحاضر عن بعن طريق الت، انعقدت هذه الجلسة العامة للجنة البندقية  Covid-19 نظًرا للقيود المستمرة لـ

في  14 - تم اعتماد عدد غير مسبوق من اآلراء

قانون بشأن أمن المواطن في  أهمها ،  -المجموع 

إسبانيا ، والتعديالت الدستورية وإجراءات التبني 

التوافق مع المعايير  وكذافي االتحاد الروسي ، 

بعض أحكام القانون الجنائي في بيالروس لاألوروبية 

 .لمتظاهرينلالمستخدمة في المقاضاة السلمية 

في النقاش حول القانون المتعلق  خالل مداخلته

على صعوبة التوفيق بين مقتضيات األمن  السيد كامل فنيش رئيس المجلس الدستوريد بأمن المواطنين في إسبانيا ، شدّ 

كد أن القانون غامض بعض الشيء ، ال سيما فيما يتعلق ب  ضبطوالحقوق والحريات والمبادئ الدستورية المتعلقة بها. وأ

 في هذا الصدد. ، نفسهاالمخالفات واألحكام الجنائية ، مستشهدا بالتحفظات التي أبدتها المحكمة الدستورية اإلسبانية

 

 

 

 

"المبنى الجميل للمجلس الدستوري الجزائري 

 بالجزائر العاصمة" CJCAالذي يضم مقر ّ 

 

 

 

 

 أنشطة المؤتمر
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 أداء اليمين أمام رئيس المحكمة العلياليبيا: مراسم 

يوم  الليبيةالمحكمة العليا  ضر المستشار محمد الحافي رئيسح

مراسم تحليف رئيس الحكومة الليبية 2021مارس 15االثنين 

الجديد الذي تم امام البرلمان الليبي وبحضور رئيس المجلس 

 الرئاسي واالعضاء والنواب

حلف رئيس واعضاء المجلس   وقد سبق مراسم هذا االحتفال

 الرئاسي امام المستشار الحافي بمبني المحكمة العليا طرابلس

 المحكمة العليا الليبية عضو فاعل و نشيط بمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية االفريقية ، وهذا منذ انضمامها في جوان  للعلم فإن

2019 

 

 العليا مدغشقر: التجديد الكامل ألعضاء المحكمة الدستورية

، تولى األعضاء الجدد في المحكمة  2021أبريل  8في 

الدستورية العليا في مدغشقر مناصبهم رسمًيا بعد حفل أداء 

 .أمام رئيس الجمهوريةاليمين 

تم تعيين القضاة التسعة الجدد الذين سيجلسون في 

سنوات  7لمدة  -أربعة رجال وخمس نساء  -المحكمة العليا 

 .غير قابلة للتجديد

 هم من سيتولى انتخاب رئيس جديد للمحكمة أعضاء المحكمة الدستوريةن علما بأ

 

 النيجر: انتخاب أعضاء جدد للمحكمة الدستورية

ترأس رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو ، يوم األربعاء 

، مراسم أداء اليمين الرسمية لعضوين  2021مارس  31

 .جديدين بالمحكمة الدستورية

أومارو ، المحامي في المحكمة ، الذي وهما السيد كوندو 

انتخبه أقرانه ، والسيد إمران مايغا أومارو ، ممثل جمعيات 

 .الدفاع عن حقوق اإلنسان

أمام رئيس ي يؤمن به، الذوفًقا للدستور النيجيري ، قبل توليهما منصبهما ، أقسم العضوان الجديدان ، على الكتاب المقدس 

 الجمهورية.

 2011، منذ عام  CJCAالمحكمة الدستورية في النيجر ، عضو مؤسس في 

 جديد  المحاكم و المجالس
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 الديمقراطية: انتخاب رئيس جديد للمحكمة الدستوريةجمهورية الكونغو 

أبريل رئيًسا للمحكمة الدستورية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.  20من قبل أقرانه يوم  ديودوني كالوبا ديبواانتخب البروفيسور 

 .(CSM) يصبح بحكم منصبه رئيًسا لمجلس القضاء األعلى

 .الدستورية مع ثالثة قضاة آخرينقاضيا بالمحكمة  2020عين في تموز 

، من مواليد مبوجي مايي )جمهورية الكونغو الديمقراطية(  ديودوني كالوبا ديبوا

دكتوراه في القانون العام وأستاذ بكلية الحقوق  حاصل على،  1966فبراير  4في 

بجامعة كينشاسا. وهو أيًضا محاٍم في محكمة االستئناف في كينشاسا ويعمل 

ام المحكمة الجنائية الدولية. له العديد من المنشورات العلمية في كمستشار أم

"العدالة الدستورية في :  مؤلف القانون العام والقانون الخاص ، من أهمها

 ."جمهورية الكونغو الديمقراطية

 .2011منذ مايو  CJCAعضو مؤسس في  هين المحكمة الدستورية لجمهورية الكونغو الديمقراطية فإر يتذكلل

 

 في تاريخ البالد "رئيسة قضاة"امرأة كينيا: أول 

 .رئيسة قضاة في تاريخ البالد امرأةكينيا على وشك أن يكون لها أول 

 .، أفضل مرشح من بين عشرة مرشحين لهذا المنصب مارثا كوميأصبحت قاضية محكمة االستئناف ، 

يوم  اوأعلنت لجنة الخدمة القضائية الكينية عن اختياره

 .أبريل / نيسان 27الثالثاء 

القيام أوهورو كينياتا الجمهورية لى رئيس ويتعين ع

 .اإلى البرلمان للموافقة عليه ا، قبل تقديمه اتعيينهب

 .في مقاطعة ميرو 1960ولدت عام 

وهي معروفة جيداً في حركة المجتمع المدني وتم تعيينها 

 .2003ألول مرة في المحكمة العليا عام 

 .مسيرتها المهنية السابقة ، دافعت بشراسة عن حقوق النساء واألطفالخالل 

( ، وبكالوريوس في القانون من جامعة نيروبي 2010حاصلة على ماجستير في القانون الدولي العام من جامعة لندن ) يالسيدة كوم

 .( ودبلوم دراسات عليا في القانون من كلية الحقوق في كينيا1986)

 أول رئيسة قضاة في جمهورية كينيا. السيدة القاضية كوميإذا تم تأكيد ذلك من قبل الرئيس كينياتا ، ستصبح 

 .ى هذا المنصب في إفريقياالمرأة السابعة التي تتولّ  عدّ ، ت  كينيا رئيسة قضاةللتذكير، 

 

 جديد  المحاكم و المجالس
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كوتوريسووا رئيساً للمحكمة الدستورية  العليا مدغشقر: انتخاب فلوران را

كوتوريسووا رسمًيا كرئيس جديد للمحكمة الدستورية ، بعد 21 يوًما من تولي كبار مستشاري   أ  علن عن انتخاب فلوران را

 .المحكمة الجدد مهامهم

كوتوريسووا هو المرشح الوحيد لرئاسة لمحكمة ا كان فلوران را

الدستورية. وقد صوت له المستشارون الرئيسيون الحاضرون 

 بالتزكية"في المداوالت: "

كوتوريسووا عضوا في  تم انتخاب فلوران لمجلس األعلى ارا

هذه من لمحكمة الدستورية اعضًوا في  كان امك .(CSM) للقضاء

ثم في  2001إلى عام  1996ومن عام  1996إلى عام  1992عام 

 .2002عام 

كوتوريسووا هو المدعي العام لمحكمة االستئناف في  توليارا. لكنه شغل قبل العودة إلى المحكمة الدستورية ، كان فلوران را

 .سابًقا منصب وزير الداخلية خالل الفترة االنتقالية وشغل منصب وزير العدل خالل الفترة نفسها

، ترأس اللجنة االستشارية الدستورية التي صاغت دستور الجمهورية الرابعة. كما شغل منصب سفير مدغشقر في  2010في عام 

 .كندا

 .2014منذ فبراير  CJCAة العليا في مدغشقر عضًوا في المحكمة الدستوري للتذكير، فإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 جديد  المحاكم و المجالس
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 النيجر: المحكمة الدستورية تعلن نتائج االنتخابات الرئاسية

،  2021مارس  21، في  النيجرفي أكدت المحكمة الدستورية   

، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي  محمد بازومفوز السيد 

االجتماعي وصيف محمد يوسفو ، في الجولة الثانية من 

٪ من األصوات متقدما 55.66االنتخابات الرئاسية ، بحصوله على 

 .(٪44.34) .على محمد عثمان عثمان

 ٪. 62.81االنتخابات الرئاسية في  وبلغت نسبة المشاركة

 

 على انتخاب السيد ساسو نغيسو قالكونغو: المحكمة الدستورية تصدّ 

٪ من األصوات ، خالل اقتراع 88.40أبريل / نيسان على انتخاب السيد ساسو نجيسو بنسبة  6في  المحكمة الدستوريةصادقت 

المحكمة غير أن قدم ثالثة من خصومه دعوى إبطال  .2021مارس  21

 رفضتها الدستورية

، عاد إلى العمل في  1992بعد هزيمته في أول انتخابات تعددية في عام 

باسكال بعد حرب أهلية دامية انتصر فيها على نظام الرئيس  1997عام 

 .ليسوبا

الحظر المفروض بموجبه ، أنهى  2015سمح تعديل دستوري في عام 

 .2016بالترشح مرة أخرى في عام سمح له وهو ما على المرشحين للرئاسة فوق سن السبعين وألغى حد الفترتين ، 

تها خمس والية جديدة مدّ سيباشر السلطة ،  سنة في 37 امنهقضى في السابعة والسبعين من عمره ،  السيد ساسو نغيسو

 سنوات على رأس الكونغو برازافيل.

 

 د إعادة انتخاب باتريس تالونبنين: المحكمة الدستورية تؤكّ 

 2021أبريل  21الدستورية يوم األربعاء في بنين ، أعطت المحكمة 

. وفًقا 2021أبريل  11النتائج الرسمية لالنتخابات الرئاسية في 

يتعلق بانتظام  احتجاجلم تسجل أي  فإنها ،رئيس المحكمةل

االقتراع من مرشحين. وبالتالي ، أعلن فوز الثنائي باتريس تالون 

٪ من 86.29ومريم شابي تاالتا في االنتخابات الرئاسية بنسبة 

دلى بها ، وفًقا للمحكمة العليا  .األصوات الم 

ثنائي مع نائب الرئيس باالقتراع العام  بموجب أحكام قانون االنتخابات الجديد المعمول به ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل

 المباشر ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

 التطو  رات ال نتخابية
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 أنغوال: البرلمان يوافق على اقتراح مراجعة الدستور

وافقت الجمعية الوطنية على اقتراح المراجعة الخاصة لدستور جمهورية أنغوال ، بعد أن قدمه الرئيس جواو لورينسو في أوائل آذار 

 .مارس /

الهدف الرئيسي من المراجعة هو تحسين العالقات 

رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ، المؤسسية بين 

 .من خالل توضيح أدوات الرقابة السياسية

كما ينص االقتراح على ضمان حق التصويت 

للمواطنين األنغوليين في الخارج ، وجعل بنك أنغوال 

ة ، وكذلك الوطني مستقالً عن السلطة السياسية ، وإنهاء مبدأ التدرج في إضفاء الطابع المؤسسي الفعال للسلطات المحلي

 .التشريعية. لالنتخابات قارّ تحديد موعد 

كبر حزب  157تمرير القرار بأغلبية  تمّ و بشكل عام ، اتفقت األطراف على ضرورة مراجعة دستور البالد.  صوتا وامتنع حزب يونيتا ، أ

 .معارض أنجولي ، عن التصويت

"يسبقه تشاور واسع من المجتمع والمنظمات السياسية  عن التصويت إلى حقيقة أن االقتراح لم "يونيتا" حزب يرجع امتناع

 ة تعددية يفوقان مصالح مجموعات.بأن إرادة وتوافر تكوين أمّ  "يونيتا" األكثر تمثيال" ، ومع ذلك ، تقرّ 

 

 تونس: عرقلة إنشاء المحكمة الدستورية

إنشاء المحكمة الدستورية ، وهو قرار يرقى ، رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد المصادقة على مشروع قانون  2021أبريل  3في 

سي التونسيالنظام المؤّس  إلى شلّ  . 

على وجوب إنشاء المحكمة الدستورية  الدستور ينّص حجته أن 

في غضون عام واحد من أول انتخابات تشريعية. لم يتم احترام 

، تمكن النواب فقط  2014هذا الموعد النهائي بالفعل: منذ عام 

واحد من األعضاء األربعة الذين يتعين عليهم من االتفاق على 

يتم  بينما انتخابهم من بين االثني عشر في المحكمة الدستورية

تعيين أربعة آخرين من قبل رئيس الجمهورية واألربعة الباقين 

 .(CSM) من قبل المجلس األعلى للقضاء

هذا لن يحل أي شيء فإن هم البرلمان. نتخبالذين يجب أن يصوتًا لألعضاء الثالثة اآلخرين  130ى لو تمكن البرلمان من جمع حتّ و

 .هيمكن لهذا األخير أن يرفضهو األمر الذي  من حيث الجوهر ، إذ يجب على األعضاء أداء اليمين أمام الرئيس ، و

 .القانون ض إصداررفيجوز لرئيس الجمهورية أن ي بحيثلن تكون هذه هي الحالة الوحيدة التي تمنع المحكمة من االنعقاد.

 قرار سياسي.بقى معلقا بوبالتالي ، فإن مصير القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية ي

 

 ستورية
 
 التطو  رات الد
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 زيمبابوي: إطالق سراح آالف السجناء بسبب فيروس كورونا

من انتشار  للحدّ أصدرت الدولة قانون عفو ومازالوا يقضون عقوباتهم.  كانوافي زيمبابوي ، تم اإلفراج عن مئات المعتقلين ، 

 .فيروس كورونا في السجون المكتظة

سيساعد العفو في تقليل عدد نزالء السجون وهذا و 

يعني بوضوح خفض نفقات السجن. هذه أيًضا ميزة 

 .Covid-19 على جائحةتحسب كبيرة جًدا 

 3000في المجموع ، من المتوقع أن يستفيد حوالي 

سجين من قانون العفو هذا وأن يتم إطالق سراحهم 

 .في األسابيع المقبلة

 بأن المعتقلين المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة أو عنيفة سيبقون في السجن. زيمبابوي المحكمة العليا فيقضت و

 

 غير دستوري ،جنوب إفريقيا: مراقبة البيانات الشخصية 

المراقبة الجماعية  المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيالقد حظرت   

يعني حكم  و على اإلنترنت ، وخاصة على الشبكات االجتماعية.

المحكمة الدستورية أن جميع عمليات المراقبة الجماعية أصبحت اآلن 

 .غير قانونية وبالتالي فهي باطلة في أي إجراء

على الفور. يظل  2021آذار  21لن يتم تنفيذ هذا الحكم الصادر في 

)ريكا(  -قانون تنظيم اعتراض االتصاالت وتوفير معلومات االتصال 

 البرلمان تشريعات جديدة. عدّ ما ي  ثير ساري المفعول لمدة ثالث سنوات 

 

 ناميبيا: رفض المحكمة الدستورية تجنيس المولودين لزوجين مثلي الجنس

بإثبات النسب  ،المثلي الجنس، رفضت السلطات الناميبية إصدار وثائق سفر للولدين حديثي الوالدة ، وطالبت الزوجين

 .البيولوجي

في قرارها إنها ال تريد الدخول في  دستوريةوقالت المحكمة ال

"تصعيد قضائي" من خالل إصدار أوامر لوزارة الداخلية والهجرة 

 .بإصدار شهادات سفر طارئة للمنظار

رفضت وزارة و. 2014تزوج الرجالن في جنوب إفريقيا في ديسمبر 

الداخلية الناميبية االعتراف بزواجهما. في ناميبيا ، ال تزال المثلية 

 غير قانونية. الجنسية

 

 فقه المحاكم و المجالس
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  تحرم الرئاسة من بعض امتيازاتهاالدستورية تركيا: المحكمة 

االمتياز الممنوح لرئاسة الجمهورية للحصول على خدمات مجانية من المؤسسات العامة ، بما  المحكمة الدستورية التركيةألغت  

 .في ذلك خدمات الخطوط الجوية التركية

جاء ذلك بعد أن قدم حزب الشعب الجمهوري المعارض 

، مطالًبا بإلغاء بعض  المحكمة الدستوريةاستئناًفا أمام 

 .قانون مالية الحكومة المركزيةأحكام 

وتأييًدا الستئنافه ، قال الحزب إنه ال يوجد في هذا القانون ما 

ينص على أن القصر الرئاسي يمكنه الحصول على طلباته 

 .مجانًا ،الخاصة بالسلع والخدمات واألشغال وبناء وإصالح األثاث والعقارات

الرئاسي مع الخطوط الجوية التركية ، دون دفع أي رسوم ، موضحة أن الرئاسة  االمتياز المحكمة الدستوريةونتيجة لذلك ، ألغت 

 .للدستور امخالفيعدتتلقى خدمات معينة من المؤسسات العامة دون دفع إتاوة 

ع تموتتفريقية ، األدستورية غير القضائية ال الهيئات عنوانب CJCAهي عضو في  المحكمة الدستورية التركيةر إلى أن تذكيجدر اليو 

 .أو مالحظ" مراقب"عضو صفة ب

 

 مطابق للدستور ،"ي النتخاب أعضاء مجلس النوابعضوالقانون ال": المغرب

ي لمجلس عضوالجدل السياسي الذي رافق مصادقة البرلمان على تعديل في القانون ال المحكمة الدستورية المغربيةحسمت 

يعتمد حساب الذي النواب )الغرفة األولى في البرلمان( 

االنتخابي على أساس المسجلين في  )المعامل( القاسم

 .تيناللوائح االنتخابية وليس على أساس المصوّ 

واعتبرت المحكمة في قرار لها أن موضوع القاسم االنتخابي 

ال »ع ويتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صالحيات المشرّ 

عقيب على التّ »وأنه ال يمكنها « يندرج ضمن صالحياتها

نوعية »، في شأن اختيار «عقديرية للمشرّ السلطة الت

دابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين التّ 

ال يمس »، طالما أن ذلك «بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها»، أو اقتراح «اختيارات تشريعية ممكنة

 .«بأحكام الدستور

من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن القاسم االنتخابي، ما  84ثانية من المادة في الفقرة ال  يوجدواعتبرت المحكمة أنه ال

 .يخالف الدستور

وكان حزب العدالة والتنمية )مرجعية إسالمية( الوحيد الذي رفض اعتماد القاسم االنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح 

في كن المحكمة بقرارها حسمت الموضوع وفتحت الباب العتماده االنتخابية وليس المصوتين، معتبراً أنه غير دستوري، ل

 .االنتخابات التشريعية المقبلة

 

 فقه المحاكم و المجالس
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 "الجزائر: ندوة دولية حول "دور المحكمة الدستورية في بناء الجزائر الجديدة

نظم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر في إطار اتفاقية التعاون "الدستور في خدمة 

" المحكمة الدستورية ودورها في  " ، ندوة حول موضوع: المواطنين

من خالل التداول بالفيديو من قبل أعضاء بناء جزائر جديدة "

المجلس الدستوري وخبراء وطنيين وأجانب. وخالل هذه الندوة ، 

ئل تتعلق باالبتكارات الرئيسية التي أدخلها اسم ق إلىطرالتتم 

حكمة ، وال سيما مع فيما يتعلق بدور الم 2020نوفمبر  1دستور 

سي المسؤول عن الدستورية كضامن للدستور والحكم المؤّس 

 ." تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين مختلف السلطات الدستورية

ة الدستورية في المجال االنتخابي وفي مختلف المسائل الهيكلية والتنظيمية التي محكمالمشاركون "الدور المتوقع لل ناولكما ت

 ."بصالحيات أوسعالتي أصبحت تتمتع الدستورية  المحكمة تنصيبقد تطرأ بعد 

ف على سي والتعّر كما أتاح هذا االجتماع مناقشة الجوانب المختلفة لدور المحكمة الدستورية على المستوى المعياري والمؤّس 

 تجارب جنوب أفريقيا وبلجيكا وبنين وفرنسا ".

 

سبتمبر  28و  27المغرب: نشر "وقائع" المؤتمر الدولي الذي تم تنظيمه يومي 

 في مراكش 2018

في مراكش  2018سبتمبر  28و  27للتو وقائع المؤتمر الدولي الذي تم تنظيمه يومي  المحكمة الدستورية المغربيةأصدرت 

كاديمية المملكة المغربية كة مع أ  .بالشرا

باللغات اإلنجليزية والعربية  ةتوفر م"  وقائعال "

 :الرابط التالي والفرنسية ويمكن الرجوع إليها على

https://www.cour-

constitutionnelle.ma/ar/ 

عن  المحكمة الدستورية المغربيةو ستتولى 

" إلى جميع  وقائعالإرسال نسخ من هذه "

 المحاكم الدستورية األفريقية.

 

 

 

 األنشطة العلمية
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 ACCFالهيئات الدستورية الفرنكوفونيةفي مؤتمر رؤساء   CJCAكندا: مشاركة

وهذا يوم  ACCFالدستورية الفرنكوفونية الهيئاتالمؤتمر التاسع لرؤساء  ACCF - تنظم جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

 ."ةلجماعياقرارات حول موضوع "ال 2021مايو  25

سيتم تنظيم هذا الحدث ، الذي سيأخذ شكل ندوة عبر 

اإلنترنت ، حول مائدتين مستديرتين مواضيعيتين: األولى 

ستركز على "ممارسات وأساليب التداول" والثانية على " 

 ."اآلراء المخالفة مقابل ."ةلجماعياقرارات ال

، الدكتور مانويل أراغاو ،  CJCA ووجهت دعوة إلى رئيس

 .للمشاركة في هذا المؤتمر

كة بينهما ا مؤخًرا اتفاقية تعاونتوقع ACCFو  CJCAر أن يتذكلل  .وشرا

 

كار  السنغال: تنظيم مؤتمر دولي في دا

كار يومي  المجلس الدستوري للسنغالينظم   كة مع مؤسسة كونراد أديناور ، ندوة دولية في دا ،  2021يونيو  18و  17، بالشرا

 "وجهات نظر متقاطعة حول العدالة الدستورية في إفريقيا -غرب إفريقيا في الدستورية  مجالسالو "المحاكمحول موضوع: 

ية ، من خالل فحص وجهات النظر ، جهو في المنطقة ال ات القضائيةئيهالهدف الرئيسي من هذا االجتماع هو السماح لمختلف ال

أفضل الممارسات في العدالة الدستورية واختيار لتحديد 

واالنتخابية. كما سيتم التعامل مع تفاعلهم مع العدالة 

المجتمعية بمشاركة محاكم العدل التابعة للجماعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي 

 .أفريقيا لغرب

هذا االجتماع ، وهو األول من نوعه ، سيشهد أيًضا مشاركة 

 .المحكمة الدستورية األلمانية

 القضائية الدستورية األفريقية ، حاضرة في هذا الحدث القانوني. اتئيهال م غالبيةض، كمنظمة ت CJCAسوف يكون 

 

 

 

 

 األنشطة الُمستقبلية
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ستورية اإلفريقيةُّمؤتمرّهيئاتّالر قابةّالد   
 



 
 
 

 يثير الجدلمحكمة الدستورية القضاة الذي يضعه مستعار الشعر الزيمبابوي: 

العام في زيمبابوي غير سعيدة بعد أن طلبت السلطات القضائية في البالد شعر مستعار بقيمة عدة أجزاء من الصحافة والرأي 

آالف من الدوالرات للقضاة والمحامين من متجر متخصص في 

 .المملكة المتحدة

ف بضع الباروكات مصنوعة من شعر الخيل ويمكن أن تكلّ 

في البلد جدالً  ةلأسمال ههذ تأثار و مئات أو آالف الدوالرات.

 .بأزمة اقتصادية الذي يمرّ 

له ، ال يمكن للبالد تحمّ  تبذيريعتقد بعض الزيمبابويين أن هذا 

 وي نظر إلى الشراء على أنه تركة من الحقبة االستعمارية التي رفضتها العديد من المستعمرات السابقة األخرى.

 

 

 

 

                                 

  ملحوظة:

ؤتمرسالالّر " "  هي منشورك ، فال تتردد في إرسال مالحظاتك ومقترحاتك وأيّ "ة اإلعالمية للم 

 ين.مع اآلخر و 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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