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أنشطة المؤتمر
الجزائر :زيارة رئيس المحكمة الدستورية ألنغوال للمحكمة الدستورية الجزائرية
ديسمب بالجزائر العاصمة  ،ز
للمؤتمر"
"الرسالةأكداإل
البام الجزائر بمواصلة دعمها الكامل
ائرية ،عمر بلحاج  ،ز يف األول من
عالمية الدستورية الجز
رئيس المحكمة
ر
ّ
ز
الهيئات القضائية الدستورية اإلفريقية ) ،(CJCAواصفا هذه الهيئة بأنها "مكسب" للعدالة الدستورية والقضاء يف أفريقيا.
لمؤتمر
2022
العدد /08 :

وأك د السيد بلحاج  ،الذي استقبل السيدة لوريندا كاردوسو  ،رئيسة
المحكمة الدستورية ألنغوال  ،الت تقوم بزيارة عمل إىل الجزائر  ،ز
البام
ي
األفريق"
الجزائر "بمواصلة دعمها الكامل" لمؤتمر القضاء الدستوري
ي
وأشار إىل أن "الجزائر ستظل ّ
ز
اللبامها بتدعيم هذه
وفية عىل الدوام
ّ
المقر الدائم
المؤسسة األفريقية"  ،مشبا إىل أن الجزائر احتضنت
لهذه الهيئة وكانت صاحبة مبادرة إنشاء هذا الفضاء وفقا لمبدأها
ز
القاض بتوحيد األفارقة بما يخدم المصالح الفضىل لدولنا  ،مسلطا
ي
ز
الضوء عىل "دور هذه المؤسسات يف تطوير نظام العدالة الدستورية

ز يف إفريقيا".

ز
واألمي العام الدائم للمؤتمر موىس لعرابة ورئيس ديوان رئيس المحكمة
وشهد االجتماع مشاركة عضوة المحكمة ليىل عس الوي
الدستورية .

الجزائر :زيارة عمل السيدة كاردوسو إىل مقرCJCA
قامت السيدة لوريندا كاردوسو  ،رئيسة المحكمة
الدستورية ألنغوال والرئيسة الحالية لـ  ، CJCAبزيارة
ديسمب  2021إىل مقر المؤتمر ز يف الجزائر
عمل ز يف 1
ر
ز
العاصمة .وقد مكنتها هذه الزيارة من االستفسار ف ز
عي
ي
الت وضعتها الحكومة الجزائرية من
المكان عن الوسائل ي
أجل تلبية جميع ر
الشوط الالزمة للسب الحسن لألمانة
العامة و إدارة المؤتمر.
وترأست السيدة كاردوسو جلسة عمل ،جمعت
ز
ز
ز
األمي العام الدائم وأمي المال
األمي العام،
باإلضافة إىل
والت أتاحت معالجة العديد من النقاط المتعلقة بنشاط .CJCA
،
ي

ز
الهند :مشاركة زف المؤتمر الدوىل ز
ر
عب اإلنبنت
الثان
والعشون لرؤساء القضاة يف العالم ،ر
ي
ي
ي
شارك  CJCAزف المؤتمر الدوىل ز
ر
نيودله  ،ز يف الفبة من  19إىل
عب اإلنبنت  ،من
الثان
والعشين لرؤساء قضاة العالم ) (ICCJWالذي عقد ر
ي
ي
ي
ي
نوفمب .2020
22
ر
موضوع هذا المؤتمر هذه السنة و الذي نظمته "مدرسة مدينة
عالم
مونتيسوري"  ،لكناو  ،هو "الحوكمة العالمية :من أجل نظام
ي
مستدام ".
ُ
وم ّثل المؤتمر من قبل ز
أمي رسه الدائم  ،السيد موىس لعرابة (الجزائر) .

أنشطة المؤتمر
موزمبيق :عقد الندوة الدولية العلمية الثالثة لـ CJCA
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ّ
الدستورية اإلفريقية ) ،(CJCAالت ُنظمت ر
بالشاكة مع المجلس الدستوري
عقدت الندوة الدولية العلمية الثالثة لمؤتمر الهيئات القضائية
ي
لموزمبيق  ،حول موضوع "العملية االنتخابية :الشفافية
والشمولية ز ز
والت ُعقدت ز يف مابوتو  -موزمبيق  ،ز يف .14
والباهة"
ي
و  15أكتوبر  2021 ،وجمعت رؤساء المحاكم العليا والمحاكم
ز
يت
الدستورية من الجزائر وأنغوال والكامبون وإثيوبيا وإسوات ي
وماىل وزامبيا وزيمبابوي وممثل االتحاد األفريق الذين ز
حضوا
ي
ي
إىل مابوتو باإلضافة إىل أعضاء آخرين من ز
بني  ،بوروندي  ،جزر
القمر  ،كوت ديفوار  ،مدغشقر  ،موريتانيا  ،المغرب  ،رواندا ،
السنغال  ،جنوب السودان  ،توغو  ،ورئيس لجنة البندقية ،
عب اإلنبنت.
الذين شاركوا ر
وقد تعززت الندوة بحضور رئيس جمهورية موزمبيق الذي ألق كلمة خالل الجلسة االفتتاحية .
نش المداخالت زف عدد خاص من "  ، "Revista Concelho Constitutcional da Mocambiqueالذي سيصدر ً
سيتم ر
قريبا.
ي

المحاكم و المجالس
جديد
الجزائر :ر
نش تشكيل ة المحكمة الدستورية الجديدة
ّ
ز
ز
بتعيي
نوفمب ،رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،مراسيم رئاسية تتعلق
اليمي الدستوري بعدما وقع ،يوم 17
قام األعضاء  12بتأدية
ر
ّ
ز
اليمي الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا.
وتشكيل المحكمة الدستورية .وأدى أعضاء المحكمة الدستورية،
ّ
المعينون من قبل السيد رئيس الجمهورية:
1ـ
ـ عمر بلحاج ،رئيسا.
ـ ليىل عسالوي ،عضوا.
ـ بحري سعد هللا ،عضوا.
ـ مصباح مناس ،عضوا.
2ـ المنتخبون بعنوان السلطة القضائية :
عن المحكمة العليا:
جيالل ميلودي ،عضوا.
ي
عن مجلس الدولة :أمال الدين بولنوار ،عضوا.
 3عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا:
ـ فتيحة بن عبو ،عضوا.
ـ عبد الوهاب خريف ،عضوا.
"أعضاء المحكمة الدستورية مع رئيس الجمهورية"
ـ عباس عمار ،عضوا.
ن
أوسوكي ،عضوا.
ـ عبد الحفيظ
ـ عمار بوضياف ،عضوا.
ـ محمد بوفرطاس ،عضوا.

ز
موريتانيا:
تعيي أربعة أعضاء جدد بالمجلس الدستوري
ن
بتعيي أربعة أعضاء جدد بالمجلس الدستوري .أنه :السيدة حواء تانديا  ،و
ديسمب مرسوما
أصدرت رئاسة الجمهورية الموريتانية يوم 14
ر
:
غاىل محمود عبيد و بالل ديك
،
صديق
محمد
ولد
و
اكب
السادة
ر
ي
للتذكب" :يتكون المجلس الدستوري من تسعة ( )9أعضاء تستمر واليتهم تسع ()9
سنوات غب قابلة للتجديد  ،ويجدد المجلس الدستوري بأغلبية الثلث ( )3/1كل
ن
تعيي أربعة أعضاء من قبل مجلس النواب ، .وثالثة من قبل
ثالث سنوات  ،ويتم
رئيس الجمعية الوطنية واثنان من قبل رئيس مجلس الشيوخ .يجب أال يقل عمر
وثالثي (ً )35
ن
عاما... .
أعضاء المجلس الدستوري عن خمسة

جديد المحاكم و المجالس

"رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا"

ز
للمؤتمر"رئيسة قضاة يف موريشيوس
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ّ ن
وه أول امرأة تشغل هذا المنصب ن يف الجزيرة.
بيت رئيسة للقضاة  ،ي
عي رئيس موريشيوس ريحانة ر ي
ن
موريشيوس ه رابع أفضل دولة من حيث المساواة ن
الجنسي ن يف أفريقيا
بي
ي
ً
جنوب الصحراء بعد جنوب إفريقيا ورواندا وناميبيا وفقا ألرقام بنك التنمية
فريق.
اآل ي
االبتدائ ن يف مدرسة فونيكس
مونجىل-غلبول تعليمها
بيب ريحانة
ي
ي
تلقت ر ي
الحكومية والتعليم الثانوي نف كلية كوين ن
إلبابيث .ذهبت إل لندن حيث
ي
درست القانون .مع شهادتها ن يف متناول اليد  ،دخلت ميدل تيمبل  -لندن
لمواصلة دراستها.
بيت رئيسة القضاة ز يف موريشيوس"
" ريحانة ر ي

بعد عودتها إل موريشيوس  ،انضمت إل االدعاء عام  .1984وبعد بضع سنوات  ،تم تعيينها قاضية .وقد ارتقت ن يف الرتب حب عينت نائبة
ئيس للمحكمة العليا .بعد ذلك شغلت منصب رئيسة ومسجلة ثم
لرئيس نالمحكمة المتوسطة .مع مرور الوقت  ،تم تعيينها نائبة المسجل الر ي
قاضية يف المحكمة العليا.
ً
مؤخرا منصب كبب قضاة مع الكثب من المثابرة  ،أخذت اآلن مكانها كرئيسة للقضاة.
وشغلت

ز
السودان:
تعيي رئيس جديد للقضاة وانتهاء والية رئيس المحكمة الدستورية
ن
البهان  ،اإلبقاء
قرر مجلس السيادة
السودائ الجديد برئاسة قائد الجيش ر
ي
ً
عىل موالنا عابدين محمد رئيسا للقضاء كجزء من تكامل الهياكل القضائية
والحقوقية للدولة.
وان مجلس السيادة اثار اهمية تشكيل المجلس االعىل للقضاء واستكمال
جميع المؤسسات القضائية.
وهب محمد
كما وافق المجلس عىل
فسخ عقد رئيس المحكمة الدستورية ر ي
تشين ن
مختار الذي انتهت مدته نف ر
(نوفمب) المقبل.
الثائ
ر
ي
ي

غينيا بيساو :انتخاب رئيس جديد لمحكمة العدل العليا
ً
ّ
ديسمب ً ،
ن
محل
رئيسا جديدا لمحكمة العدل العليا ن يف غينيا بيساو  ،ليحل
القاض  -المستشار خوسيه بيدرو سامبو يوم الجمعة 10 ،
انتخب
ر
ي
ن
ن
ن
الماض  ،بعد تعقيدات بسبب كوفيد.
توف يف أغسطس
ي
مامادي سعيدو بالدي  ،الذي ي
بي هيئة انتخابية مكونة من  12قاضيا ّ ،
من ن
صوت  8للسيد سامبو  ،ولم
يحصل المرشحان اآلخران عىل أي صوت  ،بينما لم يشارك أربعة قضاة آخرين فن
ي
االقباع
تخرج الرئيس الجديد من كلية الحقوق نف بيساو  ،وانتخب ً
رئيسا للجنة
ي
ن
فباير .2021
االنتخابات الوطنية ) (CNEلغينيا بيساو يف ر
ن
ه عضو مؤسس ن يف  ، CJCAمنذ عام 2011
محكمة العدل العليا يف غينيا بيساو ي

ّ
ّ
التطورات الدستورية

"خوسيه بيدرو سامبو  ،رئيس محكمة العدل العليا ز يف غينيا بيساو "

غينياّ :
حل المحكمة الدستورية
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عىل غرار مؤسسات الجمهورية األخرى  ،تم ّ
حل المحكمة الدستورية ن يف غينيا عندما استول ( CNRDاللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية)
ن
سبتمب  ، 2021وكانت هذه المؤسسة واحدة من أكبر
عىل السلطة يف 5
ر
الب تتهمها بأنها
،
المعارضة
قبل
من
النتقادات
تعرضت
الب
ي
المؤسسات ي
كانت أداة ن يف يد ألفا كوندي  ،الرئيس المخلوع للتالعب بالدستور للبشح
لواليته الثالثة المثبة للجدل .خاصة وأنها رفضت جميع الطعون المقدمة
ن
الماض وأعلنت فوز الرئيس المنتهية واليته.
مرشح الرئاسة العام
من
ي
ي
الب كان
عىل عكس ديوان المحاسبة  ،لم يتم إعادة تأهيل هذه المحكمة ي
ُ
ن
ن
العاملي بها إل المحكمة العليا .وأدى رئيس المرحلة
األمي بنجورة لمواصلة أنشطتها .وقد عهد بسلطاتها و تحويل جميع
يرأسها محمد
ن
ر
ن
االنتقالية  ،العقيد مامادي دومبويا  ،اليمي يف  1أكتوبر  /تشين األول أمام المحكمة العليا.

ز
غامبيا :ر
مشوع دستور جديد يلوح يف األفق
ّ
ديسمب كرئيس لغامبيا  ،بتقييد الفبة الرئاسة نف إطار اإلصالح الدستوري الذي ن
يعبم المبادرة
تعهد الرئيس أداما بارو  ،الذي أعيد انتخابه ن يف 5
ر
ي
الب تبلغ خمس سنوات.
به قبل نهاية فبة واليته ي
ّ
ً
الد ن
وليي  ،أكد أداما بارو أيضا أنه سيعمل عىل ضمان انتخاب الرئيس
واستجابة لمطالب رشكاء بالده
باألغلبية المطلقة  ،والذهاب إل جولة ثانية إذا تطلب األمر.
ّ
يعتب
الدستور
الحال  ،الذي يعود تاريخه إل عام  ، 1997ال يضع أي حد لعدد الفبات الرئاسية .و ر
ي
ن
رشكاء غامبيا أن اإلصالح ضوري الحتواء سلطات الرئيس وتعزيز الديمقراطية الغامبية.
ّ
ّ
البلمان ر
ينص عىل الحد من الفبات الرئاسية إل
مشوع دستور جديد
ن يف
سبتمب  ، 2020رفض ر
ر
ن
والب كانت ستمنعه من
واليتي .وكان أنصار الرئيس قد اعبضوا عىل طبيعة األثر
الرجع للتقييد  ،ي
ي
البشح لوالية ثالثة.
يعتب اعتماد دستور جديد سيسمح له من البشح مجددا.
ولم يقل الرئيس بارو ما إذا كان ر

سباليون :تعديل الدستور ّ
البلمانية
للس ماح
لمزدوج الجنسية بالبشح لالنتخابات ر
ر ي
ن
البلمانية.
اليونيي
أعلن الرئيس جوليوس مادا بيو عزمه عىل تعديل الدستور للسماح لسب
مزدوج الجنسية بالبشح لالنتخابات ر
ر ي
لحامىل
وقال السيد "مادا بيو" إنه طلب من وزير العدل تقديم اقباح بتعديل دستوري "يسمح
ي
للبلمان".
الجنسية المزدوجة بقابلية ترشحهم ر
ن
ن
ثنائب
المواطني
القانوئ ن يف سباليون بشأن حق
وتأئ هذه الخطوة بعد سنوات من الغموض
ي
ي
ي
ر
ن
للمواطني
يع
التش
شح
الب
السياسية
اب
ز
األح
تعارض
الجنسية ن يف البشح لالنتخابات .بينما
ي
مزدوج الجنسية.
ر ي
ن
ن
ثنائب الجنسية بالبشح
لمواطب سباليون
الماض ،
سبتمب
وقد سمحت المحكمة العليا  ،ن يف
ر
ي
ي
ي
البلمان من المعارضة .ولم
البلمانية  ،بعد دعوى قضائية رفعها أحد أعضاء ر
لالنتخابات ر
يتحدد بعد موعد عرض التعديل الدستوري عىل مجلس النواب.

ّ
ّ
التطورات الدستورية
ً
الصومال :ز
ّ
يتلق نسخا من دراسة مطابقة دساتب الواليات مع الدستور االتحادي
قاض القضاة
ي
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ن
التق منسق ر
القانوئ األول لمؤسسة ماكس بالنك مع
المشوع والمستشار
ي
ً
ّ
ن
سعادة باش يوسف أحمد  ،رئيس المحكمة العليا يف الصومال وقدم نسخا
وه مراجعة مقارنة للدساتب
من دراسة التوافق مع دساتب الدولة ؛ ي
ن
الخمسة للواليات المحلية أعضاء الفيدرالية يف الصومال مع الدستور
االتحادي المؤقت لعام .2012
ن
قانوئ دستوري متماسك ؛ تطرقت
تهدف الدراسة إل تسهيل إنشاء إطار
ي
ن
الب تباوح من االختالفات يف المصطلحات إل
إل عدد من القضايا ي
ن
التناقضات التنظيمية  ،وتع رتب الدراسة ضورية لحل عملية مواءمة دساتب
الواليات مع الدستور االتحادي المؤقت.
سيتعي عىل المحكمة العليا نف الصومال أن تلعب ً
دورا ً
ن
مهما ن يف تفسب  ،وعند االقتضاء  ،تنسيق دساتب الواليات األعضاء الفيدرالية مع
و
ي
ن
ر
.
الدستور الفيدر يال المؤقت ولذلك أعرب رئيس القضاة عن تقديره البالغ لنش الدراسة وأثب عىل
المؤسسة لما تبذله من جهود ر
لنش المعرفة باألطر الدستورية والتنظيمية لجمهورية الصومال
االتحادية.
سيتم تقاسم دراسة التوافق مع دساتب الواليات مع أصحاب المصلحة اآلخرين ن يف األسابيع المقبلة
لزيادة ر
الصومال .
نش المعرفة بنتائجها داخل نظام العدالة
ي
ً
رسميا إل  6واليات إقليمية مقسمة إل  18منطقة.
تنقسم جمهورية الصومال االتحادية
ً
عضوا ن يف  CJCAمنذ عام .2017
وللتذكب  ،فإن المحكمة العليا ن يف الصومال

فقه المحاكم و المجالس

بوتسوانا :تأكيد المحكمة العليا لقرارها بعدم تجريم المثلية الجنسية عند االستئناف
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ّأيد القضاء ن يف بوتسوانا قراره بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عند االستئناف  ،ورفض استئناف قدمته الحكومة المحافظة ن يف الدولة الواقعة ن يف
جنوب إفريقيا.
ن يف عام  ، 2016أمرت المحكمة ن يف جابورون عاصمة بوتسوانا بتعديل
ن
الب تعاقب العالقات الجنسية المثلية  ،واصفة إياها بأنها من
القواني ي
ن
الب "تضطهد األقليات ".
"آثار العرص الفيكتوري ر
(الب ي
يطائ)" ي
و رفضت هيئة التحكيم المكونة من خمسة قضاة باإلجماع أن تجريم
العالقات المثلية ينتهك الحقوق الدستورية ألفراد هذه الطائفة ن يف
الكرامة والحرية والخصوصية والمساواة.
ن
البلمان وليس العدالة.
الماض ،
لكن الحكومة استأنفت هذا القرار ن يف أك توبر
معتبة أن هذه "القضية السياسية" يجب أن يحسمها ر
ر
ي
ن
ن
ن
المثليي عاشوا لفبة طويلة ن يف "خوف دائم من االكتشاف أو االعتقال"" .أدى
مواطب بوتسوانا
القاض إيان كب ر يئ  ،بعد قراءة حكمه  ،إن
و قال
ي
ي
ن يف بعض األحيان إل االكتئاب  ،والسلوك االنتحاري  ،وإدمان الكحول أو إدمان المخدرات ."،
المثىل بالسجن لمدة تصل إل سبع سنوات.
علما أنه ن يف السابق  ،كان ُيعاقب عىل الجنس
ي
فه ليسوتو وموزمبيق وأنغوال وسيشل.
الب ألغت تجريم المثلية الجنسية .أما الدول األخرى ي
ه واحدة من الدول األفريقية القليلة ي
بوتسوانا ي
ن
المثليي  ،الذي أصبح جائزا منذ عام .2006
الب تسمح بزواج
ه الدولة اإلفريقية الوحيدة ي
بينما جنوب إفريقيا ي

الجزائر :المحكمة الدستورية ز
تقض بدستورية المادة  24من قانون تنظيم مهنة المحاماة
ي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا ن
المحام.
يقض بدستورية المادة  24من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمتعلقة بحصانة
ي
ي
المحام من
الب تنص عىل أنه "بمناسبة ممارسة مهنته  ،يستفيد
ي
وعليه  ،فقد قضت المحكمة الدستورية الجزائرية لصالح اإلبقاء عىل المادة ي
الحماية المطلقة لطبيعة شية العالقات بينه ن
وبي موكليه ؛ ضمان شية ملفاتها ومراسالتها ؛ الحق ن يف قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام
المادة  11من هذا القانون .ال يمكن مقاضاة المحام عىل وقائعه وأقواله وكتاباته فن
ي
ي
إطار المناقشة أو المرافعات ن يف الجلسة ".
وحسب المادة  195من الدستور فإنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع
يدع
بعدم الدستورية بناء عىل إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ،عندما
ي
ن
ر
التنظيم الذي
يع أو
ي
أحد األطراف يف المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التش ي
نن
الب يضمنها الدستور.
يتوقف عليه مآل الباع ينتهك حقوقه وحرياته ي
ّ
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة الدستورية الجزائرية برئاسة السيد عمر بلحاج
نوفمب .2021
منذ تنصيبها بتاري ــخ 23
ر

ّ
"مقر المحكمة الدستورية الجزائرية"

البلمان
غانا :دعوة المحكمة العليا إىل إصدار تفسببشأن حصانة وامتيازات أعضاء ر
ّ
الغانيي  ،وكالهما محاميان  ،شكوى إل المحكمة العليا  ،طالب ن
ن
ي تفسب المادة  117من دستور عام .1992
قد م اثنان من
ّ
قضائ
البلمان "ال يستفيدون من حصانة االعتقال أو التقييد أو االحتجاز دون أمر
يريد المدعون  ،أن تعلن المحكمة أن الرئيس والنواب وكاتب ر
ي
البلمان".
عند توجههم أو عودتهم لحضور مداوالت مجلس النواب ر
الرجلي بعد أن رفض أحد النواب الرد ّعىل استدعاء ر
ن
الشطة للمشاركة ن يف
يأئ طلب
ي
تحقيق ن
الب حدثت عندما قاد ناخبيه خالل مظاهرة.
القانونية
غب
األفعال
بعض
ف
ي
ي
ن
ن
ّ
البلمان
وبرر النائب رفضه بدعوى أنه يف مأمن من االعتقال ألنه كان يف طريقه إل ر
فور انتهاء المظاهرة.

فقه المحاكم و المجالس

وبحسب رئيس مجلس النواب  ،فإن ترصفات ر
الشطة ضد النائب تشكل ازدر ًاءا
البلمان والذي سيحدد عقوبات مفصلة للمدائن
التشيـ ــع الجديد سيعط ن
للبلمان .وقال إن ر
معب للنص الدستوري المتعلق باحتقار ر
ر
ي
ي

أوغندا :الوصول إىل المعلومات حق دستوري لكل مواطن
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ّ
ويعتبون أن المادة الدستورية حول هذا الموضوع  ،قد
أكد النواب األوغنديون أن الوصول إل المعلومات  ،بالنسبة لكل أوغندي حق دستوري
ر
انتهكت بسبب الحظر المطول عىل استخدام اإلنبنت وسوء تغطية شبكة اإلنبنت.
البلمان بالقلق من أنه ً
نظرا ألن  Covid-19قد دفع العالم للعمل
و يشعر أعضاء ر
ّ
والدراسة عن بعد  ،فإن أجزاء كثبة من أوغندا غب مغطاة بشبكات اإلنبنت
والراديو والهاتف.
ّ
البلمان هذه المخاوف من خالل الرد عىل بيان صادر عن وزير اإلعالم
و أثار أعضاء ر
حول حالة جودة خدمات االتصاالت.
ن
ن
المستخدمي ،مؤكدين عىل أن الوصول إل
قائلي إن رشكات االتصاالت تخدع
البلمان من رسوم البيانات ووقت البث ،
واشتىك أعضاء ر
المعلومات  ،حق دستوري .

بني :المحكمة الدستورية تأذن ّ
ز
لألم بتسمية الطفل
ن
أصدرت المحكمة الدستورية نف ز
المادتي  6و  12من قانون األحوال
اعتبت بموجبه ،
بني قرارها رقم  269-21يوم الخميس  21أكتوبر حكما ر
ي
ن
ر
ع يحمل لقب أبيه ( .)...بينما ،تلزم المادة  12المرأة المبوجة
الشخصية واألشة ،مخالفة للدستور و تنص المادة  6عىل أن الطفل الش ي
باالحتفاظ باسمها قبل الزواج وتضيف إليه اسم زوجها .ر
السء نفسه ينطبق عىل
ي
األرملة حب زواجها .و يجوز للمرأة المطلقة االستمرار ن يف حمل اسم زوجها بموافقة هذا
ن
القاض.
األخب أو بإذن من
ي
ن
ن
الفقرتي  1و 2
المادتي 26
بالنسبة للمحكمة الدستورية ،فإن المادة  6ال تتوافق مع
األفريق لحقوق اإلنسان
من الدستور  ،والمادة  3والفقرة  1من المادة  18من الميثاق
ي
ً
ن
الب تم
أة
ر
للم
السلطة
ف
ي
الب تضعها ال تمنح حق المساواة ي
والشعوب  ،وأن القواعد ي
األساس
الحق
عىل
تحافظ
وال
الرجال
بها
يتمتع
الب
واألوضاع
تعيينها ن يف نفس الظروف
ي
ي
للطفل ن يف االعباف المتساوي بنسب والديه.
ر
ن
السء نفسه ينطبق عىل األرملة حب زواجها.
بينما نصت المادة  12عىل أن المرأة المبوجة تحتفظ باسمها قبل الزواج وتضيف إليه اسم زوجها .ي
ً
ن
الب
يجوز للمرأة المطلقة االستمرار ن يف حمل اسم زوجها بموافقة هذا األخب أو بإذن من
القاض .استنادا إل المادة  al 1 26و  2من الدستور ي
ي
تنص عىل المساواة ن
بي الرجل والمرأة ن يف القانون وأمامه  ،ترى المحكمة أنه ال يوجد أي ظرف أو مبدأ أو هدف ذي قيمة دستورية  ،فضال عن أنه
ن
.
ال توجد نضورة دستورية ت ربر انتهاك المساواة المكرسة يف المادة  12من قانون األحوال الشخصية واألشة لذلك فهو يتعارض مع الدستور
األفريق لحقوق اإلنسان والشعوب.
والميثاق
ي

ّ
ّ
تظل متاحة للجمهور ووسائل اإلعالم
ناميبيا :المحكمة العليا تؤكد أن ملفاتها يجب أن

نوفمب  ،إنه يجب إبقاء ملفات المحكمة مفتوحة ومتاحة للجمهور ووسائل اإلعالم.
قالت المحكمة العليا ن يف حكم أصدرته ن يف 28
ر
و ينص الحكم عىل أن معالج ة القضية كانت شية  ،غب أنه كان لها تأثب ن يف إبقاء ملف القضية بأكمله غب متاح للجمهور عىل نظام التسجيل
ن
وئ للمحكمة  ،وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص عىل أن اإلجراءات
اإللكب ي
أمام المحكمة العليا يجب أن تجري ن يف جلسة علنية.
عالوة عىل ذلك  ،عندما يرغب أطراف القضية ن يف الحفاظ عىل شية محتويات
اتفاقية التسوية  ،ال يمكنهم التماس سلطة المحكمة للقيام بذلك من خالل قرار
ً
المحكمة .بدال من ذلك  ،يمكنهم التفكب ن يف سحب القضية من دور المحكمة
ن
والب ال يمكن بعد ذلك تنفيذها كقرار محكمة.
والدخول يف اتفاقية تسوية شية  ،ي

" ، Peter Shivuteرئيس المحكمة العليا ز يف ناميبيا "
جاء الحكم نف قضية مراجعة أحالها ن
قاض المحكمة العليا إل رئيس القضاة بعد أن سأل أحد المر ن
اسلي عن سبب تصنيف ملف ن يف نظام العدالة
ي
ي
اإللكبونية بالمحكمة عىل أنه "شي" وال يمكن عرضه من قبل وسائل اإلعالم أو الجمهور. .
ن يف هذه القضية  ،رفع ثالثة محتجزين دعوى قضائية ضد سلطات السجون الناميبية بتهمة االعتداء المزعوم عىل أيدي ضباط اإلصالحيات.
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ً
ينص الدستور ن يف مادته  12عىل أن اإلجراءات القانونية يجب أن تتم علنا  ،ولكن يجوز استبعاد الصحافة أو الجمهور من المحاكمة أو جزء منها
اط ".
"ألسباب تتعلق باألخالق أو النظام أو األمن العام أو
القوم  ،حسب الحاجة مجتمع ديموقر ي
ي

جمهورية الكونغو الديمقراطية :المحكمة الدستورية غب مختصة بمحاكمة رئيس وزراء سابق
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قالت المحكمة الدستورية ن يف جمهورية الكونغو الديمقراطية إنه ليس لديها اختصاص لمحاكمة ماتاتا بونيون ،الذي تجري محاكمته ن يف قضية
اختالس.
تقاض يتوقف مع مغادرة الوظيفة .وعليه يجب محاكمة السيد ماتاتا بونيو أمام ن
و أعلن رئيس المحكمة الدستورية الكونغولية أن "امتياز ال ن
قاض
ي
ي
ن
عادي" .علما  ،بأن المتهم لم يعد يف الخدمة .و تول رئاسة الوزراء من  2012إل .2016
ّ
ن
قانوئ فيما يتعلق بمحاكمة رئيس
و رد الدفاع بأن المحكمة الدستورية أظهرت وجود فراغ
ي
وزراء السابق.
ن
ن
المتهمي
اثني آخرين من
و يشتبه ن يف أن الرئيس السابق للحكومة الكونغولية قد استول  ،مع
ن
اآلخرين  ،ر
أكب من  200مليون دوالر مخصصة للمنطقة الصناعية الزراعية يف بوكاكانغا-لونزو
ً
ر
 ،عىل بعد  250كيلومبا جنوب شق البالد.
ز
ديودون كالوبا ديبوا  ،رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الكونغو الديمقراطية "
"
ي

ز
تلغ اإلجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بـ Covid 19
الغابون :المحكمة الدستورية ي
ً
ن
مواطني
رسميا للطلب المقدم من
ديسمب  ، 2021استجابت المحكمة الدستورية
بموجب القرار المشار إليه رقم  / CC 043المؤرخ ن يف 24
ر
ن
نوفمب  .2021وقد أسست المحكمة الدستورية قرار ها بناء عىل عدم
بخصوص إعالن عدم دستورية المرسوم رقم  / PM 559المؤرخ يف 25
ر
ن
االلبام بالقانون رقم  2020/003تاري ــخ  11ماي .2020
وبا لفعل تنص أحكام المادة  5عىل "إبالغ مجلس األمة ومجلس الشيوخ دون
ً
الب تتخذها الحكومة لمواجهة الكارثة الصحية"  ،أو وفقا
إبطاء باإلجراءات ي
للمحكمة فإن المرسوم رقم  / PM 0559الذي يحدد بدء النفاذ ،نص عىل
البلمان.
بداية شيان اإلجراءات الحكومية الجديدة دون إبالغ الحكومة و ر
ه من ا لنظام العام ،
و يشب قرار المحكمة الدستورية إل أن "القواعد اإلجرائية ي
ن
ن
المعب  ،يف هذه
وعدم احبامها بحكم الواقع يستلزم إلغاء القانون المعياري
ي
الحالة المرسوم رقم ، "PM / 0559
"السيدة  ، M.M. Mboruntsuoرئيسة المحكمة الدستورية ز يف الغابون "

األنشطة ُ
المستقبلية
ز
السنغال :مشاركة  CJCAيف المؤتمر التاسع لرابطة المحاكم الدستورية الفرنكوفونية
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ستشارك  CJCAن يف أعمال المؤتمر التاسع لرابطة المحاكم الدستورية الفرنكوفونية الذي سيعقد ن يف داكار  ،السنغال ن يف الفبة من  25إل  28يناير ،
ز
"القاض الدستوري وحقوق اإلنسان".
 .2022حول موضوع:
ي
ً
الب تشغل أيضا منصب رئيس
وسيبأس وفد  CJCAن رئيسته السيدة لوريندا كاردوسو ي
المحكمة الدستورية يف أنغوال.
ّ
تغط  ،تبادل الدراسات
وتجدر اإلشارة إل أن  CJCAو  ACCFقد وقعا اتفاقية تعاون
ي
القانونية المتعلقة بالرقابة الدستورية  ،والتنظيم المشبك للملتقيات العلمية .كما اتفقا عىل
التنسيق و التشاور بشأن المناقشات اإلقليمية والدولية المتعلقة بالعدالة الدستورية.

أنغوال :عقد الدورة الرابعة ر
عشة للمكتب التنفيذي لCJCA
ً
وفقا للنظام األساس  ،ستعقد الدورة الرابعة ر
عشة للمكتب التنفيذي لـ  CJCAن يف لواندا ،
ي
ن
فباير  .2022وستخصص هذه الجلسة  ،من ن
بي أمور أخرى  ،لفحص تقرير
أنغوال يف  10ر
ن
المبانية المؤقتة لعام .2022
النشاط واعتماده  ،و إغالق السنة المالية  2021واعتماد
سيقدم ممثل المحكمة الدستورية المغربية عرضا حول االستعدادات لعقد المؤتمر السادس
ّ
سبتمب 2022
للهيئات القضائية الدستورية اإلفريقية الذي سيعقد ن يف الفبة من  12إل 14
ر
ن يف الرباط.
تبأس المحكمة الدستورية ن يف أنغوال  CJCAمنذ يونيو .2019
" السيدة لوريندا كاردوسو  ،رئيسة المحكمة الدستورية ألنغوال والرئيسة الحالية لـ" CJCA

المغرب :تنظيم المؤتمر السادس لـ  CJCAفي الرباط في سبتمبر 2022
بعد التحسن الذي عرفه الوضع الصح الدول  ،تم تحديد موعد المؤتمر السادس  ،الذي سيعقد نف الرباط ً ،
سبتمب
أخبا ن يف  13-12و 14
ر
ي
ي
ي
. 2022

الدوىل"
الموضوع المؤقت الذي تم اإلبقاء عليه هو "المحاكم الدستورية والقانون
ي

ً
 ،ومع ذلك  ،فإن هذا االختيار ليس نهائيا والمحكمة الدستورية المغربية مستعدة
لتعديله إذا شعر المشاركون أن عليها التعامل مع موضوع مختلف.

البنامج واالستبيان واستمارة التسجيل إل المشار ن
كي
سيتم إرسال الدعوات ومسودة ر
ً
قريبا
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ملحوظة:
للمؤتمر" ه منشورك  ،فال تبدد زف إرسال مالحظاتك ومقبحاتك ّ
الرسالة اإلعالمية ُ
" ّ
وأي معلومات تتعلق بنشاط محكمتك
ي
ي
ز
وترغب يف مشاركتها و مقاسمتها مع اآلخرين.
ز
ون هوcontact@cjca-conf.org :
عنوان ر
البيد اإللكب ي

10
: +213 23 25 38 36
: +213 21 99 00 57

contact@cjca-conf.org
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