
 

 

 

 

 

 

 بيان الرباط

 24إلى  22مؤتمره السادس في الفترة من  اإلفريقيةعقد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية 

 بالرباط )اململكة املغربية(، بدعوة كريمة من محكمته الدستورية.  2022نوفمبر 

وأعضاء املحاكم  اإلفريقية( من املحاكم واملجالس الدستورية 40ن )واملؤتمر أربعفي  التئمو

حظين في املؤتمر واملحكمة روسيا وتركيا، بصفتهما أعضاء ماللالعليا ، واملحاكم الدستورية 

لحقوق اإلنسان والشعوب، واملؤتمر العاملي  اإلفريقيةواملحكمة   ،فلسطينلالدستورية العليا 

للعدالة الدستورية،  ولجنة الديمقراطية من خالل القانون التابعة ملجلس أوروبا، فضال عن 

تحاد املحاكم واملجالس املجموعات اإلقليمية العاملة في مجال العدالة الدستورية، وهي: ا

واملركز الوطني األمريكي ملحاكم ، الفرنكفونيةاملحاكم الدستورية  جمعبةالدستورية العربية، و

 مشاركا.  140 همجموعأي ما ، الواليات

 والقانون الدولي" اإلفريقيةالهيئات القضائية الدستورية وكان موضوع املؤتمر هو: " 

 العامة السادسة ب:خالل جمعيته وقام املؤتمر 

 اعتماد التقرير االدبي واملالي؛ -

 البت في الطلبات الجديدة للعضوية؛ -

 ؛2024-2022للفترة  وقعيةاعتماد برنامج األنشطة وامليزانية الت -



رئيسا،  املغربية كما تم انتخاب مكتب تنفيذي؛ يتألف من املحكمة الدستورية للمملكة -

 لتالية بصفتها أعضاء في املكتب:واملحاكم الدستورية والعليا ا

 )مضيف املؤتمر القادم(؛ زمبابويلالنائب األول للرئيس: املحكمة العليا 

 )شمال أفريقيا(؛ صرملنائب الرئيس: املحكمة الدستورية العليا 

 )وسط أفريقيا(لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ نائب الرئيس: املحكمة الدستورية 

 )شرق أفريقيا( لجيبوتينائب الرئيس: املجلس الدستوري 

 )وسط أفريقيا(  غابونللنائب الرئيس: املحكمة الدستورية 

 )غرب أفريقيا(لغينيا نائب الرئيس: املحكمة العليا 

 )شمال أفريقيا(؛ لليبيانائب الرئيس: املحكمة العليا 

 يا(؛)شمال أفريق ملوريتانيانائب الرئيس: املجلس الدستوري 

 )املحيط الهندي( لموزمبيقلنائب الرئيس: املجلس الدستوري 

 )الجنوب األفريقي(فريقيا إ لجنوبنائب الرئيس: املحكمة الدستورية 

 الرئيس املنتهية واليته(.ألنغوال )عضو بقوة القانون: املحكمة الدستورية 

 )بلد املقرّ(. جزائرللعضو بقوة القانون: املجلس الدستوري 

املقرر ،    CJCAفي املؤتمر القادم ل في سنتين اثنتين وتنتهي  التنفيذي والية املكتبوتحدد مدة 

 .2024عقده في 

الستضافة الجمعية العامة السابعة املقرّر  زيمبابويكما قبل املؤتمر ترشيح املحكمة العليا في 

 . 2024عام  عقدها في



ويغتنم املشاركون هذه الفرصة لإلعراب عن خالص شكرهم وامتنانهم العميق للقاضية 

، رئيسة املحكمة الدستورية ألنغوال، على رئاستها املتميزة املوقرة، السيدة لوريندا كاردوسو

 للمؤتمر، وعلى ما قامت به خالل رئاستها، من أجل تطوير املنظمة وازدهارها.  

، الرئيسة املنتهية واليتها، راية املؤتمر إلى سعادة السيدة كاردوسوناسبة، قدمت وبهذه امل

 كرمز النتقال الرئاسة من أنغوال إلى اململكة املغربية للسنتين القادمتين. ،هرايالسيد سعيد إ

  اإلفريقيةإن املشاركين في الجمعية العامة السادسة  ملؤتمر الهيئات القضائية الدستورية 

(CJCA  ) خالصبوكذلك جميع ممثلي الهيئات واملنظمات، املجتمعين بالرباط ، يقدمون 

، على منح رعايته السامية لهذا  لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللاشكرهم 

رئيس املحكمة الدستورية للمملكة للسيد سعيد إهراي، هم ئالحدث القاري وكذلك تهان

العام وجميع موظفي املحكمة على التنظيم املمتاز لهذا  هااملحكمة وأميناملغربية، وإلى أعضاء 

الحدث، وإلى السلطات والشعب املغربي، على جودة ترحيبهم وكرم ضيافتهم التي ساهمت 

  .السادسهذا املؤتمر  أعمالبشكل كبير في نجاح 

 فهم يعبرون عن مشاعر االمتنان العميق لهم.

ب عن أطيب تمنياتهم بالنجاح لرئيس املحكمة الدستورية ويغتنمون هذه الفرصة لإلعرا

 للمملكة املغربية في املهمة املوكلة إليه للتو على رأس املؤتمر للسنتين القادمتين، خدمة

 فريقيا. إفي  الدستورانيةلعدالة الدستورية ول

 

 2022نوفمبر  23  األربعاء يومه حرر بالرباط

 

  


