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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ رقم  رقم 16-110 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 13 جـــــــمــــــادى 
s2016 ــوافق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1437 ا
يـتــضــميـتــضــمّن الــتـصــديق عــلى الـنــظــام األسـاسـي Hـؤتــمـرن الــتـصــديق عــلى الـنــظــام األسـاسـي Hـؤتــمـر
الهـيـئـات القـضـائـية الـدسـتـوريـة اإلفريـقـيـةs اHوقالهـيـئـات القـضـائـية الـدسـتـوريـة اإلفريـقـيـةs اHوقّـعـع

باجلـزائر في باجلـزائر في 8 مايو سنـة  مايو سنـة 2011.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةs وزيــر الــشــؤون

sاخلارجية والتعـاون الدولي
sادّة 91-9 منهHال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبـــــعــــد االطّالع عــــلـى الــــنــــظــــام األســـــاسي Hــــؤتــــمــــر
الــهـــيــئـــات الــقـــضــائـــيــة الـــدســتـــوريـــة اإلفــريـــقــيـــةs اHــوقّـع

s2011 باجلـزائر في 8 مايو سنـة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يصـدّق عـلى النـظـام األساسي Hـؤتـمر
الــهـــيــئـــات الــقـــضــائـــيــة الـــدســتـــوريـــة اإلفــريـــقــيـــةs اHــوقّـع
بــاجلـــزائــر في 8 مــايـــو ســنــة s2011 ويــنـــشــر فـي اجلــريــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 22 مارس سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

النظام األساسي النظام األساسي HؤتمرHؤتمر
الهيئات القضائية الدستورية اإلفريقيةالهيئات القضائية الدستورية اإلفريقية

ديبـاجــةديبـاجــة
- نــــحن رؤســـــاء و�ــــثــــلـي الــــهــــيــــئــــات الـــــقــــضــــائــــيــــة
الـدسـتـوريـة اإلفـريـقـيــةs اجملـتـمـعـY في مـؤتـمـر تـأسـيـسي
يـــــومي 7 و8 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2011 بـــــاجلــــــزائـــــر الـــــعـــــاصـــــمــــة
(اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريـة) طــبـقـا لــلـقـرار - اجلــمـعـيـة/ إ إ/
قــــرار رقم 324 (xv) - اHـــتــــعـــلق بــــإنـــشـــاء فـــضــــاء إفـــريـــقي
لـــلــــقـــضــــاء الـــدســـتــــوري الـــذي أقــــرّه مـــؤتــــمـــر رؤســـاء دول
وحــكـومـات االحتــاد اإلفـريــقيs اHـنـعــقـد في دورته الــعـاديـة
اخلامسة عشر s(15) في الفترة من 25 إلى 27 يوليو سنة

2010 بكمباال (أوغندا)s وذلك �بادرة من اجلزائر.

- إذ نـذكّـر بـأن الـنص الــتـأسـيـسي لالحتـاد اإلفـريـقي
يــــــكـــــرّس إرادة رؤســـــاء الــــــدول واحلـــــكـــــومــــــات في االحتـــــاد
اإلفريـقي "في مجـال اإلرتقاء بـحقـوق اإلنسان والـشعوب
وحـــــمــــايـــــتـــــهـــــاs وتـــــعـــــزيـــــز اHـــــؤســـــســــاتs ودعـم الـــــثـــــقـــــافــــة

s"وترقية احلكم الراشد ودولة القانون sالد�قراطية
- وإذ نـذكّـر أيـضــا بـاألدوات الـقـانــونـيـة األخـرى ذات
الـــصـــلـــةs ال ســــيّـــمـــا اHـــيــــثـــاق اإلفـــريـــقـي حلـــقـــوق اإلنـــســـان
والـــشــــعــــوبs وإعالن اجلــــزائــــرs وإعالن لــــوميs واHــــيــــثـــاق

sاإلفريقي للد�قراطية واالنتخابات واحلكم الرّاشد
- وإذ نـؤكد أن البـلدان اإلفريقـية قد ضـمّنتs فرديا
sدساتيرها آلية قضائية للرقابة الدستورية sوتدريجيا
- وإذ نـــــشــــــيــــــر إلى أن هــــــذا الــــــفــــــضـــــاء يــــــهــــــدف إلى
sاستكمال مـختلف اآلليات التي أحدثها االحتاد اإلفريقي

sإلرساء دولة القانون والد�قراطية وحقوق اإلنسان
- ويــــقـــيــــنــــا مـــنّــــا أن جتـــســــيــــد هـــذه األهــــداف يــــبـــقى
مـرتـبـطـا ارتـبـاطـا وثـيـقـا �ـدى اسـتـقاللـيـة الـقـضـاة الـذين
ســـيـــشــكـــلـــون هــذا الـــفـــضــاءs ونـــزاهـــتــهـمs لــضـــمـــان جنــاحه

sود�ومته
- وإذ نـــذكّـــر بـــلــــقـــاء رؤســـاء الــــهـــيـــئـــات اإلفــــريـــقـــيـــة
احلــاضـــرين في الــنـــدوة الــعــــاHـــيـــة الــثـــانــــيــة لـــلــمـــؤتــمــــر
الـعـــاHي لــلــقـضـــاء الــدسـتـــوريs اHــنـعــقـــد يــوم 16 يــنــايـــر
سـنــة 2011 بـريــو دي جـانــيــرو (الـبــرازيل) الـذي �ّ خاللـه
تــكـلـيف اجلــزائــر �ـواصـلــــة مـســـار إنـشـــاء هـذا الـفـضــاء

sإلى غاية جتسيده

نقرنقرّ هذا النظام األساسي اآلتي نصه : هذا النظام األساسي اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
اإلنشاء واHقراإلنشاء واHقر

اHاداHادّة األولىة األولى

تـنـشأ مـنـظـمة بـY الـهيـئـات الـقضـائـيـة الدسـتـورية
اإلفــريـــقــيــة لــلــدول األعــضــاء في االحتــاد اإلفــريــقيs تــدعى
مؤتمر الهيئـات القضائية الدستـورية اإلفريقيةs ويعبّر

عنها في صلب النص بـ"اHؤتمر".

اHاداHادّة ة 2

يكـون مقـر اHؤتمـر في اجلـزائر العاصمـة.
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ال �ــنح الــعــضــو اHالحظ حق الــتــصــويتs وال يــلــتـزم
بدفع أي مساهمةs لكن �كنه تقد� تبرعات للمؤتمر.

اHاداHادّة ة 8

األعـــضــــاء الـــشــــرفـــيــــون هم الـــهــــيـــئــــات الـــقــــضـــائــــيـــة
sالـــدســـتـــوريـــــة الـــتـي ال تـــســـتـــــوفي شـــــروط الـــعـــضـــويـــة
وتـطـــلب مــع ذلــكs الــعــضــويــــة فـي اHــؤتـمــــــر. و�ـكــــن
أن تـمـنــحـهــا اجلـمـعــيـة الــعـامـة هــذه الـصــفـة لـقــــاء خـدمـات

قدمتها للمؤتمـر.

اHاداHادّة ة 9

�ـكــن تـعــلـــيق عـضـــويـــة هـيـئـــة قـضــائــــيـةs عـضـــو
sّكـتب التّـنفـيذيHبقـرار من ا sبـصفـة مـؤقتـة sؤتـمرHفي ا
إذا الحظ هـذا اHكـتب أنـهـا لم تعـد تـلتـزم �ـتطـلـبات هـيـئة

قضائية دستوريةs وأهداف هذا النظام األساسي.

اHاداHادّة ة 10

تفقد الهيئة القضائية العضويةs في حالة :
s1 - االنسحـاب

s2 - فقدان صفتها كهيئة قضائية دستورية
3 - اإلقصاء من اجلمعية العامة.

الباب الرابعالباب الرابع
أجهزة اHؤتمرأجهزة اHؤتمر

اHاداHادّة ة 11

أجهزة اHؤتمر هي :
sاجلمعية العامة -

sّكتب التّنفيذيHا -
- األمانـة العامـة.

اHاداHادّة ة 12

يترأس اجلمعية العامة رئيس اHؤتمر.

تــــتم رئــــاســــة اHــــؤتــــمــــر بــــالـــتــــداول بــــY الــــهــــيــــئـــات
Yكل عـامـ sـؤتـمـرHاألعـضـاء في ا sالـقـضـائـيـة الـدسـتـوريـة
s(2) وفق قاعدة التدويرs يُراعى فيها التوزيع اإلقليمي

اHعمول به في االحتاد اإلفـريقيs بعد التشاور مع الهيئة
اHعنيةs عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 13

�ـثـل الـرئـيس اHـؤتـمـر في األنـشـطـة والـتـظـاهرات.
و�كنه أن يفوّض أحد نوابه لتمثيله.

الباب الثانيالباب الثاني
األهداف والوسائلاألهداف والوسائل

اHاداHادّة ة 3

أهداف اHؤتمر هي :
أ) جــمـع الــهـــيــئــات الـــقــضـــائــيـــة اإلفــريـــقــيـــة اHــكـــلّــفــة
بــــالــــســــهــــــر عـــلـى احــــتـــــرام الــــدســــتــــــور ضــــمـــن فــــضــــــاء

sإفــريقي واحـد
ب) اإلرتـــقـــاء بـــالـــقــــضـــاء الـــدســـتـــوري في افـــريـــقـــيـــا

sبواسطة التشاور واالستشارة
sؤتمرHأعضاء ا Yج) دعم التضامن والتكافل ما ب

د) تـشـجـيع تـبـادل الـتـجـارب واHعـلـومـات فـي مـجال
sالفقه الدستوري

هـ) إقامـة عالقـات مع اHـشـتغـلـY في مـجال الـقـانون
sعلى اخلصوص sؤسسات اجلامعيةHوا

و) تـطـويـر عالقــات الـتـبـادل والـتــعـاون بـY اHـؤتـمـر
sماثلة في العالمHنظمات اHوا

ز) تـــــمـــــكــــY افـــــريـــــقــــيـــــا مـن اإلســــهـــــام في الـــــقـــــضــــاء
الدستوري على اHستوى الدولي.

اHاداHادّة ة 4

يـسـعى اHـؤتـمـر من أجل بـلـوغ أهـدافهs إلى تـسـخـيـر
كـل وسـيــلــة تــمـكّــنه مـن تـطــويـــر الـدراســات والــبـحــوث

في مجال القضاء والقانون الدستوري بإفريقيا.

الباب الثالثالباب الثالث
اكتساب العضوية وتعليقها وفقدانهااكتساب العضوية وتعليقها وفقدانها

اHاداHادّة ة 5

sYوأعــضــاء مالحــظـ sYــؤتـمــر أعــضــاء فــاعـلــHيــضم ا
.Yوأعضاء شرفي

اHاداHادّة ة 6

األعـــــضــــاء الــــفــــاعـــــلــــون هم الـــــهــــيــــئــــات الـــــقــــضــــائــــيــــة
الـــدســتـــوريــة فـي الــدول األعـــضـــاء فـي االحتـــاد اإلفـــريــقي
الـــــــتـي تـــــــوافــق عـــــــلـى هـــــــذا الـــــــنــــــــظــــــــام األســـــــاسـي وتـــــــفي

بالتزاماتها كعضو.

اHاداHادّة ة 7

األعــــضــــاء اHـالحــــظــــون هـم الــــهــــيــــئــــات الـــــقــــضــــائــــيــــة
الــــدســــتــــوريــــة الــــتي لــــيــــست دولــــهــــا أعــــضــــاء فـي االحتـــاد
اإلفـــريـــقـيs وكـــذلك الـــهـــيـــئـــات الـــقـــضــــائـــيـــة الـــتي تـــطـــلب

العضوية بصفة عضو مالحظ.
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sYقبلHا Yؤتمر للعامHب) ضبط برنامج عمل ا

ج) دراسـة تـقـرير نـشـاط رئـيس اHـؤتمـر وحـصـيـلته
sوإقرارهما sالـيةHا

Yـــتــوقـــعـــة لــلـــعـــامــHـــالــيـــة اHد) ضـــبط الـــتـــقــديـــرات ا
sYواليHا YاليHا

هـ) الـفـصل في قـبـول الهـبـات والـتـبرّعـاتs وغـيـرها
sساهماتHمن ا

و) الفصل في طلبـات العضويةs وتوقيف العضوية
sعند االقتضاء sأو سحبها

ز) مـــنـــاقـــشـــة كـل اHـــســـائـل الــتـي يـــعـــرضــهـــا اHـــكـــتب
sالتّنفيذيّ عليها

ح) الــتـصــديق عـلى كــل اتــفـاقـــيـة يـبــرمـهـا اHـؤتـمــر
sماثلةHنظمات الدولية واإلقليمية اHمع ا

sّكتب التّنفيذيHط) انتخاب أعضاء ا

ي) انتخـاب كل عامـsY مراجع لـلحـسابـات للـتدقيق
sYنقضيتHا Yالية للسنتHفي احلسابات ا

sأعضاء اللجان اخلاصة Yك) تعي

ل) الـــفــــصـل في أي نـــــزاع يـــتـــعــــلـق بــــتـــفـــســــيـــر هـــذا
النظـام األسـاسي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHكتب التاHكتب التّنفيذينفيذيّ

اHاداHادّة ة 20

يـتـشـكّـل اHـكـتب الـتّـنـفـيـذيّ من رئـيسs وأربـعــة (4)
نــــــواب لـــــلـــــــرئـــــيس يُـــــنــــتـــــخــــبـــــــون بــــالـــــتــــــدويـــــــر وفــق
sــعـــمــول به في االحتـــاد اإلفــريــقيHالــتــــوزيــع اإلقــلــيـــمي ا

. ومـن أمY عـامّ

Yـــكــــــتب الـــتّــــنـــفــــــيـــذيّ مـــقـــــــررا مـن بــــHيـــعــــيّـــن ا
نـــواب الـرئيس.

اHاداHادّة ة 21

يـجـوز للـمكـتب الـتّنـفـيذيّ أن يـدعو كل هـيـئة رقـابة
sـؤتـمــر وأي شـخـصـيـة أخــرىHدســتـوريـة غـيـر عــضـو في ا

حلضور أعمال اجلمعية العامة.

و�ـكـنه أن يـدعـو رئـيس مـفـوضـيـة االحتـاد اإلفـريـقي
بصفة مالحظ.

اHاداHادّة ة 14

يـــــجـــــوز لـــــلـــــمـــــؤتـــــمـــــر أن �ـــــنح رؤســـــاء الـــــهـــــيـــــئــــات
الـقـضــائـــيـة الـدسـتــوريــة اإلفــريــقـــيـةs الـذيـن ســـاهـمــوا
في اإلرتقاء بالثقافة الدستوريةs صفة "رئيس شرفي".

Yـؤتـمـر أن يوجّه الـدّعـوة لـلـرؤساء الـشّـرفـيHـكن ا�
حلضور مختلف التظاهرات التي ينظمها.

الفصل األولالفصل األول
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اHاداHادّة ة 15

اجلمـعـية الـعامة هي أعـلى أجهزة اHـؤتمرs وتـتشكّـل
من كـل الهيئات األعضاء في اHؤتمر.

اHاداHادّة ة 16

sYجتـتـمع اجلـمـعــية الـعـامـة في دورة عـاديـة كل عـام
و�ـــكـــنـــهـــا أن تــــنـــعـــقـــد في دورة غـــيـــر عــــاديـــةs بـــطـــلب من
رئـــيـــســـهــا أو مـن هــيـــئـــة عـــضــوs أو بـــاقـــتــراح مـن اHــكـــتب
التّنفيذيsّ بعد موافقة ثلث (3/1) أعضاء اجلمعية العامة.

sـقـبـلــةHتُـحـدّد اجلـمـعــيـة الـعـامـة مـكــان عـقـد دورتـهـا ا
في ختام كل دورة لها.

اHاداHادّة ة 17

ال تــصحّ اجــتــمــاعــات اجلــمــعــيــة الــعــامــة إالّ بــحــضــور
األغـلبيـة البسـيطـة ألعضائـهاs وتتـخذ قـراراتها بـالتوافق
وبــــاألغـــلـــبــــيـــة الــــبـــســـيــــطـــة ألعـــضــــائـــهــــا احلـــاضـــريـنs عـــنـــد

الضرورةs ما لم تنص أحكام أخرى على خالف ذلك.

لــكــل عــضـــو في اجلــمــعــــيـة الــعـــامــــة صــــوت واحـــد
في حـالـة التصويت.

اHاداHادّة ة 18

في حـالة تـنـازل هيـئة بـلد عـن دورها في اسـتضـافة
اجلــمـعــيــة الـعـــامــةs تـعــقــد اجلـمــعــيــة الـعــامـــة في الـهــيـئــة

التي تطلب استضافتها.

وتـعـقد اجلـمـعيـة الـعـامة في بـلـد اHقـرs إذا لم تـترشح
أي هيئة الستضافتها.

اHاداHادّة ة 19

تختص اجلمعـية العامة على اخلصوصs �ا يأتي :

sأ) إعداد النظـام األساسي وإقراره
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الفصل الثالثالفصل الثالث
األمانة العامةاألمانة العامة

اHاداHادّة ة 26

sاألمــــانــــة الــــعــــامــــة هي اجلــــهــــاز اإلداري لــــلــــمــــؤتــــمــــر
يسيّرها أمY عامّ ويعاونه أمY عامّ مساعد.

يُـنـتـخب األمـY الـعــامّ بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطـة ألعـضـاء
اجلـمـعيـة الـعـامة لـعـهدة مـدّتـها سـنـتان (2) قـابلـة لـلتـجـديد

مـرة واحـدة.

اHاداHادّة ة 27

Yالــقــضــاة أو من بــ Yالـــعــامّ من بــ Yيُــنــتــخب األمــ
شــخــصــيــــات أخـــــرى فـي إحـــــدى الــهــيــئــــــات األعــضــــاء

فـي اHؤتمـرs من خارج بلد اHقـر.

وتعـيّن الهـيئـة الـقضـائيـة في بلـد اHقـر األمY الـعامّ
اHساعد وأمY اHال.

اHاداHادّة ة 28

تختص األمانة العامةs على اخلصوصs �ا يأتي :

sأ) الــــعــــمـــل عـــــلى حتـــــقــــــيق أداء جــــيـــــد لــــلــــمــــؤتــــمــــر
sؤتمـرHبإشـراف رئيس ا

ب) تــــنــــظــــيـم أعــــمــــال اجلــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة واHــــكــــتب
sؤتمرHالتّنفيذيّ حتت سلطة رئيس ا

ج) إعــــداد مـــشـــــروع مــوازنـــــة اHـــؤتـــمــــرs وعــــرضــه
sّكتب التّنفيذيHعلى ا

sؤتمـرHد) تنفيذ موازنـة ا

هـ) الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ قــرارات اجلــمــعــيــة الــعــامــة
واHــــــكــــــتـب الـــــتّــــــنـــــفـــــــيــــــذيsّ واتـــــخـــــــاذ كـــل الـــــتـــــــدابـــــــيـــــر

الضـروريـة لـذلك.

و) عــرض بــرنــامـج األنــشــطــة الــعــلــمــيــة عــلى اHــكــتب
sّالتّنفـيذي

ز) تــولي أمــانــة جـلــسـات اجلــمــعـيــة الــعـامــة واHــكـتب
sّالتّنفـيذي

ح) إرســـــــــــــال االســـــــــــتـــــــــــدعــــــــــــاء وجـــــــــــــدول أعـــــــــــمــــــــــال
االجـتـمــاعـاتs وتـبـلـيـغ األعـضـاء الـقـرارات الــتي اتـخـذتـهـا

sؤتمرHأجهزة ا

ط) إعـــداد اHـــوضـــوعـــات الـــتي تـــعـــرض عـــلى اHـــكـــتب
sالتّنفيذيّ للدراسة

اHاداHادّة ة 22

sـكـتب الـتّـنـفـيـذيّ كـل عـام في دورة عـاديةHيـجـتـمع ا
في بـلــد الـهـيئـة الـتي تـتــرأس اجلـمـعـــيـة الـعـامــةs بـدعـوة
مـن رئــيــســـهــا. و�ـــكــنه أن يـــجــتــمـع في دورة غــيـــر عــاديــة

بطلب من أغلبية أعضائها.

اHاداHادّة ة 23

sعـــلى اخلــصــــــوص sّــكـــتـب الــتّــنـــفـــــيــذيHيــخـــتـص ا
�ـــا يأتي :

sأ) إعداد النظـام الداخلي للمؤتمر

ب) دراســــة الــــتــــعــــديالت اHــــقــــتــــرحــــة عــــلـى الــــنــــظـــام
sوإعداد تقرير بشأنها sاألساسي للمؤتمر

sج) حتديد جدول أعمال اجلمعية العامة

د) ضـــــبـط احلـــــســـــــــاب اHــــــالي اخلــــــتــــــــامـي عـــن كـــل
sسنــة مـالـية

sالية السنوية للمؤتمرHهـ) إقرار التقديرات ا

sو) تنفيذ قرارات ولوائح اجلمعية العامة

ز) الـــسّـــهـــــر عـــلى تـــنـــفـــيــــذ تـــوصــــيـــات وتـــوجـــيـــهـــات
sاجلمعـية العامـة

sح) دراسة برنامج األنشطة العلمية وإقراره

sّالعـام Yنصب األمH ط) جمع الترشيحات

ي) اتــخـاذ أيّ قــرار تـراه ضـروريــا لـتــمـكـY اHــؤتـمـر
من أداء عــــمـــلـه بـــشــــكـل جــــيّـــدs عــــلى أن تُــــطـــلع الــــهـــيــــئـــات

األعضـاء بهذا القرار.

اHاداHادّة ة 24

ال تــصـحّ مــداوالت اHـــكــتب الـــتّــنـــفــيـــذيّ إالّ بــحـــضــور
أربـعة (4) من أعضـائه. ويتـخذ قـراراته بأغـلبـية أعـضائه
احلـــاضـــرينs وفي حـــالـــة تـــســـاوي األصـــواتs يُـــرجّـح صــوت

الرئيس أو صوت من يخلفه.

إذا حــدث مــانع لـرئــيس اHــكــتب الـتّــنــفـيــذيsّ يــتـولى
رئاسة اHكتب التّنفيذيّ أحد نوابه.

اHاداHادّة ة 25

يــعــد اHــكــتب الـــتّــنــفــيــذيّ الــنـــظـــام الــذي يــحــدد فـــيه
قواعد تنظيمـه وعملـهs ويقـرّه.
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sساهمات األخرىHساعدات واHب) ا
ج) الهبات والتبرعات.

يـــحـــدّد اHــكـــتب الـــتّـــنـــفــيـــذيّ مـــبـــلغ اHـــســاهـــمـــةs بـــعــد
استشارة الهيئات القضائية األعضاء.

اHاداHادّة ة 34

sوازنةHؤتمـر هو اآلمر األساسـي بصرف اHرئيس ا
و�ــكــنــه أن يـفــــوض هـــذه الـســلـطـــــة إلى أحــــد نــوابــــه

أو إلى أمY عـامّ اHؤتمـر.

اHاداHادّة ة 35

األمـــY الـــعـــامّ مـــســـؤول عـن الـــتـــســـيـــيـــر اHـــالي أمـــام
رئيس اHؤتمـر.

اHاداHادّة ة 36

تـكــون مـصـــاريف تـسـيـيـر اHـقــر عــلى كـفـالــة الـبـلــد
الذي يحتضنه.

اHاداHادّة ة 37

تـتــكــفّـل الــهـيــئــات الــقـضــائــيـة األعــضــاءs �ــصـاريف
تنقل الوفود التي تمثلها في أعمال اHؤتمرs وإقامتهم.

غـيــر أن اHــؤتـمــر يــتـحــمل مــصــاريف تـنــقـل أعــضـاء
اHـكــتب الـتّـنـفـيـذيّ وإقــامــتـهمs أثـنــاء أداء مـهـمــة مـعـيـنــة

في إطار دورات اHكتب التّنفيذيّ.

وتــتــحـــمـّـل الــهــيـــئــة الــقـــضــائــيــة الـــعــضــو فـي الــبــلــد
اHـــضـــيفs مـــصــاريف تـــنـــظــيـم أعــمـــال اجلـــمــعـــيـــة الــعـــامــة

�ساهمة مالية من اHؤتمر.

وإذا أوكل اHـؤتـمر مـهـامـا خـاصـة إلى أعـضائـهs تدفع
اHصاريف من موازنة اHؤتمر.

الباب السابعالباب السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 38

يـــحق لـــكــل هـــيـــئـــة عـــضـــو في اHـــؤتـــمـــرs أن تـــعـــرض
تـعديـالت على هـذا الـنظـام األسـاسي في شكـل اقـتـراحات

مكتـوبـة.

تــــعــــرض الــــهـــــيــــئــــة هــــذه الــــتــــعـــــديالت عــــلـى اHــــكــــتب
الـتّــنـفــيـذيّ الــذي يـعــدsّ بـعـــد دراسـتــهـاs تــقــريــرا يــعـرضــه
عـــلى اجلــمـعــــيـة الــعــامــــة إلقــــراره بـأغــلـبــــيـة ثــلـثي (3/2)

أعضائهـا.

sي) السهر على حفظ األرشيف والوثائق

sـالية اخلـتاميةHك) عرض حـصيلة حـسابات الـسنة ا
sYالقادم Yيزانية التقديرية للعامHوا

ل) حث الهـيـئـات غيـر األعـضاء عـلى طـلب العـضـوية
sعند االقتضاء sؤتمرHفي ا

م) الـــعــمـــل عــلـى تــعـــبــئـــة مــــوارد مــالــــيـــة لــتـــحـــقــيق
sؤتمـرHأهـداف ا

ن) تـسيـير اHـوقع اإللكـتروني لـلمـؤتمـر على شـبكـة
sاإلنترنت

س) إجنــاز كـل األعـمــال اHـسـنــدة إلـيــهـا من اجلـمــعـيـة
العامة واHكتب التّنفيذيّ.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اللاللّجـان اخلاصجـان اخلاصّـةـة

اHاداHادّة ة 29

�ـكن اHـؤتـمـر أن يـنـشىء بـداخـله جلـنـة أو عـدة جلـان
خــاصـــةs تـــتــشــكل مـن قــضــاة أكـــفــاء يــتــمـــتــعــون بـــتــجــربــة
طــويــلــة في مــجــــال الــقـضــــاء الــدسـتــــوري ومـن خــبـــراء

في القانون الدستوري.

اHاداHادّة ة 30

تُـكلّف اللّـجنة اخلـاصة بدراسة - بـشكل خاص - كــل
sمــوضــوع يـــهم إفــريــقـــيــا في مــجـــال الــقــضـــاء الــدســتــوري

وتقد� ما تراه مناسبا من تصور وأفكار.

اHاداHادّة ة 31

تعدّ اللّجنة اخلاصة نظامها الداخلي وتقـرّه.

اHاداHادّة ة 32

تــعــرض الــلّــجــنــة اخلــاصــة نــتــائج عــمــلــهــا في الــدورة
اHـقبلـة للجـمعيـة العامة. وتعـرض هـذه النتـائج لـلنقــاش

و�كـن نشـرهـاs حسب احلـالـة.

الباب السادسالباب السادس
أحكـام مالـيةأحكـام مالـية

اHاداHادّة ة 33

تتكون موارد اHؤتمر من :
أ) اHــســـاهــمــــات الــسـنـــويــــة لــلـهــيـئــــات األعـضــــاء

sؤتمـرHفـي ا
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الــعــــربــيــة عـــلى مــســـتــوى الــقـــمــة في دورته الـــعــاديــة (13)
عــمــان (اHــمــلــكــة األردنــيــة الــهــاشـمــيــة) في 27 و28 مـارس
ســـــنــــة 2001 واHـــــتـــــضــــمّـن االســــتـــــراتـــــيــــجـــــيـــــة الــــعـــــربـــــيــــة

لتكنولوجيا االتصال واHعلومات.

- وبـــــاإلشـــــارة إلـى قـــــرار مـــــجـــــلـس جـــــامـــــعـــــة الـــــدول
العربـية في اجتماعه 116 بتاريخ 10 سبـتمبر سنة 2001

اHاداHادّة ة 39

الــلــغـات الــرســمــيــة ولــغــات الــعــمل في اHــؤتــمــر هي
اإلجنليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.

اHاداHادّة ة 40

يسـري مفـعول هـذا الـنظـام األساسي الـذي � إعداده
في أربع (4) نـــسـخ أصـــلـــيــــة هي اإلجنـــلــــيـــزيـــة والــــعـــربـــيـــة
sولهـا نـفس احلـجيـة الـقانـونـية sوالـفـرنسـيـة والبـرتـغالـيـة
بعد إقـراره من قبل اHـؤتمر الـتأسيـسي Hؤتـمر الهـيئات

القضائية الدستورية اإلفريقية.
وبــــنـــاء عــــلى ذلـكs أقـــرّ اHــــؤتـــمــــر الــــتـــأســــيــــسي هـــذا

النظـام األساسي.

حرّر باجلـزائر في 8 مايـو سنـة 2011.
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