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Strasbourg, 28/09/2017

اللجنة األوروبية من أجل الديمقراطية من خالل القانون
(لجنة البندقية)

نظام معدل للمؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية
كما تم تعديله من قبل االجتماع الثاني للجمعية العامة
المنعقد في فيلنيوس 12 ،شتنبر/أيلول 2017

ديباجة
حيث أن المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا ولجنة البندقية في مجلس أوروبا نظمتا من  22إلى 24
يناير/كانون األول  ،2009اللقاء األول للمؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية؛
حيث أن االجتماع األول ضم  93محكمة ومجلس يمثلون المجموعات اإلقليمية واللغوية التالية:
 المحاكم الدستورية في آسيا؛
 جمعية المحاكم الدستورية التي تستعمل اللغة الفرنسية )(ACCPUF
 محاكم الكومنولث؛
 مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية للبلدان حديثة الديمقراطية؛
 مؤتمر المحاكم الدستورية لبلدان اللغة البرتغالية؛
 مؤتمر المحاكم الدستورية األوروبية؛
 مؤتمر العدالة الدستورية األمريكية-اإليبرية؛
 منتدى القضاة الرؤساء إلفريقيا الجنوبية؛
 اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
حيث أن المشاركين في اللقاء األول،
 اعترفوا بالدور األساس للجان اإلقليمية واللغوية لتعزيز الدستورية؛ كلفوا مكتب مؤلف من رؤساء اللجان اإلقليمية والمحاكم الثالث باستقبال االجتماعات التحضيرية(فيلنوس ،سيؤل ،الجزائر) ،لتحضير مقترحات من أجل تأسيس جمعية دولية مفتوحة ألعضاء محاكم
المجموعات اإلقليمية واللغوية؛
اعتمد المكتب نظام المؤتمر العالمي الدائم حول العدالة الدستورية والذي ينص على ما يلي:
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المادة  .1األهداف
( )1المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية (المؤتمر العالمي) ،يعمل لمصلحة العدالة الدستورية  -بما
فيها معنى الرقابة الدستورية على القوانين ،ومن بينها االجتهادات في مجال حقوق اإلنسان  -كعامل
أساس للديمقراطية ،وحماية حقوق اإلنسان ،ودولة القانون.
( )2يعتمد المؤتمر الدولي لتحقيق هذه األهداف ،على:
 تنظيم االجتماعات التي تضم بشكل منتظم كل األعضاء على المستوى العالمي؛ المشاركة في المؤتمرات والندوات اإلقليمية؛ تبادل الخبرات واالجتهادات القضائية في المجموعات اإلقليمية واللغوية ،وفيما بينها ،ومع أعضائها تقديم خدماتهم حسب طلب أعضائها.المادة  .2االنضمام
( )1المحاكم الدستورية والمؤسسات المشابهة (المجالس الدستورية ،المحاكم العليا التي تمارس رقابة
دستورية " -المحاكم") ،التي تضمها المجموعات المذكورة في المادة  4التالية ،وكذلك المحاكم التي
تشارك في المجلس المختلط حول العدالة الدستورية ،لها الحق أن تصبح أعضاء في المؤتمر العالمي؛
وتنضم بطلب كتابي إلى السكرتارية.
( )2يجب أن توجه طلبات االنضمام من قبل المحاكم التي ال يحق لهم االنضمام حسب الفقرة السابقة إلى
السكرتارية مرفق معها عرض لنشاطات الهيئة المرشحة ورسالة توضيح .تقرر الجمعية العمومية
بخصوص االنضمام اعتمادا على اقتراح المكتب .يمكن للمكتب أن يدعو عضو مرشح أن يشارك في
نشاطات المؤتمر العالمي بشكل مؤقت.
( )3يمكن لمحكمة واحدة عن بلد أن تستكمل شروط االنضمام .ومع ذلك ،إذا كانت العدالة الدستورية يتم
تطبيقها في بلد معين على المستوى الوطني من قبل عدة محاكم ،يمكن للهيئات المعنية أن تصبح أعضاء
يستكمل األعضاء كامل العضوية للمجموعات اإلقليمية شروط االنضمام دون إضرار بالمعايير المشار
إليها .إذا كانت عدة محاكم في بلد ما أعضاء ،يكون لها صوت واحد وتتشارك باألعباء المالية بشكل
متساو.
المادة  .3المؤتمر
( )1ينظم المؤتمر العالمي لقاء على األقل مرة كل ثالث سنوات .ويقرر المكتب المكان ،وبعد تشاور
كتابي مع الجمعية العمومية ،موضوع اللقاء.
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( )2تدعى للقاء كل المحاكم األعضاء ،وممثلي المجموعات في المكتب .يمكن دعوه المراقبين
وضيوف ،بموافقة المحكمة المضيفة ("المحكمة المضيفة") ،والمكتب.
المادة  .4الهيئات
أ .الجمعية العمومية
( )1تتشكل الجمعية العمومية للمؤتمر العالمي من األعضاء الذين يجتمعون بمناسبة انعقاد اللقاءات.
يمكن في حاالت الضرورة ،أن تتخذ الجمعية العمومية قرارا كتابيا .ترأس المحكمة المضيفة للمؤتمر
الجمعية العمومية.
( )2يدعو األمين العام الجمعية العمومية تبعا لتعليمات المكتب.
( )3تقوم الجمعية العمومية خاصة:
 بتقرير ،اعتمادا على اقتراح المكتب ،انضمام أعضاء في المحاكم الخاصة أو مجموعات مشابهة(المادة )2؛
 بانتخاب ثالثة أعضاء من المكتب (المادة  ،4ب)؛ بتقرير انضمام مجموعات أخرى إلى المكتب (المادة  ،4ب)؛ بوضع سلم المساهمات المادية (المادة )1 ،6؛ تعديل هذا النظام (المادة )8؛ في حال وقوع مخالفة خطيرة من قبل واحد من األعضاء للمبادئ التي يعتمد عليها المؤتمر العالمي(المادة  ،)1يتم تعليق عضويته بناء على اقتراح المكتب (المادة .)9
ب .المكتب

( )1يضم مكتب المؤتمر ("المكتب") ممثلين عن مجموعات إقليمية ولغوية ،وعن المحكمة
المضيفة للمؤتمرين السابق والقادم ،وكذلك المحاكم األربع المنتخبة من الجمعية العمومية
في قارات أفريقيا ،واألمريكيتين ،وآسيا/أوقيانوسيا ،وأوروبا ،على التوالي .يجب أن يأخذ
بعين االعتبار المجموعة اإلقليمية العضو لتحديد ما إذا كانت محكمة إقليمية تنتمي الى قارة
معينة .يحق فقط للمحاكم التي تنتمي الى قارة معينة أن تصوت لممثل هذه القارة .يمكن
لمحكمة أن تكون مرشحة عن قارة واحدة فقط.
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( )2تُرشح الهيئات التالية للمشاركة في المكتب إذا كانت راغبة في ذلك:
 جمعية المحاكم الدستورية والمؤسسات المشابهة في آسيا؛
 جمعية المحاكم الدستورية التي تستعمل اللغة الفرنسية )(ACCPUF؛
 محاكم الكومنولث؛
 مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية للبلدان حديثة الديمقراطية؛
 مؤتمر المحاكم الدستورية لبلدان اللغة البرتغالية؛


مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية اإلفريقية؛

 مؤتمر المحاكم الدستورية األوروبية؛
 مؤتمر العدالة الدستورية األمريكية-اإليبرية؛
 منتدى القضاة الرؤساء إلفريقيا الجنوبية:
 اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
( )3مجموعات أخرى يمكن قبولها من طرف الجمعية العمومية بأغلبية  3/2األصوات.
( )4تكون رئاسة المكتب خالل عام بالتناوب بين المجموعات اإلقليمية واللغوية المشاركة ،وحسب
األبجدية باللغة اإلنكليزية .إذا لم تكن الرئاسة حاضرة ،الرئاسة األخيرة الحاضرة ترأس اجتماع المكتب.
رئاسة المكتب والسكرتارية تمثل المؤتمر العالمي (على سبيل المثال في مؤتمرات أعضائها أو
المجموعات اإلقليمية واللغوية).
( )5يُدعى المكتب لالجتماع من قبل الرئاسة وبمبادرة منها ،أو بطلب من غالبية أعضاء المكتب ،أو من
قبل السكرتارية.
( )6يجتمع المكتب قبل الجمعية العمومية بمناسبة لقاء .يمكن عقد اجتماعات أخرى في كل عام .يجوز
للمكتب ،ألسباب مستعجلة ،أن يتخذ قرارات بشكل كتابي.
( )7يقوم المكتب خاصة:
 بتحديد المكان ،وبعد مشاورة الجمعية العمومية كتابيا ،موضوع كل اجتماع (المادة )3؛ -بتحضر تقرير النشاطات التي سيتم بحثه من قبل الجمعية العمومية (المادة  ،4أ)؛
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 يعفى في حاالت مبررة حسب األصول ،عضو من المساهمة المالية للمؤتمر العالمي (المادة .)2 ،6 باعتماد الخطوط التوجيهية التي تتعلق بقبول المساهمات المالية من قبل المؤتمر العالمي ،والتي تردمن قبل مؤسسات عامة ،وحكومات ،ومنظمات حكومية ،ويقبل أو يرفض المساهمات المالية بالتطبيق
للخطوط التوجيهية (المادة )3 ،6؛
 باعتماد قرارات تنفيذا ألهداف المؤتمر العالمي (المادة )1؛ بدراسة كل تقرير مالي يُقدم إلى السكرتارية (المادة )4 ،6؛ تقديم مقترحات للجمعية العمومية من أجل قبول أعضاء جدد (المادة )2؛ بدعوة مرشح لالنضمام للمشاركة في نشاطات المؤتمر العالمي اعتمادا على قاعدة مؤقتة (المادة )2؛ بعرض مساعيه الحميدة على أعضاء المؤتمر الذين يطلبون ذلك (المادة )1؛ تقديم مقترحات للجمعية العمومية من أجل تعليق عضوية (المادة .)9ج .السكرتارية
( )1تقوم لجنة البندقية لمجلس أوروبا بمهام سكرتارية المؤتمر.
( )2تقوم السكرتارية:
 بتحدث قائمة أعضاء المؤتمر العالمي؛ بتنظيم اللقاءات بالتعاون مع المحكمة المضيفة؛ بمساعدة رئاسة المكتب في تمثيل المؤتمر العالمي؛ بتنظيم مالية المؤتمر العالمي وبيان مصروفاتها للمكتب.المادة  .5التصويت
تتخذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب بالتوافق .إذا تعثر ذلك ،يمكن اتخاذ القرارات بأغلبية ثلثي
األعضاء الحاضرين الذين أدوا مساهماتهم المالية الملزمين بدفعها (المادة .)2.6
المادة  .6المالية
( )1يدفع األعضاء مساهماتهم المالية بين  200و 2000يورو في العام بقصد تنظيم نشاطات المؤتمر
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العالمي .تضع الجمعية العمومية سلما للمساهمات ،اعتمادا على إحصائيات األمم المتحدة بخصوص
إجمالي اإلنتاج المحلي للبلدان المعنية .يمكن لألعضاء أن يدفعوا مساهمات إضافية تطوعية.
( )2في حاالت فعال مبررة ،يمكن للمكتب أن يعفي عضو من دفع المساهمات المالية (المادة  .4ب.)7 .
( )3يجوز للمؤتمر العالمي ،وبموافقة المكتب ،قبول المساهمات المالية من المؤسسات العامة،
والحكومات ،والمنظمات الحكومية .يجب أن تكون هذه المساهمات مطابقة ألهداف المؤتمر العالمي،
وال يجب أن تؤثر على استقالليتها ،بالتطبيق للخطوط التوجيهية التي اعتمدها المكتب (المادة  .4ب.)7 .
يجب أن يكون هذا النوع من المساهمات جزءا من التقرير المالي للمكتب (المادة  .4ج.)2 .
( )4تنظم السكرتارية مالية المؤتمر العالمي عن طريق حساب مفتوح خصيصا للمؤتمر ،وبالتطبيق
للقواعد المالية لمجلس أوروبا .تقدم السكرتارية تقريرا ماليا سنويا للمكتب.
( )5ال يجوز االلتزام بأية مصروفات من دون رصيد مالي مطابق.
المادة  .7اللغات
( )1هذا النظام مثبت كذلك بأي من اللغات التالية :األلمانية ،اإلنكليزية ،العربية ،اإلسبانية ،الفرنسية،
البرتغالية والروسية.
( )2تتراسل السكرتارية مع المكتب وأعضاء المؤتمر العالمي باإلنكليزية والفرنسية.
( )3تتم اجتماعات المكتب باأللمانية ،اإلنكليزية ،العربية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،البرتغالية والروسية.
يمكن تأمين الترجمة إلى لغات أخرى على حساب المشاركين الذين يطلبون ذلك.
المادة  .8تعديالت النظام
يمكن أن تعّدل الجمعية العمومية هذا النظام بأغلبية  3/2األصوات.
المادة  .9تعليق و إلغاء االنضمام
( )1في حال انتهاكات خطيرة من قبل أحد األعضاء للمبادئ التي يقوم عليها المؤتمر العالمي (المادة
 ،)1يجوز للمكتب أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجمعية العمومية بغرض تعليق عضوية هذا العضو .يدخل
التعليق حيز التنفيذ في فترة شهر من تبليغه ،إال إذا كان هناك اعتراض من قبل ثلث األعضاء قبل نهاية
هذه الفترة (المادة  .4ب.)7 .
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( )2يجوز لكل عضو أن يلغي انتسابه بتبليغ كتابي للسكرتارية.
المادة  .10الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ عند قبوله كتابيا من قبل  30محكمة معترف بها حسب المادة  ،2وتمثل على
األقل ثالث مجموعات إقليمية أو لغوية .يجب تبليغ القبول كتابيا إلى سكرتارية لجنة البندقية التي تبلغ
أعضاء المكتب.
المادة  .11الحل
يمكن حل المؤتمر العالمي بقرار من الجمعية العامة أو المكتب ،إذا لم تتمكن الجمعية العامة من
االجتماع خالل خمس سنوات .كل زيادة مالية يتم توزيعها حسب النسب بين مختلف المساهمين.
أحكام انتقالية
(أ) المحاكم التي ساهمت بتنظيم اللقاء األول للمؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية الذي انعقد في كاب
(المحاكم الدستورية لجنوب إفريقيا ،ولتوانيا ،وكوريا ،وكذلك المجلس الدستوري الجزائري) هم أعضاء
من التشكيلة األولى من المكتب حتى انتخاب ثالث محاكم من قبل الجمعية العمومية خالل المؤتمر
الثالث.
(ب) يضع المكتب ،بعد استشارة األعضاء ،سُلم مؤقت للمساهمة بانتظار قرار الجمعية العمومية (المادة
.)1.6
تمت المصادقة عليه بتاريخ  23آيار  ، 2011في بوخارست .

تم التعديل في فيلنيوس بتاريخ  12شتنبر/أيلول .2017
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