
 

 

 

 

 

 لبيان الختامىا

 لإلعداد االفتراضى التحضيرى الجتماع ل
  الدستورية الجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم
 والمحاكم العليا والمجالس الدستورية اإلفريقية

 ــــــــ

 

نظمــت الممةمــ  ، 2021فبرايــر ةــ    العشرين من شــ ريوم السبت الموافق فى 

ا افترا ــي ا ابــر رو بجم  الدةتوري  العليا تق يــ  الديــديو ي  مصر العربيــ  امتمااــف

ــوندرن  ــ  ةةترــاف   ك ــا ر  لم اقشــ  التمرــيراج الجاري ــاا الق الســ و  امتم

ــتوري  ــاكت الدة ــام المم ــام  لراة ــا الخ ــاكت العلي ــتوري   والمم ــال  الدة والمج

 الُمخطط اقده فى وقت ةحق من العام الجار .  اإلفريقي 
 

م الممــاكت وكبــار قرـــــا  الممــاكت الدةــتوري  والممــاكت اةــ را اا حرر اةمتمــ 

( دولــ  رفريقيــ ، واــدد مــن 40العليا والمجال  الدةتوري  والمماكت القاري  مــن  

   .المراقبين الدوليين
 

أ  امتمــاا ت اليــوم قــد مــام فــى رــا رــرو   يــر ااديــ  المشــاركو  وقد أقــر 

ونا، والتى أصابت مميــد دوا العــالت رو ك أفرزت ا ال تائج المتولد  من تداقت مائم 

  خاصــ  فــ  مجــالالما ــى، بطرق  ير اادي  لت يةن من الممةن تصور ا فــ  

 التواصا والتعاو  الدول .
 

ومن ثت، فقد ثّمن المشاركو  حرص حةوم  مم وري  مصر العربي ، بقياد  

عقاد ن ا  فخام  الرئي  ابد الدتاح السيسى، رئي  الجم وري ، الى دات اةتمراري

امتماا القا ر  رفيد المستو  دوري ا واةترافته تمت رااي  فخامته م ذ اام 

، والى ما مرج اليه التجرب  فى الس واج السابق ، بالر ت من  ذه 7201

 الظرو  اةةتث ائي  والصعب . 
 

كذلك قدّر المشاركو  المج وداج التى ترطلد ب ا الممةم  الدةتوري  العليا 

ن  العام  ةمتماا القا ر ، لت ظيت امتماا القا ر  رفيد المستو  امألالمصري ، وا

ف بشةا ة و ، وتدعيا و عه المؤةسى  لما انت ت رليه مقرراج اةمتماااج  وفقا

 السابق .
 

، المموري اددفا من القرايا  2021فبراير  20ناقش اةمتماا اةفترا   ف  

م أ ت التمدياج التى توامه القرام اإلفريقى م ذ بدم انتشار الوبابما ف  ذلك 
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أ مي  تعزيز التعاو  بين وف   ذا الصدد، أكد المشاركو  الممترمو  الى 

الذ    الرئيسى تمدالدوا اإلفريقي ، والى المستولى الدولى، لموام    ذا ال

فر ته الظرو  الرا   ، مد  رور  دات الج ود المةومي  لالرتقام بم ظوم  

التموا الرقمى لرما  نظام للعدال  يتميز باإلنجاز والداالي . كما را  أ  يةو  

 ذا المو وا أحد المماور األةاةي  ألم د  امتماا القا ر  الخام  رفيد 

 ا  ذا العام فى القا ر .خالالمستو  ا د انعقاده فعلي ا 
 
الذ  يلعبه القرا  األفارق ، ما توافق المشاركو  الى اإلشاد  بالدور الدااا ك

نسامف ورماةف، فى تمقيق العدال  فى را مائم  كورونا، والتزام ت بإاالم القيت 

 .رر أ  ، تمت والتقاليد القرائي 
 

الدور الماةت الذي  لى وناقش المشاركو  مو وا مةافم  اإلر اب. وشددوا ا

تلعبه ال يئاج القرائي  األفريقي  ف  مةافم  اإلر اب بجميد أشةاله، وتقويض 

آثاره الرار  الى المبادئ الديمقراطي  األةاةي  لمجتمعات ا والى ةالم  وأمن 

 مواط ي ا.
 

فى  وأارب المشاركو  ان ترحيب ت بعقد امتماا القا ر  الخام  رفيد المستو 

، وذلك فى حال  رفد القيود ان حرك  السدر 2021ا ش ر يونيو خال، القا ر 

الدولى، وا دوا رلى األمان  العام  ةمتماا القا ر  بالت سيق والمتابع  فى  ذا 

 الشأ . 


