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االقضاء وومسؤووليیة ااستقاللل لتعزيیز عميیقة إإصالحاتت تبني يیجب: تونس  
 

 ددستورر في عليیهھا االمنصوصص االضماناتت تعزيیز االى االتونسيیة االسلطاتت االيیومم للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة ددعت
 على ووقاددرراا وومسؤووال  مستقال االقضاء يیكونن اانن تضمن ووسيیاسيیة قانونيیة إإصالحاتت ااددخالل خاللل من 2014
.االقانونن ووسيیاددةة ااالنسانن حقوقق ووتفعيیل حمايیة  

 
. االمدني وواالمجتمع االقضاء مع بتشاوورر تتم وواانن االجديید للبرلمانن أأوولويیة تكونن اانن يیجب ااإلصالحاتت هھھھذهه

.2014 نهھايیة قبل االجديید االبرلمانن اانتخابب عل يینص االتونسي االدستورر  
 

: للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة تقريیر وونشر لتقديیم لتونس االمستوىى ررفيیعة بعثة ززيیاررةة عقب االتصريیح هھھھذاا يیأتي
."أأفضل مستقبل لبناء االماضي من االدررووسس ااستخالصص: االتونسي االقضاء وومسؤووليیة ااستقاللل"  

 
 تحكم االتي وواالمماررساتت وواالمؤسساتت نيینوواالقواا وواالحاليیة االسابقة االدستورريیة االمقتضيیاتت يیدررسس االتقريیر
. االصلة ذذااتت ووااإلقليیميیة االدووليیة االمعايیيیر ضوء في وويیحللهھا تونس في االقضاء ااستقاللل  

 
 االتي ااألمورر من االكثيیر هھھھناكك الززاالت ااإلصالحح٬، أأفق في 2014 ددستورر في عليیهھا االمنصوصص ااألسس ررغم
.مرااجعة االى تحتاجج  

 
 2014 ددستورر في عليیهھ االمنصوصص للقضاء ااألعلى االمجلس يیكونن اانن ىاال تدعو للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة اانن

 بتسيیيیر االمرتبطة ااألمورر بكل يیتعلق فيیما كاملة صالحيیة لهھ يیكونن وواانن االمنتخبيین٬، االقضاةة من أأغلبيیة من مكونا
ً  يیمتد اانن يیجب االمجلس ددوورر اانن. للقضاةة االمهھني االمسارر  بتشاوورر االقضاء ميیزاانيیة تطويیر في االمساهھھھمة االى أأيیضا
.االبرلمانن مع  

 
 موضوعيیة وومعايیيیر ووعاددلة شفافة إإجرااءااتت ووضع االى يیهھدفف للقضاةة أأساسي نظامم تبني االى االلجنة تدعو كما

.االقضاةة ووترقيیة ووتقيیيیم وونقل ووتعيیيین الختيیارر  
 

 ألعلى ووخاضعيین مساءليین االقضاةة يیكونن اانن يیجب االتونسي٬، االقضاء في االجمهھورر ثقة ووااستمراارر ثقة لضمانن
 االقضاةة ططرفف من تطويیرهھھھا يیتم االقضائي للسلوكك مدوونة في مقننة تكونن اانن يیجب االمعايیيیر هھھھذهه .االنزااهھھھة معايیيیر
ً  تكونن اانن يیجب االمعايیيیر هھھھذهه ووعاددلة٬، شفافة إإجرااءااتت خاللل من. معهھم بتشاوورر ااوو أأنفسهھم  لكل ااألساسس أأيیضا

. االقضاةة ضد وواالعزلل وواالتوقيیف االتأدديیب إإجرااءااتت  
 

 على تؤثر الززاالت االتي وواالمماررساتت االقواانيین بعض ااززااء االعميیق قلقهھا نع تعبر للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة اانن
 االمتزاايید باالستخداامم سمحت وواالتي االعسكريیة االمحاكم ااختصاصص توسع االتي تلك ذذلك في بما االقضاء٬، ااستقاللل
.2011 بعد االمحاكم لهھذهه  

 
 لتشمل االعسكريیة االمحاكم ااختصاصص تقيیيید االى تهھدفف إإصالحاتت تبني االى تدعو للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة اانن

.االعسكريي ااالنضباطط قوااعد خرقق بمزااعم االمتعلقة االقضايیا في فقط االعسكريیيین  



 
 االمحاكم ااختصاصص تقيیيید لضمانن االعسكريي٬، االقضاء قانونن ذذلك في بما االتونسي٬، االقانونن تعديیل يیتم اانن يیجب" 

 قضايیا كل صريیح بشكل يیستثني وواانن فقط٬، االعسكريي ااالنضباطط قضايیا في االعسكريیيین ليیشمل االعسكريیة
 خوصي قالل" فيیهھا٬، أأططراافا االمدنيیونن يیكونن االتي ااوو االمدنيیيین ضد االقضايیا ووكل ااالنسانن حقوقق اانتهھاكاتت
.ااالسبانيیة االعليیا بالمحكمة سابق ووقاضي للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة مفوضض بايیيین٬، ماررتن أأنطونيیو  

 
 االحيیويي بدووررهھھھم كامل بشكل االقيیامم على ميیةاالعمو االنيیابة ممثلي عجز هھھھو االلجنة قلق مصاددرر من ااخر مصدرر
. ااالنسانن حقوقق اانتهھاكاتت حاالتت في االفعاليین وواالتتبع االتحقيیق خاللل من ذذلك في بما االعداالة٬، إإددااررةة مجالل في
 في بما االعموميیة٬، االنيیابة على االعدلل لوززيیر االرئاسيیة االسلطة إإنهھاء االى يیؤدديي اانن يیجب االوضع هھھھذاا إإصالحح اانن
.أأعضاءهھھھا ووتوجيیهھ ةمرااقب على االقدررةة ذذلك  

 
 مهھامهھم أأعضاؤؤهھھھا يیماررسس اانن لضمانن االعموميیة االنيیابة عمل تحكم االتي وواالسيیاساتت االقواانيین مرااجعة يیجب"

 االمسارر على االعدلل ووززيیر ططرفف من االمماررسة االسلطة أأشكالل من شكل اايي إإنهھاء يیجب. وومحايید مستقل بشكل
 االشرقق برنامج مديیر بنعربيیة٬، سعيید قالل" هھم٬،قراارراات في االتدخل أأشكالل من شكل ووأأيي االنيیابة ألعضاء االمهھني
. للحقوقيیيین االدووليیة باللجنة اافريیقيیا ووشمالل ااألووسط  

 
 أأنطونيیو خوصي االقاضي برئاسة كانت مايي 14 االى 11 من تونس ززااررتت االتي االمستوىى االرفيیعة االبعثة
 االماجريي؛ اابرااهھھھيیم ستاذذااال االتعقيیب٬، لمحكمة ااالوولل االرئيیس مع االزيیاررةة هھھھذهه خاللل االبعثة االتقت. بايیيین ماررتن
 ررئيیس صالح؛ بن حافظ ااالستاذذ االعدلل٬، ووززيیر عمر؛ بن ررضى ااالستاذذ االتعقيیب٬، محكمة لدىى االعامم االوكيیل
 وواالمالي ووااإلدداارريي االعدلي االقضاء لجنة ووررئيیس جعفر بن مصطفى ااالستاذذ االتأسيیسي٬، االوططني االمجلس

ً  االتقت االبعثة. سىمو فاضل االعربي محمد ااالستاذذ االتأسيیسي٬، بالمجلس وواالدستورريي  االمحاميین بعميید أأيیضا
.تونس في وواالقضاء االمحاماةة مهھنة  عن ااخريین ممثليین وو محفوظظ فاضل محمد ااالستاذذ  


