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هھا ووحمايیتهھا للحقووقق لمحكمة االددستوورريیة لضمانن ااستقاللتوونسس: يیجبب مررااجعة مشررووعع قانوونن اا  

 مرااجعة مشرووعع قانونن االمحكمة االدستورريیةة للحقوقيیيین مجلس االشعب االتونسي إإلى االلجنة االدووليی ددعتأأصدررتها االيیومم،  مذكرةةفي 
 من ااألشخاصص االذيین يیتوفروونن على أأعلى مستويیاتت االخبرةةمانن أأنن يیكونن أأعضاء االمحكمة وولض ،ةلضمانن مالءمته مع االمعايیيیر االدووليی

في تونس.  االمتقاضيینووقدررتها على حمايیة حقوقق  إإليیها مة ووتعزيیز إإمكانيیة االوصوللكاالمح ووذذلك لحمايیة ااستقاللل وواالنزااهة، يیةاالقانون  

: "يیجب أأنن يیعدلل االمشرعع االتونسي اانه يیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيینووقالل سعيید بنعربيیة، مديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل اافريیق
 للمحكمة بدوونن قيیودد ل ااألفراادداانن يیصوو، أأووسعااختصاصاتت ، ووااالستقاللل االضروورريیةضماناتت ليیوفر للمحكمة مشرووعع االقانونن 

". حمايیة االحقوقق إإحدىى ووظائفها االتي تعد  االدستورريیة  

يیة. من خاللل تعزيیز حمايیة االحقوقق االدستورر بتعزيیز سيیاددةة االقانونن ااووعداته مستقلة في تونس يیحمل في طيی إإنن تأسيیس محكمة ددستورريیة
لضمانن تعيیيین جميیع أأعضاء االمحكمة على أأساسس خبرتهم االقانونيیة   	مقتضيیاتت مشرووعع االقانوننبعض  تعديیليیجب  وولتحقيیق هذهه االغايیة،

يیجب ضمانن أأنن تكونن  ،كذلكوو. يتونساال عع االمجتمعتنو تركيیبة االمحكمةتعكس  ووأأنن قاضيیاتت،وونزااهتهم، ووضمانن أأنن تضم االمحكمة 
لدعم ااستقاللل االمحكمة.  ، ووذذلكقضاةةاالمن  فراادد لتعيیيینهم في االمحكمة مكونة في أأغلبيیتهااالهيیئة االمسؤوولة عن ااختيیارر ااأل  

شفافة ووووااضحة وومن قبل قضاةة لضمانن أأنن يیكونن تعيیيین ااألفراادد عمليیة "يیجب ااختيیارر قضاةة االمحكمة من خاللل    	:االى أأنه بنعربيیة ووأأشارر
اانتماءااتهم أأوو ووالءااتهم االسيیاسيیة".على ااساسس في االمحكمة على أأساسس خبرتهم االقانونيیة وونزااهتهم ووليیس   

جرااءااتت عداالة ااالوولضمانن  ،ألسبابب غيیر مبرررةة االمحكمة قضاةةاامكانيیة عزلل ضد إإضافيیة ضماناتت توفيیر كما أأنه من االضروورريي 
. تحيیزددوونن خوفف أأوو من االبت في االقضايیا االمعرووضة عليیهم االدستورر حتى يیتمكن حرااسس ، ضدهمتأدديیبيیة اال  

 . وومن االمهميیجب تعديیل مشرووعع االقانونن للنص بشكل ووااضح على ددوورر االمحكمة في مرااجعة ااالجرااءااتت االتي تتخذها االسلطة االتنفيیذيیةوو
هم فقط من يیمكنهم  االمرسمونن بمحكمة االنقض ننامواالمحاانن يیكونن سبل االوصولل االى االمحكمة، بحيیث يیجب االغاء شرطط  كذلك تقويیة
لالجرااءااتت ووتقديیم مذكرااتت وودديیة  ثالثة أأطرااففاانضمامم ااجرااءااتت تسمح للمحكمة بقبولل ووااضافة  ،وعع بعدمم ددستورريیة االقواانيیندفتقديیم اال

قرااررااتها بشأنن االقضايیا االمطرووحة اامامها.  تتخذ االمحكمةاالتي على ااساسها لمعلوماتت اا دعمل  

ووصولل ااألفراادد االيیها، ووذذلك  ددعمكمة وواالمح ااختصاصصمن االضروورريي إإضافة فصولل في مشرووعع االقانونن لتوسيیع : "نهأأ ووختم بنعربيیة
سيیاددةة االقانونن ووحمايیة حقوقق ااالنسانن في تونس". تعزيیز فيیما يیتعلق ب بهدفف أأنن تحقق االمحكمة ااألهداافف االمرجوةة منها  

:للتووااصلل  
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