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اآلن وقد بدأت عملية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ،يجب على السلطات التونسية التأكد من أن اختيار
وتعيين األعضاء تت وقاا للمعاتي الدولية الااةة ااستالا الاضاء ،ولل من خلا عملية فااقة تاوم على
أساس معاتي موضوعية كالجدارة ،والنزاهة ،والمساواة أمام الاانون ،قالت اللجنة الدولية للحاوقيين اليوم.
اموجب دستور  ،2014والاانون األساسي رق  50لعام  2015المتعلق االمحكمة الدستورية مسؤولية تعيين
 12عضوا قي المحكمة الدستورية تاع على ثلاث هيئات هي كل من مجلس الشعب ،والمجلس األعلى للاضاء،
ورئيس الجمهورية .وتعين كل هيئة أربعة أعضاء من بين األعضاء الـ  12على التوالي .وينص الدستور
والاانون األساسي أيضا على أنه يجب أن تتمتع األعضاء ااب ة مهنية ال تال عن  20عاما وأن يكون لدى
تسعة منه خب ة قانونية متادمة.
وعلى مدار األسابيع الثلاثة الماضية ،تداو أعضاء مجلس النواب ااصوص ملاات الم فحين للمحكمة
الدستورية ،ومن الما ر أن تت انتااب أربعة أعضاء قي جلسة عامة توم الثلاثاء  13مارس .2018
" ضمان أن تت اختيار وتعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية على أساس مؤهلاته الاانونية وكااءته
ونزاهته الشاصية أم قي منتهى الض ورة لتعزيز سيادة الاانون وحماية حاوق اإلنسان قي تونس "،قا سعيد
بنع بية مدت ب نامج الش ق األوسط وفما إق يايا قي اللجنة الدولية للحاوقيين" .عند انتااب األعضاء األربعة،
يجب على مجلس الشعب ضمان احت ام هذه المعاتي تماما ،وضمان عدم حدوث تعيينات ألسباب غي الئاة،
اما قي لل االعتبارات السياسية والتواقاات بين المجموعات السياسية".

وينبغي على السلطات التونسية أيضا أن تضمن أن يعكس تشكيل المحكمة الدستورية تنوع المجتمع الذي
تادمه ،اما قي لل عن ط يق ضمان التمثيل المتساوي للم أة قي المحكمة ،قضلا عن التمثيل الملائ لألقليات.
وقي مذك ة ساااة ،حثت اللجنة الدولية للحاوقيين السلطات التونسية أيضا على ضمان أن تكون عملية االختيار
ضامنة الستالا المحكمة والاضاة األق اد اشكل يمتثل تماما للمعاتي الدولية.
معلومات مرجعية عن الموضوع
تنص كل من المادة  11و 12من الاانون رق  50لعام  2015على أن تت انتااب الم فحين من قبل مجلس
الشعب والمجلس األعلى للاضاء من خلا اقت اع س ي بتصويت أغلبية ثلثي أعضائه  .وتنص المادة  13على
أن يعين رئيس الجمهورية آخ أربعة أعضاء قي المحكمة الدستورية.
وبموجب دستور  ،2014يكون إرساء المحكمة الدستورية قي غضون عام من تاريخ االنتاااات التش يعية.
وبعد م ور أربع سنوات على االنتاااات ،ل تت إنشاء المحكمة الدستورية اعد.
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