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 ينمستقل   أعضاءانتخاب و ةالدستوري   المحكمة إنشاء استكمال إلى التونسية السلطات كارتر مركز يدعو
 

 والحريات الحقوق لحماية ساتمؤس   إنشاء على كبير، حد إلى الديمقراطية، استدامة تعتمد 

 في الكبير التأخير لكن .ةالدستوري   والمحكمة ةالمستقل   ةوري  الدست اتهيئال ذلك في بما ين،للتونسي   الدستورية

 التي القوانين تحيين على القدرة ويعرقل المسار الديمقراطي متقد   ديهد   التونسية ةالدستوري   المحكمة إنشاء

 ةي  قتوال ةهيئال أن ورغم .2014 عام دستور معواءم يت بما، ابقةالس   ةاالستبدادي   الحكومات ظل في تُسن  

 .محدودة صالحياتها ن  أ إال   نة،معي   مسائل في بت  ت أن يمكن القوانين مشاريع دستورية لمراقبة

 

فهي  ،2014 سنةل يتونسال دستورال في ةالتقدمي   الجوانب برزأ من ةدستوري  ال محكمةال إنشاء يعد          

 بالسلطة عتتمت   التي - المحكمة هذه تكون أن ومن الضروري .الدستورية والحريات الحقوق حمايةفة بمكل  

 ةدستوري   في ظربالن   فةمكل   هاأن   حيث ة،ومستقل   ةقوي   -الدستور لتأويل األساسية واألخالقية القانونية

 في المحتملة زاعاتالن   فض   ذلك في بما ،أخرى اسةحس  ة ي  قانون وبمسائل المقترحة ي ةالدستور عديالتت  ال

 .منصبه روشغ وأ سيالرئ إقالة ومسائل ،ةحكومال رئيسو الجمهورية رئيس بين االختصاص

 

 بعد واحد عام غضون في الدستورية المحكمة إنشاء على للدستور ةاالنتقالي   األحكام تنص   

القانون  ختمقد  الرئيس أن من الرغم وعلى. 2015 نوفمبر 25 قبل أي ،2014 سنةل ةالتشريعي   االنتخابات

 بما أفضى إلى ة،محكمال ركيزت اإلسهام في في البرلمان فشل فقد ،2015 ديسمبر في المحكمةب قالمتعل  

 .سنوات ةعد  ب الدستور في عليه المنصوص منيالز   اإلطار تجاوز

 

 قبل من ينتخبون أربعة بينهم من قاضيا، 12 من المحكمة نتتكو   أن يجب ألحكام الدستور، وفقاو 

 .أعضاء في الختام أربعة الرئيس نللقضاء ويعي  األعلى  المجلس ينتخبهم آخرين وأربعة البرلمان
 

 الكتل رؤساء اجتمعحيث  .لسنوات تاستغرق وقد صعبة البرلمان من نتخاباإل عمليةتبي ن أن  وقد         

 أن ونالرئيسي   المصلحة أصحاب وقد الحظ. حينالمرش  من  قائمة على واوافقتي ولم مرات عدة البرلمانية،
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 حمايةإلى عرقلة تفعيل  ذلك نع الناتج أخيرالت  فضي وي. ةسسي  م تبدو المحكمة أعضاء اختيار ةعملي  

 .التونسي للشعب األساسية الدستورية اتي  والحر   الحقوق
 
 عملية قدما في على المضي   للمساعدة اليةالت   اتوصي  الت   كارتر مركز ميقد   عم،والد   االحترامفي كنف و

 :االختيار

 ؛المحكمة قضاة انتخاب عملية لتسريع معًا مانالبرل نواب يعمل أن ينبغي •
حيل تأن و ةبموضوعي   رشيحاتالنظر في الت   البرلمانية باالنتخاب جنةل  لا من المجدي أن تتولى •

 ؛المحكمة ةي عضوي  تول  ل لقانونيةا المعايير يستوفون الذين حينالمرش   جميعب قائمة
ل  عامةال جلسةال رض أمامع لتقديم للعضوية حينالمرش   دعوة البرلمان على يجب •  تقييمبما يخو 

 ؛لمحكمةا باتمع متطل   مؤه التهم دى تناسبوم مهنظر وجهات
 ؛ةحزبي   ألسباب وليس واستقاللهم كفاءتهم على بناءً  قضاة صطفيي أن تعي ن على البرلماني •
ت إذا •  لىع فيجب أعضاء، أربعة انتخاب في جاحن  ال دون متتالية جوالت ثالث في البرلمان صو 

 ؛فيها للنظر لةبدي اتحيرشت تقديم البرلمانية الكتل
 خرآل هتعيين عند والنساء لرجالس مبدأ التناصف بين ايكر   أن الجمهورية رئيس على ينبغي •

 .المحكمة في أعضاء أربعة
 

 

 

##### 

 مركز كارتر

 "نشر السالم؛ مكافحة األمراض؛ بناء األمل"

بلدا من خالل  80بح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للر
حل للنزاعات وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ومكافحة األمراض وتطوير العناية بالصحة 

بمشاركة  1982 النفسية. وقد قام الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر عام
.جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة على مستوى العالم  

 
 @CarterCenter ,تابعنا على تويتر CarterCenter.org زر موقعنا على الواب

 ,  Facebook.com/CarterCenter فيس بوكتابعنا على ال
 , Causes.com/CarterCenter إطلع على قضايانا

   uTube.com/CarterCenterYo  شاهدنا على يوتوب 
 http://google.com/+CarterCenter  +  جوجل  أضفنا على 
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