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 إنشاء محكمة دستورية دولية

 )بند اقترحته الجمهورية التونسية(
 

إنشاء ب يتعمقتعرض حكومة الجميورية التونسية عمى قمة االتحاد األفريقي، اقتراحًا  .1
عمل مع تونس عمى أن توافق عميو الدول األعضاء وت آممة ،محكمة دستورية دولية

 و لدى األمم المتحدة.تساندم
من الميثاق، أن من بين أىدافيا احترام حقوق اإلنسان  1مم المتحدة في المادة تعمن األ .2

طوال نلصف قرن من  حيث قامت والحريات األساسية. وما فتئت تبدى اىتماميا بذلك
 يذه الحقوقللحماية التي توفر ا مجموعة ىائمة من النلصوص بإلصدار وجودىا،

عمى  من منطمق حرلصيا احتراميا. وب دتياالتي اعتم تمزم جميع الدولو  الحريات،و 
عمى وجو  وضعت األمم المتحدة منظومة مؤسسية دولية تتألف ،تطبيق ىذه النلصوص

الخلصوص من مجمس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، ولجنة حقوق اإلنسان، ومحاكم 
 ولجان إقميمية لحقوق اإلنسان.

 قوبات ذات طابع قضائي ضدع بسمطة فرضًً  تتمتع كميا ال غير أن ىذه األجيزة .3
التزاماتيا في مجال احترام المبادئ الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، وسيادة تخل ب دول

من االختالل الديمقراطي يسعى االقتراح التونسي إلى وضع  وينجم عن ذلكالقانون. 
تمتع بلصالحيات يدولي لممراقبة جياز معالجتو بواسطة انشاء محكمة دستورية دولية ك

 تقييم الوضع الدستوري في الدول. 
األمم المتحدة،  بالفعلو فيت شرعمعمل الذي لامتدادًا  دولية يأتي إنشاء محكمة دستورية .4

 المنظمات اإلقميمية، ومن بينيا االتحاد األفريقي والمنظمات غير الحكومية. كذلك و 
 المحكمةز رتكوف توسفإن إنشاء محكمة دستورية دولية سيشكل قفزة حاسمة  ،وىكذا .5

سوف تشكل، بعد كما أنيا  الديمقراطية لممجتمع.لملصالحية ساسية األعنالصر العمى 
، عن طريق التشاور أو واإلعالن الطعون ستالمال مؤىال إنشائيا، جيازًا قضائيًا دولياً 
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، عن االنتياكات الخطيرة لمبادئ القانون الدولي المتعمق بالديمقراطية تنازع االختلصاص
 يادة القانون. وس

سيكون ليذه المحكمة ىدفان، يتمثل األول في ميمة تقييمية لألوضاع السياسية  .6
المنظمات الدولية، أو المنظمات غير  ومات أوالمعروضة عمييا سواء من جانب الحك

، واالتحادات الوطنية، أو المنظمات المينية. أيضا الحكومية، أو األحزاب السياسية
 .عدم التطابقأو تطابق ك أن تلصدر إعالنًا بالويمكن لممحكمة آنذا

لممحكمة أيضا أن تستمم شكاوى من أطراف في قضايا المنازعات يجوز بالنسبة لميمتيا  .7
لممحكمة أن  يجوزتبدى اىتماميا المشروع بوضع معين. وبعد مرحمة الوساطة،  عدة،

 .ممزمة باالمتثال لو الدول تكون اتلصدر حكم
يكون لممحكمة المقترحة طابع مبتكر ورائد بحيث تكون أول أداة من نوعيا توضع تحت  .8

، وممموس من أجل مشاىد و  ،تلصرف المجتمع الدولي لمقيام بعمل جماعي، وفاعل
تكريس حقيقي لمبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان، وسيادة القانون عمى المستوى 

 العالمي.
الديمقراطية والممارسات الديمقراطية. ويعتبر االتحاد األفريقي  مىع متعودةأفريقيا  إن .9

إحدى المنظمات القارية التي أسست نظامًا لمنع ومكافحة التغييرات غير الدستورية 
 والحكم الرشيدأىداف تعزيز الديمقراطية  وعالوة عمى لمحكومات. من ناحية أخرى،

االتحاد األفريقي عددًا من األدوات قانونو التأسيسي، اعتمد  المنلصوص عمييا في
الخلصوص الميثاق األفريقي لمديمقراطية واالنتخابات  وجو عمى ياالقانونية اليامة من

. ويرمي ىذا الجياز إلى تعزيز وتكريس الممارسات الديمقراطية في البمدان والحكم
 .االتحاد األفريقياألعضاء في 

سي مع النلصوص األساسية واألدوات االقتراح التونينسجم عمى اللصعيد القانوني  .10
. ويتعمق األمر السياسية المتعمقة بالتناوب عمى السمطة التحاد األفريقيالقانونية ل

، والبروتوكول المؤسس التحاد األفريقيالتأسيسي لقانون عمى وجو الخلصوص بال
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ات ، والميثاق األفريقي لمديمقراطية واالنتخابالتحاد األفريقيلمجمس السمم واألمن ل
 ، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.والحكم

الموافقة عميو، سيعزز عمل االتحاد بعد  إن االقتراح التونسي،ف وفضال عن ذلك، .11
 أسس الديمقراطية ودولة القانون. توطيداألفريقي في مجال 

 االتحاد األفريقيتمتمس حكومة الجميورية التونسية مساندة الدول األعضاء في  .12
أعاله.  عمى نحو ما تم عرضوترحيا الداعي إلى إنشاء محكمة دستورية دولية لمق

، وأن يتم وتعرب تونس عن أمميا في أن يحظى ىذا االقتراح بموافقة الدول األعضاء
( 20القمة العشرين ) خالل انعقاد السياسةلصنع أجيزة  اعتماده بقرار رسمي من

 . 2013في يناير  التحاد األفريقيل
 االتحاد األفريقيالسياسة لالتحاد من لجنة لصنع أجيزة  تأمل تونس في أن تطمب كما .13

عداد وثيقة تتناول مختمف أوجو المحكمة  ،مقانون الدولي، بحث ىذا االقتراحل وا 
 ...(، وكذلكاختيار القضاة، الخو  تقديم الدعوى،طرق  المقترحة )األىداف، الميام،

في يناير  التحاد األفريقي( ل22مة الثانية والعشرين )ر في ىذا الشأن إلى القيرفع تقر 
2014 . 
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