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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المتعلقة بقطاع األمن في تونس
www.legislation-securite.tn 

 

 2 في المؤرخ 0990 لسنة 45 عدد األمر وإتمام بتنقيح يتعلق 7002 أفريل 00 في مؤرخ 7002 لسنة 888 عدد أمر 

 األساسية والحريات اإلنسان لحقوق العليا بالهيئة المتعلق 0990 جانفي

 الجمهورية، رئيس إن

 األساسية، والحريات اإلنسان لحقوق العليا بالهيئة المتعلق 1991 جانفي 7 في المؤرخ 1991 لسنة 45 عدد األمر على االطالع بعد

 4 في المؤرخ 1112 لسنة 1452 عدد وباألمر 1991 ديسمبر 11 في المؤرخ 1991 لسنة 1151 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما

 ،1112 نوفمبر

 اإلنسان لحقوق العليا للهيئة الداخلي النظام على بالمصادقة المتعلق 1991 أفريل 11 في المؤرخ 1991 لسنة 711 عدد األمر وعلى

 األساسية، والحريات

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 : نصه اآلتي األمر يصدر

 وتعّوض أعاله المذكور 1991 جانفي 7 في المؤرخ 1991 لسنة 45 عدد األمر من 5و 3 الفصلين أحكام تلغى  – األول الفصل

 : التالية باألحكام

 : ذكرهم اآلتي األعضاء ومن رئيسها من األساسية والحريات اإلنسان لحقوق العليا الهيئة تتركب  – (دجدي) 3 الفصل

 األساسية والحريات اإلنسان حقوق ميدان في والكفاءة بالنزاهة لها مشهود وطنية شخصية عشرة خمسأ .أ 

 النواب، مجلس عن واحد ممثل .ب 

 المستشارين، مجلس عن واحد ممثل .ج 

 .األساسية والحريات اإلنسان حقوق مجال في الناشطة الجمعيات عن ممثلين عشرة .د 

 ثالث لمدة األمر هذا من( جديد) 3 بالفصل المذكورين أعضائها وكافة العليا الهيئة رئيس الجمهورية رئيس يعّين – (جديد) 5 الفصل

 .للتجديد قابلة سنوات( 3)

 .المعنية الهيئات من هيئة كل من باقتراح" د" و" ج" و" ب" الفئات إلى المنتمين األعضاء تعيين ويتم

 .التصويت حقّ  وحدهم لهم األمر هذا من( جديد) 3 بالفصل المذكورين األعضاء وكافة العليا الهيئة رئيس

 : نصه هذا مكرر 3 الفصل أعاله المذكور 1991 جانفي 7 في المؤرخ 1991 لسنة 45 عدد األمر إلى يضاف  – 7 الفصل

 ممثل من يتكّون استشاريا فريقا العليا الهيئة تضم األمر هذا من( جديد) 3 بالفصل المذكورين األعضاء إلى إضافة  – مكّرر 3 الفصل

 والصحة االجتماعية والشؤون العالي والتعليم والتربية الخارجية والشؤون والداخلية بالعدل المكلفة الوزارات من وزارة كل عن واحد

( 3) ثالث لمدة وذلك بالنظر إليه الراجع الوزير قبل من وزارة كل ممثل تعيين ويتمّ  واالتصال، والمرأة والطفولة والشباب والثقافة

 .للتجديد قابلة سنوات

 .إليها ينتمون التي والوزارات العليا الهيئة بين األساسية والحريات اإلنسان حقوق ميدان في التنسيق بمهمة الوزارات ممثلو ويكلّف

 يخصه، فيما كل مكلفون، األساسية والحريات اإلنسان لحقوق العليا الهيئة ورئيس الدولة وكتاب والوزراء األول الوزير  – 5 الفصل

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ

 7002 أفريل 00 في تونس


