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 الحريات الفرديةو اة و لمساتونس ل ميثاق
وقد  وانتصارا منا أللق الحرية .باختالفاتنا وألواننا وإيقاعاتنا وتنّوعنا وقناعاتنا ،إيمانا مّنا بأحقيتنا في تونس تتّسع للجميع

قادمة تاقت إلى تونس  وإنارة لدرب أجيال ،وذودا عّنا أفرادا ومجتمعا من التفرقة والتحقير وإلاقصاء ،أدركنا السبيل إليها

وندرك  لجنة الحريات الفردية واملساواة ونشره للعموم،لحظة فارقة بصدور تقرير  اليوم نعتبر أننا نعيش هي أهل لها،و أجمل 

قمع تقييد و أشكال التونسية من براثن التمييز و  تشريعاتاللتنقية ا املوعد التاريخي سؤوليتنا في اقتناص هذتمام إلادراك م

التوّجهات مع  اناغمتو لحقوق إلانسان عايير الدولية مع امل اوتجانس 7102جانفي  72دستور قتييات مل اتجسيدوذلك  الحريات

 . حقوق إلانسان والحريات العامة والفرديةمجال املعاصرة في 

د و 
ّ
خلصت إليه لجنة تمّسكنا بما  ،نحن ممثالت وممثلي الجمعيات واملنظمات والنقابات وألاحزاب والشخصيات الوطنيةنؤك

 يمكن صلبةمشتركة و  أرضيةتمثل ها أننعتبر  ملشاريع قوانين هاّمة ومقترحات جّديةاملساواة والحريات الفردية من استنتاجات 

 :وذلك ،التفاعل حولها وتطويرها

  
 
لذي ا ذلك الدستور . التونس يالتشريعات مع الدستور جميع من حيث ضرورة مالئمة  قانونية   لحاجة   أوال، تلبية

 أجمعين ن و والتونسيات رّحب به التونسي
ّ
ن الئحة هامة من الحريات وضم   اعترف،يهوصّفق له العالم لحظة تبن

وقطع السبيل أمام املشككين  ل حول املشروع املجتمعيأو تمييز بما حسم الجد تقييد مادون سواء العامة أو الفردية

، لتاريخهصانعا  الشعب"في أن يكون  ماللا ووّسع  وألامانالكرامة إلانسانية و في حق التونسيات والتونسيين في 

مؤمنا بأن العلم والعمل وإلابداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى إلاضافة الحيارية، وذلك على 

التقرير تفعيل  واليوم يقترح (.توطئة الدستور ) "أساس استقالل القرار الوطني، والسلم العاملية، والتيامن إلانساني

 . ل حبرا على ورقكي ال تظ حكام الدستوريةتلك القيم وألا 

 ثانيا،  
 
الحقوقية والسياسية واملدنية واملواطنية التونسية من حيث مطالبتها على الفكرية و لقوى نياالت ال استجابة

وهي إلانسان الكونية،  مدى أجيال متعاقبة بإقرار واحترام املساواة والحريات الفردية كجزء ال يتجزأ من حقوق 

 .تلبيتها أوان   آن   مطالب  

   التي تطال الحريات والتيييقات الانتهاكات  أشكال للديمقراطية ببالدنا وذلك عبر القطع مع مختلف اثالثا، تدعيم

لت الحريات الفردية مدخال لتصفية . الاستبداد ى عّمق الفساد وقوّ بما  تنال من املساواةالفردية و 
ّ
إذ طاملا شك

ومالحقتهم والتعريض بهم بغية عزلهم عن املجتمع وطاملا كانت أشكال التمييز  والحقوقيين املعارضين السياسيين

في الحياة العامة وهي جميعا  من املشاركةمن بينها النساء والشباب لفئات ألاكثر هشاشة وفقرا قصاء امدخال إل

ص منهاالتي حان وقت  داديةبسمات ألانظمة الاست
ّ
 . التخل

 ،لقد خاض الشعب التونس ي منذ .ادة الشعب وعلوية القانون ر ا لدولة القانون التي تقوم على املواطنة وإتثبيت   رابعا 

لكي يكون سّيد نفسه وصاحب قراره وهو ما ال يمكن تحقيقه دون إعادة الاعتبار  نياالت طويلة ومريرةن خلت و قر 

لى أساس قوانين وضعية ومؤسسات ديمقراطية تيمن العيش الثقة بين املجموعة الوطنية ع أجل تركيز من  للفرد

 .املشترك والكريم للجميع دون إقصاء أو استثناء

  ،ف الحياري والاجتماعي والتشريعي في  كسر لقيودمن  7100تعزيزا ملا دأبت عليه بالدنا منذ ثورة خامسا
ّ
التخل

إلنسان التونس ي عبر إعالء قيم الحرية واملساواة سبيل مواكبة التطّورات التي يعيشها مجتمعنا ومن أجل الرقّي با

 عن كرامة  للفرد أو عن سلم  للمجتمع،
 

 التي بدونها ال حديث

  ،كالشغل والصحة والتعليم  دون توفير مقّومات العيش الكريمتلك التي ال سبيل إليها  ،كسبا ملعركة الكرامةسادسا

قصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان وبأن تتخذ، أالتي يجب على الدولة حمايتها و  والسكن

دون تربية ألاجيال  ن هذه املعركة ال يمكن ان تنجحإكما  .االقتصادية واالجتماعية التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق
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ه سيد نفسه، وتنمية قدراته على نقد ومقاومة 
ّ
ط الجماعة القادمة على الحرّية في كامل معانيها وشعور الفرد أن

ّ
تسل

فبناء التيامنات الاجتماعية بين مختلف الشرائح املجتمعية وبين ألاجيال يشترط قبل كّل ش يء أن يكون . وإلاجماع

 . ألافراد أحرارا في أذهانهم، حريصين على اكتساب وتثمين الحرية في جميع أبعادها وأوجهها

ورفعا للمغالطات التي يتّم ترويجها حول محتوى  ة املشتركة،وألنه من اليروري أن تتكاثف كافة القوى حول هذه ألارضي

وأعياء مجلس نواب والشبابية السياسية منها والحزبية والنقابية  ،كافة القوى الحية في البالد إلى ،اليومالتقرير، نتوّجه 

 ،في جميع املجاالت والشخصيات الوطنية من نساء ورجال ينشطون  الشعب واملنظمات الوطنية واملنظمات غير الحكومية

 .تونس للمساواة والحريات الفرديةميثاق  ونطلب منهم مساندة وتوقيع ،الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية

الواردة به ودعائم املساواة  أّمهات الحريات الفردية مساندةب يأتي ملؤازرة تقرير اللجنةوالحريات الفردية  ةاو تونس للمساميثاق 

باإلصالحات ن كل تشويه أو توظيف أو انتهاك وبغية حشد القوى الحية ببالدنا حولها في سبيل تدعيمها بغية تحصينها م

بسبب  التامة والفعلية دون أي اعتبار ها حرية ألافراد ومساواتهم وام  ق   جمهوريتنا الثانيةالتشريعية اليرورية اليوم لبناء 

و السّن، أو الحالة الصحية، أو إلاعاقة، أو التوجهات الجنسية، أو حالة الجنس، أو العرق، أو اللون، أو املظهر الخارجي، أ

الحمل، أو اللغة، أو الّدين، أو الرأي السياس ي أو غير السياس ي، أو النشاط النقابي، أو ألاصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان 

إلرساء دولة مدنية ديمقراطية تؤسس فعال .. .إلاقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة املدنية أو غير ذلك من ألاسباب

 . للجمهورية الثانية

 :تحقيق هذه ألاهداف نعلن التزامنا بما يلي ورغبة فينطالقا من هذه ألاسس إ

عليه الحق في الحياة مالزم لكل إنسان وال يمكن ألي إنسان آخر أو سلطة أو دولة أن يهبه إياها وأن يحرمه منها و  .0

 إلاعدام؛عقوبة إلغاء يتحّتم 

وال يقبل التمييز أيا كان سببه وأيا كانت مبرراته وأيا كان شكله وعلى الدولة أن  املساواة ضمان لكرامة البشر  .7

بعض لالنتصار القانون ال مجال  فاليوم. إنتاجه في املجتمعبالتالي وتعيد  في قوانينها تتبناه التمييز الذيتناهض 

يمكن أن يكون الجنس محّددا أو مبّررا للتفرقة أو الاستبعاد أو  ال و  تحت أي مسّمى بعيهحساب على  الشعب

بين النساء والرجال وبين ألاطفال القانوني إلاقصاء من الحقوق والحريات وعليه توّجب إلغاء كافة أشكال التمييز 

ي املوارد وامليراث أو سواء في الزواج أو الجنسية أو في رئاسة العائلة أو في الوالية على ألاطفال أو في حيانتهم أو ف

 وعلى الدولة القياء على نزعات الكراهية مكافحة كل أشكال التمييز السائدة في الواقع جه  تّ تكما ... اللقب أو غيرها

  .ومنها رهاب املثليةبين البشر والعنف املبنية على التمييز  والتفرقة

ال يحق ألي إنسان ف ؛ظ لكرامة إلانسانحفظ الجسد حففي و كل فرد حر في جسده ومسؤول عنهف الجسد حرية  .3

م في جسد الغير بالقانون أو باملمارسة وعليه توّجبت حماية الجسد من التعذيب أو 
ّ
آخر أو سلطة أو دولة أن تتحك

من كل  جسدال الوطني كما اتجهت حماية  انقانون ألامر الذي يقتض ي تطوير تعريف التعذيب في ألاذى أو ألالم

توّجب إيقاف العمل  عليهو الحرة واملستنيرة  تهرادال يخيع ملوافقة الشخص وإل أو طبي علمي استعمال تجاري أو 

ة بحرية الجسد وبحرمته سواء ما اقتياه القانون منها أو ما شاع في املمارسة العتبارات قانونية أو 
ّ
باملمارسات املخل

 . اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو غيرها

 ال ي  و صل هي ألا  قرينة البراءة .2
 
الوضع  إال بمقتض ى نصوص قانونية سابقة   ع  فا وال تتبّ تعّس ب إلانسان من حريته سل

العادلة إال بتوفير ضمانات املحاكمة  وال احتفاظ. فعالهأتمكن كل شخص من تكهن نتيجة  واضحة ودقيقة املنطوق 

راجعة مجلة إلاجراءات الجزائية يه توّجهت ملوع .وللمحتفظ به أو السجين حقوق إنسانية تيمن احترام كرامته

املستعملة لتيييق  إعادة النظر في كل التشريعات ذات الصبغة الجزائية للحد من جزريتها وتنقيتها من ألاحكامو 

فصول قمعية تعطي سلطة إلغاء النصوص التي تنتهك أمان الشخص وطمأنينته ومنها ب توّج  وقمعها كماالحريات 

  . رئ حالة الطوامفرطة للحكومة في 
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وعلى الدولة حماية خصوصية ألافراد  ؛و تعسفيةأيمكن التدخل فيها بطريقة قمعية الحياة الخاصة حرية وال  .5

 وأعراضهم  وذّمتهم مساكنهم وأغراضهم حرمةو  ألاشخاصوسرية معطيات 
ّ
ل أو انتهاك وات

ّ
رّد  بالتالي جهمن كل تدخ

 .والنص املنظم لحالة الطوارئ  منها قانون إلارهابالاعتبار للحياة الخاصة ملراجعة عدد من القوانين و 

حرية الفكر في جميع املسائل وحرية الاقتناع  ويشمل  ال يقبل تقييدا مطلق  اليمير والدين حق  الحق في الفكر و  .6

ل أو  الشخص ي واعتناق دين أو عقيدة
ّ
إكراه يمكن أن  من عدمه وممارسة الشعائر الدينية من عدمها وال تدخ

ط عي  
ّ
توحي بتفييل أي معتقد  إلغاء كل النصوص القانونية التيلذلك واتجه كانت لى تلك الحريات من أي جهة سل

تحرم بشكل  تفّرق بين املواطنات واملواطنين على أساس الديانة وتلك التي ديني عن غيره من املعتقدات أو تلك التي

  كماالسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية  املدنية أو  األاقليات الدينية من حقوقه مباشر أو غير مباشر 

 .املمارسات التمييزية على أساس الفكر أو اليمير أو الدين تمنع وتعاقب كل

أو  ةلوجيو يدأ بدوافعأو تقييدها  إبطالهاالفن وإلابداع والبحث العلمي واملعرفة حريات يمنع ويعاقب تعطيلها أو  .2

  ؛ةقيأخالأو  ةدينيأو  ةسياسي

طر خارج ألا  تقييدها أو  إبطالهاحريات يمنع تعطيلها أو  ،بأي شكل من أشكال التعبير ،صداح بهماالفكر والرأي وإلا  .8

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية ويجب على الدولة ان ؛ املسموح بها في املعايير الدولية

 .العداوة أو العنف أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو 

يمكن تجاهلها  حقوق إنسانية كاملة الشخاص الذين بلغوا سن الرشد الجنس ي لألالحقوق والحريات الجنسية  .9

 ينتهكها؛  أومنها  يمّس كل فعل ويمنع ويعاقب يحميها القانون 

ذه الحقوق تسري ه و خاصة أو هذه الحريات والحقوق في جميع الفياءات عامة كانت  تحمي الدولة ممارسة .01

. الحقوق والحريات الفرديةاملساواة و  هو حامي ويكون القياءوالحريات وضمانها على كل شخص بالتراب التونس ي 

أي دون النيل  ،واملعايير الدوليةوفق  ضوابط الدستور وتحمي الدولة الولوج إلى هذه الحقوق والحريات والتمتع بها 

ألامن طية وبهدف حماية حقوق الغير، أو تييها دولة مدنية ديمقراتق اليرورات التيمن جوهر الحق ومع احترام 

الصحة العامة، أو لاداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه اليوابط  العام، أو الدفاع الوطني، أو

 .وموجباته
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