
ورصئ جغاجات لطمظاخرة
التصعق والترغات الفردغئ الاغ ظرغث:
"ق جمععرغئ بثون ترغات شردغئ"



طظ ظتظ؟
حنن منمظات املجمتع املدين أعضاء "مرصد الدفاع عن احلق يف االختالف يف تونس" واملؤمنة حبقوق 
اإلنسان يف كونيهتا ومشوليهتا وتاكملها وترابطها وباحلريات الفردية مكونا أساسيا هلذه احلقوق، 
وبعد صدور تقرير جلنة احلريات الفردية واملساواة يف جوان 2018 وبعد أن قام 14 نائبا من خمتلف 
الكتل يف أكتوبر 2018 بتقدمي مقرتح قانون أسايس يتعلق مبجلة احلقوق واحلريات الفردية. فإننا 
الرائسية  االنتخابات  ستفرزمه  والذين  احلاليني  السياسيني  الفاعالت   / الفاعلني  لك  إىل  نتوجه 
والترشيعية القادمة هبذه الورقة لنبني هلن وهلم رؤيتنا للحريات الفردية وملا يتوجب أن تكون هيلع جملة 

احلريات الفردية. مؤكدين عىل أمهية اخنراطهم/ اخنراطهن يف هذه الوثيقة املرجعية.

طتاعى ورصئ المظاخرة
1.إىل أّي مدى حنتاج إىل جملة للحريات الفردية يف تونس امجلهورية الثانية؟

2.قراءة حقوقية يف مرشوع املجلة
أ-احلقوق اليت نساند تضميهنا
ب-احلقوق اليت نطلب تضميهنا

3.التوصيات العامة

...يبدو أن الناس غري مطلعني عىل الفصل الثاين من دستور 2014، دولة مدنية تقوم عىل 
املواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون لذا من الرضوري أن نأخذ هذا الدستور بعني االعتبار 

بقطع النظر عن املرجعيات األخرى.
شكرا ألعضاء جلنة احلريات ألهنا قدمت معال إجيابيا ومعيقا من الناحية الفلسفية والقانونية 
ومن حسن التدبري مت نرش التقرير للجميع وهو ليس قانونا، هو جمهود فكري وأخاليق يقع 

الرجوع هيلع عند االقتضاء (...)
بعض احلراكت السياسية املعروفة اقرتحت مزيد تعميق احلوار يف تقرير جلنة احلريات... 
جملة األحوال الخشصية مل حتظ بالتوافقات حني صدورها ولكن اليوم الناس يقولون يرمح 

بورقيبة.

مقتطفات من خطاب رئيس امجلهورية، دمحم البايج قائد السبيس، 13 أوت 2018



  إلى أّي طثى ظتااج إلى طةطئ لطترغات الفردغئ
شغ تعظج الةمععرغئ الباظغئ؟

- جملة من شاهنا وضع حد للهتديدات والتجاوزات: استعملت احلريات الفردية مبكوهنا األسايس وهو احلياة 
اخلاصة لألفراد لرضب مناضالت ومناضيل املجمتع املدين والسيايس من لك املشارب السياسية واملدنية من 
إيل  أدى  األسباب مما  ألتفه  ولإليقافات  املواطنني  و  املواطنات  ولرتهيب  وقضاة وحمامني...  ورابطيني  نقابيني 
االكتظاظ غري املربر للجسون و أماكن االحتفاظ (ثلث األخشاص املوجودين بالجسون و أماكن االحتفاظ مه من 
املوقوفني و أكرث من الثلث يمت إيقافهم و حمامكهتم ألسباب تتعلق باحلريات الفردية و احلياة اخلاصة: اسهتالك 

مادة خمدرة أو العالقات امحلميية...),

- جملة من شاهنا سد النقص والفراغ الترشيعيني: رمغ صدور نصوص هامة تعىن ببعض جوانب من احلقوق 
واحلريات الفردية كقانون مناهضة التعذيب (2013) وقانون منع االجتار باألخشاص (2016) وقانون القضاء عىل 
العنف ضد املرأة (2017) وقانون إلغاء أشاكل المتيزي العنرصي (2018) يغيب أي نص جامع متاكمل مرتابط 
يعىن باحلقوق واحلريات الفردية ككتلة ال تتجزأ من حقوق اإلنسان... هذا الفراغ الترشييع ينضاف إليه وجود 

نصوص ترشيعية بالية ترضب تلك احلريات وتقّيدها ولعّل أبرزها أحاكم املجلة اجلزائية لسنة 1913.

- جملة يف تواصل مع التارخي احلقويق التونيس و يف تأكيد للريادة التونسية: تأسست تونس احلديثة تدرجييا 
عىل منظومة محلاية الفرد و اإلقرار بكرامته و حريته و اكن ذلك منذ 1846 بإلغاء العبودية مث اكن عهد األمان 
يف 10 سبمترب 1857 و الذي سوى بني اكفة ساكن البالد و تأكد ذلك رصاحة يف دستور 26 أفريل 1861 و 
اكن دستور غرة جوان 1959 قد تأسس عىل املساواة وجعل امجلهورية األوىل قامئة عىل " احلريات األساسية 

و حقوق اإلنسان يف كونيهتا و مشوليهتا و تاكملها و ترابطها".

- جملة لدفع المناء االقتصادي واالجمتايع: أثبتت التجارب اليت خاضهتا الدول اليت حتررت من الدكتاتورية 
وازدهار  االقتصاد  عىل  مبارش  إجيايب  انعاكس  لذلك  أن  والفردية  العامة  مواطنهيا  وحريات  حقوق  وأقرت 
جممتعاهتا وان مناخات احلرية وكرامة األفراد من شاهنا أن تدفع هبم إىل االبتاكر واخللق واملبادرة يف شىت 

املجاالت وتجشع املستمثرين عىل تركزي استمثاراهتم يف دول حرة.

- جملة إلنفاذ دستور احلرية والكرامة: بالرجوع إىل أحاكم دستور امجلهورية الثانية دستور 27 جانيف 2014 
فإننا نرى بأنه أسس روحه ونصه عىل "مبادئ حقوق اإلنسان السامية" وعىل الكرامة اإلنسانية والعدل واملساواة 

واحرتام إنسانية اإلنسان يف لك حاالته وأوضاعه، وعىل منع المتيزي املبين عىل أي شلك من األشاكل.

- دستور احلريات الفردية أساسا: إن ما ميّزي دستور 2014 مقارنة بدستور 1959 هو إقراره الرصحي للحريات 
الفردية:  “تضمن الدولة لملواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامة“.

- إعالء من شان املساواة وعدم المتيزي: "املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات ومه سواء أمام 
القانون من غري متيزي". 
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يؤّكد الدستور التونيس عىل أن "املعاهدات املوافق علهيا من قبل املجلس النيايب واملصادق علهيا أعىل من 
االلزتامات  من  املعاهدات جتعل  بعلوّية  الدستوري  اإلقرار  هذا   .(20 (الفصل  الدستور"  من  وأدىن  القوانني 
لّلك  العاّمة  األحاكم  تفعيل  اليوم  ما حيّمت  وهو  القانون  دولة  إعالء  أساسيا يف  التونسية  للجمهورية  الدولّية 

االتفاقّيات الدولّية املصادق علهيا. 
وسمتكن هذه املجلة من جتاوز االنتقادات الشديدة اليت وّجهت للجمهورية التونسية عند تقدميها ومناقشهتا 
لتقريرها الدوري الشامل أمام جملس حقوق اإلنسان 2017 حيث وّجهت للجمهورية التونسية 248 توصية تعلّق 
عدد كبري مهنا حبرّية الضمري وممارسة الشعائر الدينية والمتيزي عىل أساس املعتقد واجلنس والعرق وعىل 

أساس امليوالت اجلنسية واهلوية اجلندرية وعقوبة اإلعدام وجترمي تعايط املخّدرات.. 

صراءة تصعصغئ شغ طحروع المةطئ
أ. الترغات الاغ ظساظث شغ طحروع المةطئ

يف إعالء احلريات الفردية الدستورية: أكد مرشوع جملّة احلقوق واحلريات الفردية عىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
ومحاية احلرمة اجلسدية مبا يف ذلك منع أي إجراء أو تدّخل طّيب إّال برضا املعين وتأكيد احلق يف الكرامة 
لّلك خشص مهام اكن اختالفه عن اآلخرين مبا يف ذلك امليوالت اجلنسية ومحاية احلياة اخلاصة ومضان محاية 

حرّية الضمري وحرّية الفنون واإلبداع والبحث العيمل وحرّية اجلسد.

يف مضان احلريات الفردية: يؤكد مرشوع املجلة عىل امحلاية القضائية للحقوق واحلرّيات وجعل من تأويل 
القانون مقبوال فقط لتعزيز احلقوق واحلرّيات وجّرم المتيزي مبا يف ذلك المتيزي عىل أساس امليول اجلنيس وغري 
ذلك من األسباب ومعاقبة هتك قرينة الرباءة وترتيب عقوبات سالبة للحرية يف جمال انهتاك احلياة اخلاصة مبا 

يف ذلك محاية هذا الفضاء يف طرق التحّري اخلاّصة جبرامئ اإلرهاب وغسل األموال.

يف إلغاء أحاكم جزائية سالبة للحرية وتعويضها: إّن أّمه ما اقرتحه مرشوع املجلّة هو إلغاء فصول تتعارض 
متاما مع مفهوم احلريات الفردية وأّمهها الفصول املنضوية مضن اجلرامئ األخالقية يف املجلة اجلزائية احلالية: 
بفصول واحضة  مكّرر  و226   226 الفصلني  وتعويض  واملساحقة  اللواط  بتجرمي  املتعلّق   230 الفصل  بإلغاء 
حترص األمعال املجّرمة فقط يف إتيان معل جنيس أو كشف لالماكن امحلميية من جسد الخشص قصد إيذاء 

الغري، وتعويض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية فقط. 

هذا التوّجه معدت إليه اللجنة أيضا فميا يتعلّق جبرمية بيع العرض حيث اقرتحت تعويض العقوبة سواء بالنسبة 
للنساء العامالت يف اجلنس أو احلرفاء من عقوبة بالجسن إىل خطية مالية فقط.

جملة إلقرار املعايري الدولية حلقوق اإلنسان: الكونّية لدمع احلريات 

حرية الضمري (الفصل 6) ومحاية احلياة اخلاصة (الفصل 24) جتعل من دستور 2014 دستور احلريات الفردية 
احلرّيتني  هاتني  إعالن  استتبع  قد  و  اخلاصة)  (احلياة  واملادي  الضمري)  (حرية  الذهين/الفكري  مبكّونهيا 
اجلوهرّيتني مجموعة كربى من احلقوق واحلرّيات املضّمنة يف الدستور : حرّية املعتقد والّدين (الفصل 6)، حرّية 
الرأي والفكر والتعبري واإلعالم (الفصل 31)، احلريات األاكدميية والبحث العيمل (الفصل 38)، حرّية اإلبداع 
(الفصل 42)، حرّية التنّقل (الفصل 24)، رسّية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الخشصّية (الفصل 24). هذه 
احلزمة من احلريات تؤّسس فعال مجلهورية ثانية تنبين عىل احلرّية اليت تكّون األصل وال ميكن احلّد مهنا إال 

استثنائيا بقانون يّتخذ لرضورة تقتضهيا دولة مدنّية دميقراطية (الفصل 49 من الدستور)
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ب. الترغات والتصعق الاغ ظطالإ بادمغظعا شغ المةطئ
إن مرشوع املجلة ورمغ أمهية احلقوق واحلريات اليت اقرها وأكد علهيا إال أن بعض احلريات الفردية مل يقع 

تدقيقها وأخرى مل يقع التعرض هلا.

يف احلريات اليت نطالب بتدقيقها: 
- يف المتيزي: إن مرشوع املجلة ورمغ توسعه يف مفهوم المتيزي إال انه مل يؤكد إال عىل امليول اجلنسية بيمنا 
ما نالحظه اليوم يف التوّجهات املعارصة حلقوق اإلنسان هو منع المتيزي أيضا عىل أساس اهلوية والتعبريات 

اجلندرية. 
- يف خطورة حتقري األديان: إّن ما نالحظه فميا يتعلّق حبامية املقّدسات أّن مرشوع املجلة قد اقرتح عقوبة 
جزائية مالية لّلك من يعمد إىل حتقري ديانة الغري يف معتقداهتا أو رموزها أو شعائرها ويه مسألة قد تسبب 
تعارضا مع حرّية البحث العيمل واحلريات األاكدميية، ذلك وهلذا يتوّجب بيان عدم خضوع احلرّيات العملية 

واألاكدميية والفنية واإلبداعية ملثل هذه القيود وذلك حتقيقا ملدنية الدولة.
- يف جترمي الدعوى لالنتحار والتحريض هيلع: البد من مزيد تدقيق رشوط جترمي التحريض عىل االنتحار ألن 

الصيغة احلالية ميكن أن متنع أي حماولة للتفكري والنقاش حول موضوع املوت الرحمي.
- يف االكتفاء بإلغاء التجرمي دومنا تعويض للعقوبات السالبة للحرية بأخرى مالية. 

احلريات اليت نطالب بإضافهتا إىل مرشوع املجلة:

حرية الترصف يف اجلسد: مل يتعرض مرشوع املجلة رصاحة إىل مسالة العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج 
حيث مل يتعّرض مرشوع املجلّة إىل إلغاء عقوبة الجسن املقرّرة يف جرمية الزنا وتعويضها كغريها بعقوبة مالية 
ولذا يكون من األفضل حذف العقوبة الجسنية يف جرمية الزنا وجعلها خاضعة لألحاكم املدنية فقط وإلغاء 

الفصل 236 من املجلّة اجلزائية.
عدم التعرض إىل احلقوق اجلنسية واحلقوق اإلجنابية: مل يتعرض مرشوع املجلة إىل مجموع احلقوق اجلنسية 

واحلقوق اإلجنابية بوصفها كتلة حقوق إنسانية اكملة تقوم أساسا عىل:

- احلق يف املعلومة والتدريب والتعلمي: مبا يف ذلك احلق يف الرتبية اجلنسية الشاملة. واحلق يف حرية الفكر 
وحرية الرأي والتعبري،

- احلق يف اهلوية ويف احلالة املدنية: لّلك خشص احلق يف حالة مدنّية منجسمة مع جنسه القابل للتغيري.
- احلق يف احرتام احلياة اخلاصة واحلق يف اخلصوصية والكرامة اإلنسانية: لِلك خشص احلق يف احلفاظ 

عىل رسّية مجيع املعطيات املتعلقة حبياته اخلاصة وجنسانيته وّحصته اجلنسية واإلجنابية.
- حرية االختيار مبا يف ذلك احلق يف امليول اجلنسية دون التعرض للمتيزي وللعنف القامئ عىل نوع االجمتايع. 
وال جيوز تعريض أي خشص للعنف اجلنيس أثناء أو خارج إطار العالقات الزوجية. مكا ال جيوز ألي خشص 

أن خيضع لعادات أو ممارسات ضارة.
- حق الخشص يف التّرصف يف جسده: لِلك خشص احلق يف اختاذ القرارات اخلاصة مبامرساته وسلوكه 

اجلنيس دون متيزي وال جتّرم هذه املامرسات والسلوكيات ما دامت قامئة عىل الرتايض،

يف دمع حرّية الضمري: ينص مرشوع املجلة عىل رفع القيود الدينية عىل احلرية التعاقدية وذلك حبذف ّلك 
التوّجه من شأنه  والعقود. هذا  االلزتامات  املسملني من أحاكم جملة  املسملني وغري  المتيزيية بني  العبارات 
تكريس مدنية الدولة يف احلياة اليومية ويتدّمع ذلك حبامية جزائية ضّد ّلك من يكّفر غريه قصد اإلساءة له أو 

التحريض عىل عدم التساحم والكراهية أو العنف أو المتيزي ضّده. 



لِلك امرأة احلق يف أن تقرر حبرية إهناء محلها، والوصول إىل اإلجهاض اآلمن من خالل خدمات متاحة 
الفردية  احلريات  جملة  يف  باإلجهاض  املعلقة  املسائل  تضمن  أن  ويتوجب  معقولة.  وبأسعار  ومتوّفرة 

الرتباطها الوثيق احلريات اجلسدية.
- احلق يف تكوين أو عدم تكوين أرسة: للك خشص احلق يف االلزتام أو عدم االلزتام حبرية بالزواج دون 
متيزي. وللك خشص احلق يف اختيار إجناب أو عدم إجناب األطفال، ويف حتديد حالته الزوجية يف أّي 

وقت شاء.
- احلق يف المتّتع بأفضل حالة حصّية ممكنة يف جمال اجلنسانية واإلجناب: لِلك خشص، مبا يف ذلك 
الفتاة واملراهق. وجيب أن تكون خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابّية متوّفرة، ومتاحة، وذات نوعية جيدة.

- احلق يف الوصول إىل وسائل منع امحلل وينبيغ أن تكون هذه الوسائل متوّفرة، ومتاحة، وذات نوعية 
جيدة.

- احلق يف احلصول عىل الرعاية الصحية لألمهات: للجميع احلق، والسميا النساء، يف احلصول عىل 
بامحلل  الصلة  ذات  الرعاية  ويف  اآلمن،  واإلجهاض  واألمومة  اآلمنة  اإلجنابية  الصحة  حول  معلومات 

واألمومة بشلك متوّفر، ومتاح، وذي نوعية جيدة.
- احلق يف االستفادة من التقدم العيمل: للك خشص احلق يف االستفادة من التقدم العيمل يف جمال 

الصحة، وآثاره عىل احلقوق اجلنسية والصحة اجلنسية
- احلق يف االستفادة من الرعاية والعالج ضد فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض املنقولة جنسيا: 
للك خشص احلق يف الوصول إىل الرعاية واخلدمات ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البرشية واألمراض 
املنقولة جنسيا، وجيب أن تكون هذه اخلدمات والعالجات متوّفرة، ومتاحة وذات نوعية جيدة. وال جيب أن 

يتعّرض أّي خشص إىل المتيزي بسبب حالته.



الاعخغات

استعجال النظر يف مرشوع املجلة من طرف مكتب جملس نواب الشعب، وإيالئه األولوية يف النظر.  •
واألحزاب  املدين  املجمتع  مع  اخلارجية  والعالقات  واحلريات  احلقوق  من طرف جلنة  الاكيف  النقاش  فتح   •

السياسية والخشصيات األاكدميية حول مرشوع املجلة.
تنظمي أيام برملانية حول مرشوع املجلة، بالتعاون مع األاكدميية الربملانية  •

مراعاة مبدأ االنجسام مع دستور امجلهورية الثانية وااللزتامات الدولية لتونس من أجل النظر يف مرشوع   •
املجلة، واالستئناس باالتفاقيات األممية واإلقلميية، وخاصة امليثاق اإلفرييق حلقوق اإلنسان والشعوب، وبروتوكول 

حقوق املرأة امللحق هبا.

األحزاب السياسية

فتح النقاش داخل املاكتب السياسية لألحزاب وهيالكها وتشكيالهتا الشبابية حول مرشوع املجلة باالستعانة   •
باخلربات األاكدميية واملجمتع املدين.

تنظمي ندوات وحوارات مع مناضيل ومناضالت األحزاب السياسية حول مرشوع املجلة  •

املجمتع املدين

تنظمي لقاءات وحوارات بالتعاون مع جملس نواب الشعب واألحزاب السياسية واإلعالميني واإلعالميات.  •
تنظمي ندوات وحوارات جممتعية وخاصة مع الشباب يف املؤسسات الرتبوية واجلامعية.  •

تنفيذ براجم ومحالت توعوية للتعريف مبرشوع املجلة وحمتوياته.  •

وسائل اإلعالم

تغطية احلوارات املجمتعية والسياسية يف احرتام لقواعد العمل الصحيف وأخالقية املهنة  •
األاكدميية  باخلربات  باالستعانة  املجلة  والصحفيات حول مرشوع  الصحفيني  لفائدة  تكوينية  لقاءات  تنظمي   •

واملجمتع املدين.
التعاون مع اهليئة العليا املستقلّة لالّتصال الّمسيع البرصي لرصد املنتوج اإلعاليم حول مرشوع املجلة   •

والتفاعل اإلجيايب مع توصياهتا وقراراهتا.

جملس نواب الشعب:

.3



مناطق  خمتلف  من  مجعية   52 يضم  مجعيايت  ائتالف  وهو  تونس  يف  االختالف  يف  احلق  مرصد 
امجلهورية (من واليات تونس الكربى وبزنرت وقابس ومدنني والقريوان والاكف وجندوبة) وهيدف املرصد 

للهنوض بوضع حقوق اإلنسان
اخلاصة باألقليات والفائت املعرضة للمتيزي يف تونس ويسىع للتنسيق بني الفائت اليت تتعرض للمتيزي 
واجلهات الرمسية ومكونات املجمتع املدين هبدف التصدي مجليع مظاهر المتيزي يف القانون والواقع 

ومعاجلهتا بوضع إصالحات هيلكية. 
مكا يعمل املرصد عىل تعزيز قدرات األطراف ذات الصلة وذلك لضامن مشاركة فعالة. ويضطلع املرصد 
بأدوار اليقظة واملراقبة والتوعية حول املامرسات المتيزيية املسلطة عىل األقليات والفائت املعرضة للمتيزي 
والقيام حبمالت منارصة من أجل وضع إطار ترشييع محلايهتا، وهتدف هذه املبادرة إىل مجتيع الفاعلني 
السياسيني ومنمظات املجمتع املدين حول وثيقة مرجعية تعكس رؤية املرصد ورشاكئه ملا جيب ان تكون 

هيلع جملة احلريات الفردية يف ظل دستور امجلهورية الثانية،

مرشوع مرصد احلق يف االختالف، بدمع من صندوق األمم املتحدة للدميقراطية
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