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  تكریسلتقریر لجنة الحریات الفردیة والمساواة: خطوة ھامة 

الحریات الفردیة والمساواة 	

عن من أجل الحریات الفردیة والمدافعة تھنئ الجمعیات والمنظمات المنضویة صلب التحالف المدني 
بصدور تقریر لجنة الحریات الفردیة ، نفسھا حقوق اإلنسان الكونیة والمترابطة وغیر القابلة للتجزئة

.2018جوان  12والمساواة في   

تقّبل استماع وبما أبدتھ لجنة الحریات الفردیة والمساواة من التحالف وتشید جمعیات ومنظمات 
الحقوق والحریات  في سبیللمقترحات ومطالب المجتمع المدني الذي ناضل عبر األجیال المتعاقبة 

والمساواة ومناھضة التمییز.  

وتدقیق جّدیة وصرامة عمل اللجنة وما قامت بھ من تجمیع وتحلیل جمعیات ومنظمات التحالف حّیي وت
ومع  2014جانفي  27لعدد ھائل من النصوص التشریعیة للوقوف على عدم انسجامھا مع دستور 

" للدولة التونسیة مثلما شّدد علیھا النص ھات المعاصرةجالمعاییر الدولیة لحقوق واإلنسان ومع "التو
.جنةالمحدث للّ   

الفتة لتعزیز الدیمقراطیة والدولة المدنیة  تشریعیة من مقترحاتجنة اللّ ما توّصلت إلیھ ینّوه التحالف بو
خاصة فیما یتعلّق ب: ویدعمھا وھي مقترحات یتبّناھا التحالف  

النساء والرجال، الوالیة على األطفال، منح الجنسیة ألزواج المساواة التامة والفعلیة بین  •
...التونسیات 	

...فیھم المولودین خارج الزواج بمناألطفال كل المساواة التامة والفعلیة بین  • 	
 226و 226ذات الصبغة األخالقویة مثل الفصلین القمعیة و النصوص القانونیةإلغاء وتعویض  •

...قین ب"التجاھر بفحش" و"االعتداء على األخالق الحمیدة"ر من المجلة الجزائیة المتعلمكرّ  	
تكریس حریة الضمیر • 	
التمییزتجریم كل أشكال  • 	
تطویر تعریف جریمة التعذیب • 	

تقدیم ھذا األخیر لعدد ومع اعتراف التحالف بقیمة وأھمیة توّجھات تقریر اللجنة فإنھ یعرب عن أسفھ ل
بادئ تكامل وترابط وعدم تجزئة الحقوق والحریات بشأنھا إعماال لم الحسمُ  ھَ من البدائل حول مسائل توجَّ 

وھي مقترحات وصور تعلقت خاصة ب:الشخصیة   

عقوبة اإلعدام • 	
من المجلة الجزائیة الذي یجّرم المثلیة الجنسیة 230الفصل  • 	
من المجلة الجزائیة المتعلق بال"الخناء" 231الفصل  • 	
المتعلق بالزنا 236إغفال إلغاء الفصل  •  



المساواة في اإلرثبین المساواة والتمییز فیما یخّص إمكانیات التخییر  • 	

بناء علیھ، یدعو التحالف المدني من أجل الحریات الفردیة:  

رئیس الجمھوریة التونسیة الذي بادر إلى إرساء لجنة الحریات الفردیة والمساواة إلى تكریس  •
توصیاتھ وتقدیم مبادرات تشریعیة مطابقة التطلّعات التي حّفزھا تقریر اللجنة وذلك بمتابعة 

لكونیة وترابط وشمولیة وعدم تجزئة حقوق اإلنسان ومجّسدة للمساواة التامة والفعلیة. 	
و تكریس توصیات اللجنة وتجسید للتحّرك نحنواب الشعب والقوى السیاسیة والسلطة القضائیة  •

الخطوات الضروریة لضمان دولة مدنیة دیمقراطیة ومتضامنة. 	
التخاذ التدابیر التي تھیئ تفعیل العمومیة والمرافق لحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات ا •

ھات تقریر اللجنة.توجّ  	
كل القوى الحیة سواء المدنیة أو السیاسیة أو النقابیة أو اإلعالمیة أو الثقافیة أو المواطنیة إلى  •

وتطویرھا.االلتفاف حول توصیات التقریر والدفع إلى تجسیدھا  	

أو تنازل وھو أي ھوادة  ھذا وسیواصل االئتالف یقظتھ من أجل ضمان كل الحقوق والحریات دون
السبیل إلى احترام الكرامة اإلنسانیة للجمیع.   
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