
بسم ال الرحمان الرحيم
المقترح النهائي للجنة التوطئة والمبادئ الساسية وتعديل الدستور

أول ــ التوطئة
 نحن نواب الشعب التونسي، أعض�اء المجل�س التأسيس�ي، المنتخ�بين باس�تحقاق ث�ورة الكرام�ة و الحري�ة و

العدالة:
 اع��تزازا بنض��الت ش��عبنا، و اس��تجابة له��داف الث��ورة ال��تي ت��وجت ملحم��ة التح��رر م��ن الس��تعمار و
 الس��تبداد، و حقق��ت انتص��ارا لرادت��ه الح��رة، و وف��اء للش��هداء و الجي��ال المتعاقب��ة، و ف��ي س��بيل القط��ع

النهائي مع الظلم و الفساد و الحيف
 و تأسيسا على ثوابت الس�لم و مقاص�ده المتس�مة بالتفت�ح و العت�دال، و عل�ى القي�م النس�انية الس�امية، و
 استلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحق�اب ت�اريخه، و م�ن حركت�ه الص�لحية
 المس�تندة إل�ى مقوم�ات ه�ويته العربي�ة الس�لمية و إل�ى الكس�ب الحض��اري النس��اني الع�ام، و تمس��كا بم�ا

حققه من المكاسب الوطنية
 و من أجل بن�اء نظ�ام جمه�وري ديم�وقراطي تش�اركي، تك�ون في�ه الدول�ة مدني�ة تق�وم عل�ى المؤسس�ات، و
 تتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي عل�ى الحك�م، و مب�دأ الفص�ل بي�ن الس�لط و الت�وازن
 بينها، و يكون فيه حق التنظم القائم عل�ى التعددي�ة، و الحي�اد الداري، و الحوكم�ة الرش�يدة، و النتخاب�ات
 الحرة هي أس�اس الت�دافع السياس�ي، و يق�وم في�ه الحك�م عل�ى اح�ترام حق�وق النس�ان، و علوي�ة الق�انون، و
 استقللية القضاء، و العدل و المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين و المواطن��ات، و بي�ن

كل الفئات و الجهات
 و بناء على منزلة النسان كائنا مكرما، و توثيقا للنتماء الثق�افي و الحض�اري للم�ة انطلق�ا م�ن الوح�دة
 الوطنية القائمة على المواطنة و الخوة و التكافل الجتماعي، و عمل على إقامة الوحدة المغاربية خطوة
 نحو تحقيق الوحدة العربي�ة، و نح�و التكام�ل م�ع الش�عوب الس�لمية و الش�عوب الفريقي�ة، و التع�اون م�ع
 ش��عوب الع��الم، و انص��ارا للمظل��ومين ف��ي ك��ل مك��ان، و لح��ق الش��عوب ف��ي تقري��ر مص��يرها، و لحرك��ات

التحرر العادلة و على رأسها حركة التحرر الفلسطيني
 و دعما لرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، س�اعيا إل�ى الري�ادة، متطلع�ا إل�ى الض�افة الحض�ارية
 في تعامل مع البيئة بالرفق ال�ذي يض�من للجي�ال القادم�ة اس�تمرارية الحي�اة المن�ة ف�ي مس�تقبل أفض�ل، و

على أساس من السلم و التضامن النساني و استقلل القرار الوطني
فإننا بٱسم الشعب نرسم على بركة ال هذا الدستور.

ثانيا ــ المبادئ العامة
الفصل الول: تونس دولة حرة، ذات سيادة، السلم دينها، و العربية لغتها، و الجمهورية نظامها

 الفص�ل الث�اني: ــ عل�م الدول�ة أحم�ر، تتوس�طه دائرة بيض�اء ف�ي وس�طها هلل أحم�ر يحي�ط بنج�م خماس�ي
أحمر، و يضبط بقانون.

ــ و نشيدها الرسمي هو "حماة الحمى" و يضبط بقانون.
ــ و شعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.

 الفص��ل الث��الث: الش��عب ه��و مص��در الس��لطات، يمارس��ها ع��بر ممثلي��ه المنتخ��بين انتخاب��ا ح��را، و ع��بر
الستفتاء.
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 الفص��ل الراب��ع: الدول��ة راعي��ة ال��دين، كافل��ة لحري��ة المعتق��د  ممارس��ة الش��عائر الديني��ة، حامي��ة للمقدس��ات،
ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية

الفصل الخامس: النسان كائن مكرم، يحجر مطلقا العتداء على حرمته الجسدية و المعنوية
 الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية و العامة، و توفر له�م أس�باب العي�ش الكري�م، و
يحجر عليها نزع الجنسية عنهم، و تسليمهم للجهات الجنبية، و تغريبهم، و منعهم من العودة إلى الوطن

الفصل السابع: التنظم الحزبي و النقابي و الجمعياتي، و المعارضة السياسية حقوق مضمونة
 الفصل الث�امن: حري�ة الفك�ر و التع�بير و العلم و النش�ر، و ح�ق الجتم�اع و التظ�اهر حري�ات و حق�وق

مضمونة
 الفص��ل التاس��ع: عل��ى الدول��ة حماي��ة حق��وق الم��رأة، و رعاي��ة كي��ان الس��رة، و الحف��اظ عل��ى تماس��كها، و

ضمان حقوق الفئات ذات الحتياجات الخصوصية
الفصل العاشر: كل المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون

 الفصل الحادي عشر: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية يضطلع ب�واجب ال�دفاع ع�ن ال�وطن و اس�تقلليته
 و وح��دة تراب�ه، و يس��هم ف��ي جه��ود الغاث��ة و التنمي��ة، و ي�دعم الس��لطات المدني��ة وف��ق م��ا يض��بطه ق��انون

الطوارئ
 الفص��ل الث��اني عش��ر: عل��ى الم��واطنين الحف��اظ عل��ى وح��دة ال��وطن، و ال��دفاع ع��ن حرمت��ه، و المتث��ال

للقوانين، و آداء الضرائب
 الفص�ل الث�الث عش�ر: الخدم�ة الوطني�ة وجوبي�ة عل�ى الم�واطنين حس�ب الص�يغ و الش��روط ال�تي يض��بطها

القانون
 الفصل الرابع عشر: اللمركزية ه�ي أس�اس التنظي�م الداري الجه�وي و المحل�ي م�ع الحف�اظ عل�ى الش�كل

الموحد للدولة
 الفص��ل الخ��امس عش��ر: الدارة العمومي��ة ف��ي خدم��ة الم��واطن و الص��الح الع��ام، تنظ��م و تعم��ل وف��ق مب��دأ

الحياد، و قواعد الشفافية و النزاهة و النجاعة
 الفص��ل الس��ادس عش��ر: الس��لم الق��ائم عل��ى الع��دل ه��و أس��اس العلق��ة م��ع ال��دول و الش��عوب، و اح��ترام

المعاهدات الدولية واجب فيما ل يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

ثالثا ــ تعديل الدستور
الفصل الول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور

 الفص��ل الث��اني: ل يuقب��ل أي مق��ترح لتع��ديل الدس��تور إل بع��د أخ��ذ رأي م��ن المحكم��ة الدس��تورية يثب��ت أن
 المقترح ل يتعل�ق ب�المواد ال�تي ين�ص الدس�تور عل�ى من�ع تع�ديلها، و بع�د موافق�ة مجل�س الش�عب بالغلبي�ة

المطلقة على مبدأ التعديل
 الفصل الثالث: ل يتم تعديل الدستور إل بموافق�ة ثل�ثي أعض�اء مجل�س الش�عب، و بحص�وله عل�ى الغلبي�ة

المطلقة إثر عرضه على الستفتاء الشعبي.

رابعا ــ الحكام الختامية
الفصل الول: توطئة هذا الدستور جزء ل يتجزأ منه، لها ما لسائر أحكامه من القيمة

الفصل الثاني: ل يتم أي تعديل لهذا الدستور إل بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ
 الفص��ل الث��الث: ل يمك��ن لي تع��ديل دس��توري أن ين��ال م��ن الط��ابع الجمه��وري للنظ��ام و الص��فة المدني��ة
 للدول��ة، و م��ن الس��لم باعتب��اره دي��ن الدول��ة و اللغ��ة العربي��ة باعتباره��ا اللغ��ة الرس��مية، و م��ن مكتس��بات

حقوق النسان و حريته المضمونة في هذا الدستور، و من عدد الدورات الرئاسية و مددها بالزيادة.
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