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شروط النخراط 

 - أن يقبل المنخرط (ة) بمبادئ الحزب كما هي واردة في البيان
التأسيسي .

 - أل يكون قد ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النظام
الستبدادي البائد 

 - أن يتعهد بالعمل النضالي من أجل الحفاظ على الثورة وتحقيق
 أهدافها والعمل على التعريف بمبادئ المؤتمر وتحقيق برنامجه

 السياسي وأن يشارك فعليا في صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم كل
القرارات الجماعية.

 -أن يساهم ماليا بانخراط سنوي بعشرة دنانير ويترك لمن له قدرة
مادية حق التبرع بما يراه مناسبا .
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البيان التأسيسي
  وقششد عقششدنا العششزم علششى ممارسششة حقوقنششاأدنششاه،نحششن التونسششيون الموقعششون 

  وتواصششل مششع،المضمونة بالعلن العالمي لحقششوق النسششان والمواثيششق الدوليششة
  ومع نضالنا طيلة العشششرية الخيششرة مششن2001 جويلية 24البيان التأسيسي في 

 ،أجششل  القطششع الجششذري مششع السششتبداد وإحلل تششوازن سياسششي فششي المجتمششع
 وانخراطا فششي عمليششة، وتماشيا مع إرادة الشعب التي عبرت عنها ثورته المجيدة

 بناء المؤسسات السياسية لشعبنا، نعلن قيام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
: وأهدافه كالتالي

إرساء نظام جمهوري 

 إننا نعتبر أن تونس لم تعرف يوما نظاما جمهوريا حقيقيا وإنما نظاما دكتاتوريششا
  ومششن ثششم عزمنششا علششى،فرديا مستبدا مستترا ومغلفا بششرداء النظششام الجمهششوري

النضال من أجل نظام جمهوري حقيقي ومن أهم شروطه:

 - الممارسة الفعلية والتامة لحريششة الششرأي والتنظششم للجميششع وإقامششة النتخابششات
 الحرة والنزيهة والموضششوعة تحششت رقابششة قضششاء مسششتقل ورقابششة دوليششة فاعلششة
 لضمان تمثيلية الشعب ومشششاركته فششي القششرارات السياسششية فششي إطششار هياكششل

شرعية وممثلة .

  ويعتبر المؤتمر من أجل الجمهورية أن تزوير النتخابات جريمة من قبل الخيانة
العظمى تتحمل مسؤوليتها أي أطراف تريد تواصل التصرفات القديمة .

إرساء الديمقراطية السياسية 

 يمّر إرساء النظام الديمقراطي عبر سن دستور جديد سيعمل المششؤتمر علششى أن
يكرس بأقصى قدر من التدقيق والوضوح المبادئ التالية: 

 - الفصششل الواضششح بيششن السششلطة التنفيذيششة والتشششريعية والقضششائية بمششا يضششمن
 التوازن بينها واستقللها وخاصة استقلل القضاء وإدخال إصلحات جذريششة فششي

هذا القطاع.

 - الضمان الفعلي للحريششات الفرديششة والجماعيششة كمششا وردت فششي العلن العششالي
 لحقوق النسان مع التنصيص على مبدأ المساواة التامة بين المواطنين وخاصششة

الرجل والمرأة.

 - بعث محكمة دستورية تضمن احترام المبششادئ الدسششتورية والحقششوق الساسششية
من قبل كل الطراف وخصوصا أجهزة الدولة.

 - ضمان حرية الرأي عبر وضع وسائل العلم والتصال الجماهيري تحت إشراف
هيكل ممثل لمختلف الشرائح الجتماعية ومستقل عن السلطة التنفيذية 

 - وضع آليات شفافة ومراقبة في كششل مراكششز القششرار الششتي يتششم فيهششا النتششداب
والترقية حتى ل تلعب الواسطة أي دور 

 - تشششجيع المبششدعين ورفششع كششل أشششكال الرقابششة لتعششود تششونس مركششزا للشششعاع
الثقافي 
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إرساء الديمقراطية الجتماعية 

 - تشجيع وتمويل الجمعيات المدنية واعتبارها طرفا أساسيا في الحياة
السياسية

 - إقامة اللمركزية الدارية وإعطاء البلديات والمجالس الجهوية القدر القصى
من الصلحيات

  فإن المؤتمر يعمل على :وعلى المستوى القتصادي

 - بناء  اقتصاد وطني في خدمة الغلبية  يشششجع السششتثمار الششوطني والخششارجي
 محميا من كل أصناف الفساد وفي إطار احترام المصششلحة العليششا للبلد، ويعمششل
 عل تشجيع المبادرة الحرة ودور الدولة كحامية لمصالح الغلبية وكمنظم للحيششاة
 العامة حتى ل تهضم الحقوق الجتماعية والنقابيششة للعششاملين بالسششاعد والفكششر.
 كما يولي أهمية كبرى لكي ل يضحى بالبيئة وأن يقع الحفاظ عليها لضمان حششق

الجيال المقبلة في التقدم الجتماعي والقتصادي والبيئة السليمة .

 إن المؤتمر من أجل الجمهورية يعتششبر أن الحششق فششي الصششحة والتعليششم أولويششات
مطلقة يخصص لها كل المطلوب من الموارد .

محاربة الفساد

 ومن بين الجراءات العديدة الكفيلششة باستئصششال ومحاربششة هششذا السششرطان، فششإن
 المششؤتمر مششن أجششل الجمهوريششة سششيعمل علششى إنشششاء هيكششل وطنششي لششه أقصششى
 صلوحيات البحث في كل التجاوزات وإحالة مرتكبيها علششى القضششاء  ويكششون هششذا

الهيكل مستقل.

التنمية والتوزيع العادل للدخل الوطني بين الجهات 

 سيسهر المؤتمر من أجل الجمهورية على إيجاد سياسة جبائية عادلة وشفافة و
 تنمية كل المناطق وخاصة  المناطق المحرومة بما يمكنها من الخروج مششن حالششة

التهميش وبلوغ التوازن الفعلي بين الجهات .

رد العتبار للمواطنة والمواطن

 إن إعادة بناء جو نفساني واجتماعي ل خوف فيششه ول إذلل هششو المكسششب الول
 الذي حققته ثورتنششا المجيششدة وسششيعمل المششؤتمر عششل تششدعيم كششل مششا مششن شششأنه
 الحفاظ على هذا المكسششب العظيششم. ولششن يسششمح أبششدا بششأي  شششكل مششن أشششكال
 الوصاية والقصاء والتهميش للفششراد والمجموعششات حششتى نحقششق جميعششا مجتمششع

: المواطنين قاطعين نهائيا مع الحقبة المظلمة لمجتمع الرعايا. ويتطلب هذا

- إلغاء البوليس السياسي 

 - التجريششم الكلششي للتعششذيب مششع وضششع آليششات فعالششة لمراقبششة ألسششجون ومخششافر
الشرطة ودور العجز ومستشفيات المراض العقلية.
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في ميدان العلقات الخارجية 

 إن المؤتمر من أجششل الجمهوريششة المتعلششق بهويششة عربيششة إسششلمية متجششذرة فششي
 ماضيتا التليد والمنفتششح علششى قيششم العصششر والحداثششة والنسششانية، سششيعمل علششى
 الحفاظ على استقلل القرار الوطني وإدماج تششونس أكششثر فششأكثر فششي محيطهششا
 العربي والفريقي والمتوسطي والعالمي لتكون عنصششرا فششاعل فششي السششتقرار
 والسششلم  والششدفاع عششن حقششوق الشششعوب فششي السششيادة وعلششى رأسششها شششعبنا

الفلسطيني البطل، وطرفا مسئول في المجتمع الدولي.

 إننا ندعو التونسيين إلى المحافظة على روح الثورة السلمية الديمقراطية التي
 رفعت رؤوسنا جميعا واللتفاف حول أهدافها العظمى في وطششن للجميششع خششال
 من كل أصناف الستبداد، والمششؤتمر مششن أجششل الجمهوريششة كحششزب مفتششوح لكششل
 التيششارات الفكريششة والعقائديششة يجمششع بينهششا اللتفششاف حششول مشششروع سياسششي
 بالهداف الذكورة أعله، مصمم أكثر من أي وقششت مضششى علششى أن يكششون رافششدا
 فعال من بين كل الروافد التي تتششأهب لصششنع مسششتقبل يضششمن حقششوق الجيششال
 القادمة ويحقق أحلم الجيششال الششتي سششبقنا علششى درب النضششال ويجعششل الششدماء

الزكية التي سالت على أرضنا الطاهرة ل تذهب سدى.
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