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 71 الهوية الجندريةالعبور وتأكيد رهاب واالحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية 

 7171ماي 

 

 

ورهاب باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية هذه السنة وللمرة الثانية،  االئتالف المدني من أجل الحريات الفرديةيحتفل 

 .7171ماي  71وذلك في  ،الجندريةالعبور وتأكيد الهوية 

أهمية خاصة هذه السنة،  ، ورهاب العبور وتأكيد الهوية الجندرية باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية  ويكتسي االحتفال

 .الجنسانيّات و الهويات و التعابير الجندريةبجميع و االعتراف  واالختالف قيم التنوعيسلط الضوء على  إذ

 دني:هذا ويذكر االئتالف الم

ورهاب العبور وتأكيد الهوية ماي في تونس يتزامن مع ظرفية يغلب عليها رهاب المثلية  71بأن االحتفال ب  -

اعتقاالت تطال  إلى من خالل عديد االيقافات والمحاكمات ضد أفراد من أجل "المثلية" باإلضافةالجندرية 

 بتهمة التعدي على األخالق الحميدة.  الجندرية ومؤكدات الهوية مؤكديوالعابرات  نعابريال

، التي  من المجلة الجزائية 232و 232مكرر و  222مكرر و  222و  226هذا ويتواصل تطبيق الفصول  -

 الهوية الجندرية مؤكداتو  مؤكديعابري و عابرات  فرض على المثليات، و المثليين، مزدوجي الميل الجنسي،ت

بي، تي، كيو، آي++(  عقوبات  جي، )إل،  حامالت صفات الجنسينحاملي و , متحرري الهوية الجندرية،  

 .سالبة للحرية ترفق بمعامالت وممارسات تعتبر أشكاال من التعذيب )الفحص الشرجي(

وبأن الجمعيات المنخرطة في اإلئتالف المدني من أجل الحريات الفردية تتشبث بموقفها بالرغم من مناخ القمع، و  -

و  نعابريال كل األفراد، بما في ذلك المثليات و المثليين، مزدوجي الميل الجنسي،اة وحق تؤكد على مبدأ المساو

حاملي و حامالت صفات الجنسين  , متحرري الهوية الجندرية،  الهوية الجندرية مؤكداتو  مؤكديعابرات ال

كأشخاص يحملون كبشر و  )إل،جي،بي، تي، كيو، آي++(، في السالمة، والكرامة، وفي ممارسة حقوقهم  ،

  .صفة المواطنة على قدم المساواة

 

 

 



 

 ماي يتزامن هذا العام مع: 71كما يلفت االئتالف المدني انتباه السلطات والجهات المتداخلة أن إحياء يوم 

االستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق االنسان في تونس وتقديم تقرير موازي مكرس ألول مرة لفائدة  -

الهوية  مؤكداتو  مؤكديعابري و عابرات مزدوجي الميل الجنسي، المثليين، و ثلياتالمحقوق ووضعية 

 حاملي و حامالت صفات الجنسين و متحرري الهوية الجندرية, الجندرية

 نشر بيان لعمادة األطباء مشدداً على عدم دستورية الفحوص الشرجية والفحوص الفرجية -

 كما يرحب االئتالف المدني ب:

دفاعها عن استمرار الجمعيات المنخرطة في االئتالف المدني في تفعيل أنشطة المناصرة التي تقوم بها، وفي  -

متحرري ،  الهوية الجندرية مؤكداتو  مؤكديعابري و عابرات مزدوجي الميل الجنسي،  المثليات، والمثليين،

++(، أمام المحاكم التي  تي، كيو، آيبي،  جي، )إل، ،حاملي و حامالت صفات الجنسين و  الهوية الجندرية

فضال وتسلط عقوبات سالبة المثلية ورهاب العبور وتأكيد الهوية الجندرية تكرس  تسلط عقوبات

المثلية ورهاب النفسي واالجتماعي لضحايا رهاب , الدعم القانوني, توفيرها للمساعدة إلى باإلضافة للحرية،

   ... العبور وتأكيد الهوية الجندرية

 بمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء االئتالف المدني:و

والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية  4172يذكرون الدولة التونسية بواجب اإللتزام بمختلف أحكام دستور  -

 .ساواة والكرامة والسالمة الجسديةالمصادق عليها والمؤيدة للحق في الم

 .من المجلة الجزائية 232و 232مكرر و  222مكرر و  222و  226للفصول يطالبون باإللغاء الفوري  -

 مؤكدات و مؤكديعابرات الو  نعابريال مزدوجي الميل الجنسي،  يطالبون بالكف عن إيقاف المثليات و المثليين، -

)إل،جي،بي، تي، كيو،  ، حاملي و حامالت صفات الجنسينو متحرري الهوية الجندرية، الهوية الجندرية

 آي++(،

التي تمس من السالمة الحاطة من الكرامة يطالبون بالكف الفوري عن إجراء الفحص الشرجي والفحوص المهينة  -

 األطباء. الرسمي لمجلس عمادة الجسدية والنفسية؛ وباالمتثال للموقف
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