
	
تحولین جنسیامُ ، الیوم العالمي لُمناھضة كره المثلیین ورھاب ال2018ماي  17  

؟ن ومزدوجي المیل الجنسي والمتحولین جنسیا كما یستمّر الفحص الشرجيیالمثلیتتواصل في تونس محاكمات  إلى متى  

 

 المثلیات، و المثلیین، مزدوجي المیل الجنسي،الذي ُیعاقب  230الفصل  أنب االئتالف المدني من أجل الُحریات الفردیة سجلیُ 
	جي،	حاملي و حامالت صفات الجنسین  (إل،, متحرري الھویة الجندریة،   الھویة الجندریة مؤكداتو  مؤكديعابري و عابرات 

إذ  2018ماي  17و 2017ماي  17في الفترة الفاصلة بین حقیقیا ألحق دمارا  بثالثة سنوات سجن بي، تي، كیو، آي++)  
بلغ عدد األشخاص المحكومین والمسجلین من طرف الجمعیات الناشطة من أجل الُحریات الفردیة وحقوق المثلیین 

فة تسعین شخصا.أو الحاالت التي أعلنت عنھا الصحا ومزدوجي المیل الجنسي والُمتحولین جنسیا  

من طرف السلطات (األمنیة والقضائّیة) ُیمثل  230بأن تطبیق الفصل  ُیذّكر االئتالف المدني من أجل الُحریات الفردیة
خرقا صارخا للحقوق األساسّیة لألشخاص. فھذا الفصل ُیبّرر االنتھاكات التالیة:  

إلى  230ل من الّدستور): ُیؤّدي الفص 23(الفصل  ادیةالمعنویة والم ة اإلنسانوُحرم لذات البشریةكرامة ال انتھاكا
للخضوع إلى فحوصات طّبیة (الفحص الشرجي) تصفھا  والُملزمینخرق خطیر على كرامة وجسد األشخاص الُمتھمین 

تعذیب،وممارسات اللجنة الدولیة لمناھضة التعذیب بأعمال  	

 230: ُیجیز الفصل من الدستور) 24(الفصل  الشخصیة والمسكنانتھاكا للحیاة الخاصة وسریة الُمراسالت والُمعطیات 
عملیات تفتیش المساكن الخاصة من طرف الشرطة من أجل البحث على أدلة ُتدین المثلّیة وإیقاف األشخاص باالعتماد 

على مظھرھم وحجز الھواتف الجّوالة والحواسیب وغیرھا،  

من الدستور): یفتح الفصل  21(الفصل  نات أمام القانون دون أي تمییزانتھاكا لمبدأ الُمساواة بین المواطنین والُمواط
.المجال أمام كل أشكال التمییز بوصم المیل الجنسي والتعبیر الصریح أو الُمفترض عن النوع االجتماعي 230  

ففي . وحتى القتلاءات الذي ُیشّرع وُیبّرر الكراھّیة واالعتد 230ُیدین االئتالف المدني من أجل الُحریات الفردیة الفصل 
عابري و عابرات  المثلیات، و المثلیین، مزدوجي المیل الجنسي،	ثالثة جرائم قتل مبنیة على كره  فقط سجلنا 2017سنة 
بي، تي، كیو، 	جي،	حاملي و حامالت صفات الجنسین  (إل،, متحرري الھویة الجندریة،   الھویة الجندریة مؤكداتو  مؤكدي

ن یمثلی أعمال السحل في الفضاءات العامة لُمتحّولین جنسّیا .... وحمالت تشویھ وثلب استھدفتوالعدید من آي++)  
وكذلك الجمعیات الُمدافعة على حقوقھم.  ن جنسیایالمیل الجنسي ومتحول يومزدوج  

عمل وجھود جمعیات وُمنظمات الدفاع عن حقوق  ي االئتالف المدني من أجل الُحریات الفردیةلكن في نفس الوقت ُیحیّ 
المثلیات، و المثلیین، مزدوجي اإلنسان بصفة عامة وعن الُحریات الفردیة خاّصة منھا تلك التي تدافع علنا عن األشخاص 

ات حاملي و حامالت صف, متحرري الھویة الجندریة،   الھویة الجندریة مؤكداتو  مؤكديعابري و عابرات  المیل الجنسي،
السلطات ونشر التقاریر  إعالموالتي تواصل في الكشف عن ھذه االنتھاكات و بي، تي، كیو، آي++)  	جي،	الجنسین  (إل،

ي موقف .. كما ُتحیّ 230والبیانات .... وتعمل على الدفاع وتقدیم الدعم لضحایا العنف المشروع الُمعتمد على الفصل 
من القانون الجزائي  230الفصل  بُمقتضىالفحص الشرجي الممارس  2017منذ شھر أفریل  تي أدانتعمادة األطّباء ال

التونسي.   

أخیرا یدعو االئتالف المدني من أجل الُحریات الفردیة السلطات التونسّیة إلى:  

إیقاف ممارسات الفحص الشرجي حاال، - 	
في انتظار إبطالھ. 230 الفصل	اإللغاء الفوري - 	

ُیذّكر االئتالف مجلس عمادة األطّباء بضرورة تطبیق اإلجراءات التأدیبّیة ضد األطباء الذین یواصلون ُممارسة الفحص 
الشرجي.   

 

الجمعیات الُممضیة على البیان  
1. الجمعیة التونسیة للدفاع عن الحقوق الفردیة   
2. الرابطة التونسیة    LTDHللدفاع عن حقوق االنسان 



3.   ATFDللنساء الدیمقراطیاتالجمعیة التونسیة  
4. جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة   
5.   BEITY جمعیة بیتي 
6.   ALSEJINE 52مبادرة السجین  
7.   LET  جمعیة رابطة الناخبات التونسیات 
8. TAWHIDA BEN CHEIKH جمعیة توحیدة بالشیخ   
9.   WAII جمعیة وعي 
10.   SHAMSجمعیة شمس 
11.   DAMJ جمعیة دمج الجمعیة التونسیة للعدالة والمساواة 
12.   CHOUFجمعیة شوف 
13.   ADD جمعیة الحق في االختالف 
14. لمقاومة األمراض المنقولة جنسیا والسیداالجمعیة التونسیة    ATL MST SIDA  
15. شبكة دستورنا   
16.   +ATP الجمعیة التونسیة للوقایة اإلیجابیة 
17.   CALAMحركة كالم ضد العنف 
18. مبادرة موجودین للمساواة   MAWJOUDIN  
19.   HORA جمعیة حرة 
20.   FREE SIGHTجمعیة رؤیة حرة 
21. التحالف من أجل نساء تونس   COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISI  
22. TAHADDI جمعیة تحدي   
23.   OTJUSS الجمعیة التونسیة للعدالة اإلجتماعیة و التضامن 
24.   PEER -Yالشبكة الوطنیة لمثقفي االقران 
	فني رغماً عني	جمعیة .25 	
	جمعیة الشارع فن .26 	
	ائتالف .27 	كلمتي 	
جمعیة توانسة .28 	
29. منامتي جمعیة   
30.   EuroMed Droitsالشبكة االورومتوسطیة للحقوق 
31.     ASFبدون حدودمحامون  
32.   OMCT المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب 

 


