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كتاريخ لجلسة االستئناف عىل الحكم الفضيحة الذي   2023فيفري    6حددت المحكمة االستئنافية بنابل يوم  
سنوات    3ب    "  مايا"  اصدرته الدائرة الجناحية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية و القايض بسجن العابرة جندريا  

هو اقىص عقوبة عىل معىن هذا    المجرم للمثلية الجنسية و  و  الالدستوري  230سجن عىل اساس الفصل  
من مجتمع    افراد  4إيقاف    عىل خلفيةو يكون هذا االستئناف  في الملف    الفصل و سنة سجن لمن معها

قبل فرقة محاكم التفتيش  من    2022ديسمرب    12و  11الميم عني في مدينة الحمامات في الليلة الفاصلة بني  
اليت تكبدت عناء  ماعية التابعة للرشطة العدلية بالقرجاني "  األخالقوية "فرقة الوحدة المختصة للوقاية االجت

التنقل من العاصمة اىل الحمامات فقط من اجل تجريم الموقوفني.ات عىل أساس هوياتهم.ن الجندرية و 
 يف خوتلإلدالء باعرتافات تحت الرتهيب و ال  من ارغامهم.ن  اعمال االستنطاقتوجهاتهم.ن الجنسية و ما لحق  

الخروقات بمركز االيقاف ببوشوشة أين تعرضوا  باالتصال بالمحامني.ات ثم تواصلت  و دون السماح لهم.ن  
م.ن وصوال للحلق القرسي للعابرة جندريا " مايا ن االنسانية و كرامتهم.لكل الممارسات اليت تحط من قيمته

 .  " في السجن المدني بمرناق

  2022يأتي هذا الحكم في ظل حملة من اإليقافات و المحاكمات اليت وصلت ذروتها من شهر ماي و جوان  
  ا مه عىل أساس الفصول المجرمة للهويات الجندرية و واصلت الدولة تعتي  خالل شهرين   محاكمة   59بأكرث من  

الشامل  عن االنتهاكات   الدوري  الميم  ا  االسئلةعن    جوابها  عربخالل االستعراض  لمتعلقة بحقوق مجتمع 
عن معلومات مغلوطة رضبت بها عرض الحائط كل التوصيات و المطالب الموجهة    خاللها  عني و اليت افصحت

الممارسات   اثبات  اجل  من  الرشجية  بفحوصات  تأذن  ال  التونسية  الدولة  ان  أولها  فكان  التونسية  للدولة 
قضايا عىل أساس الفصل   3من قبيل انه ال يوجد سوى    بأرقام  خطابهاو اردفت    في تونس  الجنسية المثلية

  لم تمارس الدولة أي فحوصات رشجية 2022و انه في سنة   2017في تونس منذ  230

  و عىل هذا األساس تطلب المنظمات و الجمعيات الممضية ب :

انصافهم.ن في الطور االستئنافي و رد  بالسجن في هذه القضية و  .اتالمودعني ن مايا و  االفراج الفوري ع -
 االعتبار لهم.ن 

و الغاء الكل الفصول سنوات سجن   3يعاقب عليه ب    الذي   الذي يجّرم المثلية الجنسية و  230إلغاء الفصل  -
 المجرمة للهويات الجندرية و الحريات الفردية  

قرسية تعذيبية تتعارض    فحوصاتبانها  تذكر  و     مثلية الجنسيةااليقاف الفوري للفحوصات الرشجية إلثبات ال-
طباء الرشعيني  أن  لأل  و تأكدمع القانون الوطين و االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها الدولة التونسية  



معامل السيئة و المهينة و رضب من  اىل   يتتعارض مع أخالقيات المهنة فقط و انما ترق  ال هذه الفحوصات 
 لتعذيب رضوب ا
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