
يحيــي االئتــاف املدنــي مــن أجــل الحريــات الفرديــة هذه الســنة وللمــرة السادســة، اليــوم العاملــي ملناهضة 
رهــاب مجتمــع الــم-ع يف تونــس. ويكتســي هــذا اإلحيــاء أهميــة خاصــة هــذه الســنة، إذ ُنبــرز مــن خالــه 
فتــرة عصيبــة مــّر ومــازال يمــر بهــا مجتمــع الــم-ع يف تونــس، بســبب تواصــل سياســات اإلفــات مــن العقاب 
واإلمعــان يف واقــع التهميــش االقتصــادي واالجتماعــي، زادتــه جائحــة الكوفيــد-19 اجحافــا، وتمّســك الدولــة 
ــع الجنســانّيات  ــراف بجمي ــوع املجتمعــي واإلختــاف واالعت ــي ورفضهــا للتن ــم القانون ــة التجري ــد حال بتأبي

والهويــات والتعابيــر الجندريــة.

يتزامــن هــذا اإلحيــاء مــع ظرفّيــة يغلــب عليهــا الرهــاب والكراهيــة والعنــف ضــد مجتمــع الــم-ع، مــن خــال 
عديــد االيقافــات واملحاكمــات مــن أجــل »املثليــة والعبــور الجنــدري«، بتعّلــة تطبيــق الفصــول الادســتورية 
226 و 226 مكــرر و 227 مكــرر و 230 و231 مــن املجلــة الجزائيــة. حيــث أحصــت وزارة العــدل1، منــذ 2011، 1225 
ــرة  ــى الفت ــذي يعــود ســّنه إل ــة وال ــة الجزائي ــم ســجنهن/م ىلع أســاس الفصــل 230 مــن املجل شــخصا ت
اإلســتعمارية ســنة 1913. كمــا أحصــت جمعيــات عضــوة يف اإلئتــاف املدنــي مــا ال يقــل عــن 29 شــكاية 
قضائيــة يف التعذيــب واملعامــات املهينــة والحاطــة مــن الكرامــة، أودعهــا أفــراد مجتمــع الــم-ع خــال 

الســنتين الفارطتيــن ضــد أعــوان أمــن، لــم يتــم النظــر يف أيٍّ منهــا.

يفــرض هــذه التمييــز املؤسســاتي ىلع املثلييــن واملثليــات ومزدوجــي ومزدوجــات امليــل الجنســي وعابــري 
وعابــرات ومؤكــدي ومؤكــدات الهويــة الجندريــة ومتحــرري و متحريــرات الهويــة الجندريــة وبينيــي و بينيــات 
الهويــة الجنســية، عقوبــات ســالبة للحريــة ترفق بـــانتهاكات لحقوقهــن/م وحرياتهــن/م وممارســات تمييزية 

وتعذبيــة ىلع رأســها الفحوصــات الشــرجية القســرية. 

ــرة  ــة املناص ــاندته لحمل ــه ومس ــن دعم ــة ع ــات الفردي ــي للحري ــاف املدن ــن اإلئت ــياق، يعل ــذا الس ويف ه
العامــة »ال للحجــر مــدى الحيــاة«، والتــي أطلقهــا فريــق مشــروع »توانســة كيفكــم« ىلع منصــات التواصــل 

االجتماعــي منــذ الـــ14 مــن شــهر مــاي.

الكوفيد يقتل، قمع الدولة يقتل، والكراهية تقتل
إحيــاء اليــوم العاملي ملناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021

بيان صحفي

#ال_للحجر_مدى_الحياة
#erreur230

1 .  حســب مطلبــي نفــاذ إلــى املعلومــة حــول عــدد املســاجين ىلع أســاس الفصــل 230 مــن املجلــة الجزائيــة، 
تــم اإلجابــة عليهمــا مــن طــرف وزارة العــدل يف رّديــن متضاربــي األرقــام.
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وبمناسبة هذا اليوم العاملي، فإن أعضاء االئتالف املدني املمضيين أسفله :

 2014 أحــكام دســتور  بمختلــف  اإللتــزام  بواجــب  التونســية  الدولــة   يذكــرون 
  

 

والتعهــدات املنبثقــة عــن املواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا واملؤّيــدة للحــق 
ــدية ــامة الجس ــة والس ــان الكرام ــة وضم ــاواة التام يف املس

 226 و   226 للفصــول  الفــوري  باإللغــاء  التونســي  البرملــان  يطالبــون 
تنفيــذ      و  الجزائيــة  املجلــة  مــن   231 و   230 و  مكــرر   227 و  مكــرر 

الكرامــة و  الحقيقــة  لهيئــة  الختاميبــن  التقريريــن  توصيــات 
ــذه  ــوري له ــاء الف ــن باإللغ ــب املطالبي ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني        و الهيئ

الفصــول الادســتورية و الضاربــة للحريــات الفرديــة

يطالبــون نــواب الشــعب بالدفــع إلعــادة وضــع مشــروع مجلــة الحقــوق والحريــات 
   

 

الفرديــة ىلع طاولــة النقــاش والتســريع باملصادقــة عليــه ملــا يحملــه مــن 
ضمانــات للحريــات الفرديــة بصفــة عامــة ولحقــوق أفــراد مجتمــع الــم –ع بصفــة 

خاصــة

يطالبــون الســلطة القضائيــة وإدارات الطــب الشــرعي بالوقــف الفــوري عــن إجــراء 
ــة     ــة واملنتهك ــن الكرام ــة م ــة الحاط ــات املهين ــرجية والفحوص ــات الش الفحوص

ــس  ــمي ملجل ــف الرس ــال للموق ــية؛ وباالمتث ــة النفس ــدية والصح ــة الجس للحرم
عمــادة األطبــاء والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيـــب  للتعذيب التــي صنفتها 
ــدة  ــة وفاق ــة الطبي ــات املهن ــة ألخاقي ــا مخالف ــب واعتبرته ــة التعذي يف خان

ــة ــة العلمي للمصداقي

ــام  ــا أم ــت به ــي أدل ــات الت ــات والتصريح ــن االلتزام ــا ع ــة بتخلفه ــرون الدول يذك
ــس     ــنة 2017 يف مجل ــامل لس ــدوري الش ــتعراض ال ــال االس ــي خ ــع الدول املجتم

األمــم املتحــدة، واملتمثلــة يف قبلوهــا للتوصيــة املتعلقــة بحمايــة أفــراد 
مجتمــع الــم-ع وإيقــاف الفحوصــات الطبيــة املهينــة املطبقــة عليهــم، وتطالبها 

ــورا ــا ف بتنفيذه

#ال_للحجر_مدى_الحياة
#erreur230
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وتهــدف حملــة » ال للحجــر مــدى الحيــاة « إلــى الدفــع بتفعيــل دور مؤسســات دولــة القانــون يف حمايــة 
ــف أجهــزة  ــف املســلط عليهــم مــن طــرف مختل ــز والعن ــة أشــكال التميي ــم –ع مــن كاف ــراد مجتمــع ال أف
الدولــة األمنيــة والقضائيــة والتشــريعية، مــن خــال  تســليط الضــوء ىلع االنتهــاكات املؤسســاتية اليوميــة 
ــتعمال  ــف يف اس ــي وتعّس ــع بوليس ــف وقم ــز وعن ــن تميي ــم –ع م ــع ال ــراد مجتم ــا أف ــرض له ــي يتع الت
الســلطة، وتقاطعهــا يف ذلــك مــع االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا جــل املواطنــات واملواطنيــن ىلع أســاس 

ممارســتهن/م لحقوقهــن/م ولحرياتهــن/م الفرديــة، فارضــة عليهــن/م حجــرا يــكاد يكــون  أبديــا.
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سيف عيادي
دمج

saifayadi@hotmail.com

إنصاف بوحفص
محامون با حدود
ibouhafs@asf.be

نايلة صقال
ملحق صحفي

twensa.kifkom@gmail.com
+216 23 549 010

لالتصال بنا

#ال_للحجر_مدى_الحياة
#erreur230

Collectif Civil pour les libertés individuelles

الجمعيات واملنظمات املمضية :
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

دمج الجمعية التونسية للعدالة واملساواة
منظمة محامون با حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مبادرة موجودين للمساواة
الراقصون املواطنون الجنوب

الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية
الشبكة األورومتوسطية للحقوق

جمعية التاقي للحرية واملساواة
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

أخصاء نفسانيون العالم تونس
جمعية تحدي

جمعية منامتي
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق يف االختاف
جمعية شمس

املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب
جمعية املواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين
منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية التضامن املدني تونس

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية يف تونس ببلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق االنسان يف تونس
جمعية وشم

التنسيقية التونسية ملسيرة النساء العاملية
 Histoires et mémoires  communes pour la liberté  et la démocratie

جمعية آفاق – العامل التونسي
الجمعية التونسية للحراك الثقايف

جمعية رؤية حرة
الجمعية التونسية للثقافة األمازيغية

جمعية نشاز
مجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء

جمعية ناس للوقاية املندمجة
رابطة الناخبات التونسيات 

أصوات نساء
املادة 19
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