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 حتـــــــــرك عاجـــــــــــــــــل
 يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ‘اللواط’سجن ستة رجال بتهمة 

 
 وُسجنوا ملدة ثالث سنوات، وهي املدة القصوى اليت ينص عليها القانون التونسي. ‘اللواط’ُأدين ستة رجال بتهمة 

 
ديسمرب/كانون األول، الذي يصادف اتريخ  10قُبض على ستة رجال يف حفلة مبدينة القريوان. ومثُلوا أمام احملكمة يف  ،ديسمرب/كانون األول 2يف 

ادة ملاليوم العاملي حلقوق اإلنسان، حيث أُدينوا وصدر حبقهم حكم ابلسجن ملدة ثالث سنوات، وهي احلد األقصى للعقوبة املنصوص عليها مبوجب ا
 وابت التونسي، اليت تنطبق على هتمة "اللواط واملساحقة". ومل يكن خلمسة من الرجال الستة حمامون ميثلوهنم.من قانون العق 230

 
كمة، وأُرغموا ا وكانت الشرطة، بوشاية من اجلريان، قد دامهت منزاًل، كان هؤالء الرجال يقيمون فيه حفالً وقبضت عليهم. ويف اليوم التايل ُقدموا للمح

وص شرجية بغية تربير توجيه هتمة "اللواط" هلم. وقد أُدينوا وُحكم عليهم ابلسجن ملدة ثالث سنوات لكل منهم من قبل احملكمة على اخلضوع لفح
االبتدائية يف القريوان.كما ُحكم على أحدهم ابلسجن ملدة ستة أشهر إضافية بتهمة "الفحش" ألن الشرطة وجدت فيديو خالعي على جهاز 

 احلاسوب اخلاص به.
 

 من اجمللة اجلزائية 22 و 5ن احلكم كذلك منع الرجال الستة من اإلقامة يف القريوان ملدة مخس سنوات بعد انتهاء مدة السجن مبوجب الفصلني وتضم  
 العقوبة القاسية اندراً ما مت فرضها يف السنوات األخرية.هذه مثل أبن  ي أحدهم. وأفاد حمام)قانون العقوابت(

الدولية أن سجن أي شخص بسبب امليول اجلنسية أو هوية نوع اجلنس، سواء احلقيقية أو املتصو رة، أو بسبب إقامة عالقة  وتعتقد منظمة العفو
سجني  جنسية بني أفراد من اجلنس نفسه ابلرتاضي يف خلوة، يعدُّ انتهاكًا جسيمًا حلقوق اإلنسان. كما أن كل من ُُيتجز هلذا السبب فقط يُعترب

 طالق سراحه فوراً وبال قيد أو شرط.رأي، وينبغي إ

 

 يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة العربية أو الفرنسية أو اإلجنليزية أو بلغتكم اخلاصة، تتضمن اآليت:

  ديسمرب/كانون األول بتهمة "اللواط"؛ 10حث السلطات التونسية على إلغاء اإلدانة الصادرة حبق الرجال الستة املسجونني يف 
  السلطات إىل إطالق سراح الرجال الستة فوراً وبدون قيد أو شرط؛دعوة 
  من اجمللة اجلزائية )قانون العقوابت( اليت جتر ِّم إقامة عالقات جنسية مثلية ابلرتاضي. 230دعوة السلطات إىل إلغاء املادة 

 إىل: 2016فرباير/شباط  2يرجى إرسال املناشدات قبل 



 

 

 
 وزير العدل

 فرحات احلرشاين
 شارع ابب بنات 31

 تونس  1006 
 تونس

 04 18 56 71 216+فاكس: 
 mju@ministeres.tn: الربيد اإللكرتوين

 املخاطبة: معايل الوزير
 

 الرئيس
 الباجي قايد السبسي

 القصر الرائسي
 قرطاج، تونس

 تونس
 21671744721+فاكس: 

 contact@carthage.tn :الربيد اإللكرتوين
 املخاطبة: فخامة الرئيس

 
 ويرجى إرسال نسخ إىل:

 رئيس الربملان
 حممد الناصر

 جملس نواب الشعب
 2000ابردو 
 تونس
 تونس

 608 514 71 216+فاكس: 
 

 دانه:احمللية أكما يرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية 
 رقم الفاكس      الربيد اإللكرتوين        املخاطبة     3العنوان      2العنوان      1االسم     العنوان 

 وإذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد التاريخ املذكور آنفاً، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.
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 حتـــــــــرك عاجـــــــــــــــــل
 يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ‘ اللواط’سجن ستة رجال بتهمة 

 

 معلومات إضافية
 املثلينيمن اجمللة اجلزائية )قانون العقوابت( يعزز العنف ضد  230منظمة العفو الدولية أن جترمي العالقات اجلنسية املثلية مبوجب املادة  وجدت

رتكب بدوافع رهاب ومزدوجي النوع يف تونس؛ إذ أنه خيلق بيئة ميكن فيها قبول اجلرائم اليت تُ واملثليات وذوي امليول اجلنسية الثنائية واملتحولني جنسياً 
اً ما يتم القبض على قضائياً. وغلباملثلية والتحول اجلنسي بسهولة أكرب، وال جيرؤ الناجون من العنف على اإلبالغ عن اجلرائم خوفاً من مالحقتهم 

السلوك. و الرجال املثليني يف تونس بدون توفر أدلة على أهنم أقاموا عالقات جنسية مثلية، حيث يتم القبض عليهم على أسس منطية، من قبيل املظهر 
 والنساء املتحوالت جنسياً أكثر من غريهم. ‘خمنثني’وجيري استهداف الرجال املثليني الذين يُعتربون 

 
ى "دليل" جيريها أطباء، أبمر من أحد القضاة عادًة، يف حماولة للعثور عل يةضع الرجال املتهمون قإقامة عالقات مثلية لفحوص شرجومن املعتاد أن خيُ 

َف أبنه غري علمي،   زع صدقيته.ين األمر الذيعلى ممارسة اجلنس عن طريق الشرج، وهو أسلوب ُوصِّ
 

عرون أبهنم معرضون ويش ،للشخص املشتبه به أن يرفض الفحص، فإن النشطاء يقولون إن معظم الرجال ال يعرفون حقوقهم ،نظريً  ،ومع أنه ميكن
وتعترب  هم.دهلم إن الرفض قد ُيسَتخَدم كدليل ض ويُقال ،لضغوط للموافقة على إجراء الفحص. وكثريًا ما يتعرضون للرتهيب على أيدي الشرطة

 منظمة العفو الدولية أن هذه الفحوص تصل إىل حد التعذيب إذا ُأجريت رغماً عن إرادة الشخص املعتقل.

لدويل اخلاص اوقد أكدت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ) وهي هيئة اخلرباء الدولية اليت تتوىل مهمة تفسري ومراقبة التزام الدول بتنفيذ العهد 
ية والسياسية( على أنه يقع على عاتق مجيع الدول، ومنها تونس، االلتزام حبظر التمييز على أساس امليول اجلنسية وهوية نوع اجلنس ابحلقوق املدن

 (.18( وحرية الضمري )املادة 17(، وعدم التعرض للتدخل التعسفي يف احلق يف اخلصوصية )املادة 19( واحرتام حرية التعبري )املادة 26و 2)املاداتن 

 

 األمساء: ستة رجال تونسيني/ذكور
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