
2019ناشط تونسي في قضايا مجتمع الميم يفوز بجائزة فرونت الين ديفندرز لعام 

المدافع عن حقوق اإلنسان، بدر بعبو هو من بين المدافعين و المدافعات عن حقوق مجتمع الميم الخمسة
الخاصة بالمدافعين و المدافعات عن حقوق اإلنسان 2019الفائزين بجائزة فرونت الين ديفندرز لعام 

المعرضين/ المعرضات للخطر، وقد تحصل على جائزته اليوم في حفل أقيم في دبلن إيرلندا.

 من تونس ومجتمع الميمتم منح جائزة فرونت الين ديفندرز هذا العام  لمدافعين و مدافعات عن حقوق 
مجتمعمن أجل حقوق /نضالهن جمهورية الدومينيكان وروسيا وإندونيسيا و مالوي و ذلك اعترافا بقوة نضالهم 

.الميم
و دعت منظمة  فرونت الين ديفندرز إلى وضع حد لممارسات العنف والتخويف واالعتقال والمضايقة التي يتعرض

.لها نشطاء و ناشطات مجتمع الميم المدافعين و المدافعات عن حقوق مجتمعاتهم/هن
رهاب المثلية والتحول في إيرلندا تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة  مايو/أيار17أقيم حفل توزيع الجوائز اليوم 

. وازدواجية الميل الجنسيالجنسي و العبور الجنسي
خالل الحفل، قدمت السيدة كاثرين زابون، وزيرة شؤون األطفال والشباب اإليرلندية، الجائزة إلى بدر بعبو من 

.تونس الحائز على الجائزة العالمية من قبل لجنة التحكيم اإليرلندية
برغم الهجومات والعنف واالعتداءات ، إال أنني لم أعد خائفًا، فميلنا الجنسي هو مجرد جانب: "و صرح بدر انه

."عاجالً أم آجالً، سيصبح رهاب المثلية قضية اجتماعية بالية: "، مضيفًا انه"واحد  لتعريفنا كبشر

كرست فرونت الين ديفندرز جائزتها هذا العام، إلبراز نضال مجتمع الميم، وذلك تكريما للذكرى الخمسين النتفاضة
األمر- ستونوول بقيادة مثليي و مثليات الجنس ومتحولي و متحوالت الجنس و عاملي الجنس و عاملي الجنس 

الذي ساعد على إطالق حركة حقوق مجتمع الميم في الواليات المتحدة  و التعبير عن التضامن مع النشطاء
وصرح  المدير التنفيذي لفرونت الين ديفندرز، أندرو. اصحاب الهوية الجنسية غير النمطية على المستوى العالمي

في"أندرسون بأن المنظمة تكرم اليوم بشكل خاص عمل المدافعين المتحولين/المدافعات المتحوالت  جنسيًا 
".ضوء العنف الموجه ضدهم/هن و ردود الفعل االنتقامية التي يواجهونها/تواجهنها

اليوم ، نكرم عمل مجتمع الميم ومجتمعات المقاومة  التي: "كما قال  أندرو أندرسون في حفل توزيع الجوائز
إن ما يقوم  به الجماعات واألفراد  اصحاب الهوية الجنسية غير النمطية من عمل يشكل: "، مضيفًا"ينتجونها يوميًا

ال توجد معركة لحقوق اإلنسان لم. ويعيد تشكيل فهمنا للنضاالت الشخصية والسياسية القائمة من أجل الحرية
تتعزز بالتحليالت المتقاطعة التي ُقدمت إلى الخطوط األمامية من قبل المدافعين و المدافعات اصحاب الهوية

-و غير المفهومة في الغالب-نأمل أن تكون هذه الجائزة تقديرًا متواضعا للشجاعة الكبيرة . الجنسية غير النمطية
."ليقدم الشخص نفسه كناشط وأيضًا كشخص مثلي في أماكن تقضي على هذه الهويات وتجرّمها

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا وإفريقيا واألمريكتين وأوروبا 2019الحائزون على جائزة عام 
:وآسيا الوسطى هم على التوالي

 ، تونسمجبدر بعبو _د



وهو أيضا.  هو رئيس وأحد مؤسسي منظمة دمج التي تعمل من أجل المساواة والعدالة لمجتمع الميم،بدر بعبو
ميم ، وهي أول شبكة إقليمية تهتم بحقوق مثليي الجنس و المصابين بفيروس نقص-رئيس مشارك إلئتالف

المناعة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتدعو إلى طرق أفضل للولوج الى الخدمات الصحية لحاملي
 .فيروس نقص المناعة البشرية في البلدان األعضاء

وكان بدر يعمل سابقًا في منظمة تونسية تعمل على خفض معدالت انتقال االمراض المنقولة جنسيا و فيروس 
 .نقص المناعة بين مجتمعات المثليين

، إندونيسيابوندوك بيسانترين وريا الفتح شينتا راتري ، 
شينتا راتري، هي امرأة متحولة جنسيًا شاركت في تأسيس مدرسة بوندوك بيسxxانترين وريxxا الفتح ، وهي مدرسxxة

 بهxxدف خدمxxة كبxxيرات السxxن في يوجياكارتxxا 2008فتحت المدرسxxة في عxxام . داخلية إسالمية للمتحولين جنسxxيًا
المتحوالت جنسيًا المنقطعات عن أسرهن والممنوعات من ممارسxxة عقيxxدتهن في معظم المراكxxز اإلسxxالمية في

، وضمن موجة عنف ضد مجتمع المثليين في إندونيسيا، هاجمت جماعxxةٌ سياسxxية إسxxالمية 2016في عام . البالد
بعxxد ان تم اغالقهxxا لفxxترة قصxxيرة ، أعxxادت شxxينتا فتح المدرسxxة. مكونة من األحxxزاب والشxxرطة هxxذه المدرسxxةَ

وواصxxلت في خلxxق مسxxاحة في يوجياكارتxxا للمتحxxوالت ليبxxنين مجتمعهن ويمارسxxن عقيxxدتهن ويxxدعمن بعضxxهن
.البعض

تحالف نياسا راينبو ، مالوي
، أصبح إريك سامبيسا أول شخص في مالوي يظهر على شاشة التلفزيxxون المحلي2015كانون األول /في ديسمبر

في العام التالي، أسس هو وأعضاء مجتمع الميم تحxxالف نياسxxا راينبxxو في بالنتxxير، بهxxدف الxxدعم. كمثلي الجنس
توفر المنظمة مساحة آمنة لمجتمxxع الميم لمناقشxxة شxxؤونهم/هن الصxxحية،. والدعوة العلنية لحقوق مجتمع الميم

وتلقي الدعم الطبي، وممارسة عقيxxدتهم/هن، والتواصxxل وتثقيxxف األقxxران، وتطxxوير المشxxروعات البحثيxxة بشxxكل
والزال هxxذا- ، حاولت المنظمة التسجيل رسميًا، ولكن قرار وزيxxر العxxدل حxxال دون ذلxxك 2018في عام . تعاوني

.القرار قيد الطعن في المحكمة العليا في البالد على أنه غير دستوري النتهاكه أحكام حرية تكوين الجمعيات
 ، جمهورية الدومينيكانديفيرسيداد دومينيكانا ، روزانا مارزان

xتقود روزانا مارزان حملة جديدة من الوعي لمجتمع الميم في جمهورية دومينيكاناديفيرسيدادكمديرة تنفيذية ل ،
أثناء سعيها للحصول على التعليم في مجال القانون، مثلت روزانا بفخر مجتمع الميم في الدومينيكان. الدومينيكان

، مxxع"معلمxxة اجتماعية"تعمل روزانxxا ، الxxتي تعتxxبر نفسxxها . في العديد من اإلجتماعات السياسية المحلية والدولية
عملت كمتحدثxxة باسxxم كارافxxان برايxxد. زمالئها الناشطين لرفع الوعي بالحاجة إلى إدراج مختلف التوجهxxات المثلية

قافلة الفخر لمجتمع الميم في العاصمة ، وحضرت اجتماعات منظمة الدول األمريكية، وكxxانت من بين النشxxطاء و
فيما تعمxxل روزانxxا. الناشطات في االجتماع األول المخصص لمجتمع الميم لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

من أجل الحقوق المتساوية لجميع افراد مجتمع الميم في الدومينيكان و تسعى الى طxxرح القضxxايا الخاصxxة الxxتي
تواجهها النساء المثليات،  وهي تعمل أيضًا على دعم المهاجرين  و المهاجرات والالجئين و االجئات والناجيxxات من

.العنف المنزلي

 ، روسياشبكة مجتمع الميم  الروسي ، فيرونيكا البينا
بعد ظهور تقارير عن حملة قمع على. فيرونيكا البينا، هي أكاديمية وناشطة في شبكة  مجتمع الميم الروسي

مجتمع الميم في الشيشان، انضمت فيرونيكا إلى الشبكة للمساعدة في إيجاد األمن واألمان لألفراد المستهدفين

https://diversidaddominicana.org/


لقد خاطرت بحياتها وحريتها بالسفر إلى الشيشان ، وأحيانا لوحدها، لجلب األفراد إلى بر األمان  الى. في المجتمع
شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية 100كنتيجة مباشرة لعملها، تم إجالء أكثر من . روسيا

وهي تتلقى تهديدات بشكل منتظم بسبب عملها. من الشيشان لتجنب الخطر الوشيك الذي يواجهونه/تواجهنه هناك
.في مجال حقوق اإلنسان وعضويتها في مجتمع الميم

للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال ب:
غريس باريت

Grace Barrett
gbarrett@frontlinedefenders.org
+353 87 174 3228

فلور مكارثي
Flor Mac Carthy
flor@frontlinedefenders.org
+353 85 863 3655

:مالحظات المحرر
فرونت الين ديفندرز، هي المؤسسة الدولية لحماية المدافعين و المدافعات  عن حقوق اإلنسان، التي تأسست

.من قبل الناشطة اإليرلندية ماري لولر 2001في دبلن في عام 
عالوة على ما تقدمه من مِنَح الطوارئ والتدريب على الحماية والدعم في مجال األمن الرقمي والحمالت

 في دبلن، تقديرًا للمدافعينحفل توزيع الجوائز السنويوالبحوث والمناصرة، تستضيف فرونت الين ديفندرز أيضًا 
الدوليين و المدافعات الدوليات عن حقوق اإلنسان الذين يحمون حقوق مجتمعاتهم / الالتي تحمين حقوق

.مجتمعاتهن رغم المخاطر الشخصية الشديدة
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