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البيان المؤسسي

الحق في السير في الشارع دون خوف ودون إهانة ودون التعرض لالعتداء لكوننا من نحن أو لكوننا نذهب
ممسكين يد شريكنا .والحق في مكان عملنا في أن يكون مكانًا آمنًا ،دون أن يكون توجهنا الجنسي سببًا
للتمييز .والحق في التعبير عن أنفسنا وإظهار أنفسنا كما نحن في محيط األسرة أو البيئة التعليمية أو في
أماكن الترفيه .والحق في االعتراف بهويتنا الجنسية والتنوع األسري من جهة اإلدارات ...فإن كل هذه
الحقوق ليست حقوقًا ُم نحت لجميع األفراد .واضطر مجتمع الميم  +LGBTIللنضال لعقود من أجل
الحصول عليها ،سواء في بلدنا أو في جميع أنحاء العالم ،وحتى اليوم فإن هذه الحقوق ليست مضمونة
بالكامل.
إن التعبئة االجتماعية للدفاع عن حقوق أفراد مجتمع الميم  ،+LGBTIوالتي بدأت مع أحداث ستونوول
في عام  1969في نيويورك ،وفي السبعينيات في بلدنا ،قد ساهمت للحصول عىل بلد أكثر عدًال ،من
خالل الوعي االجتماعي وتعزيز اإلطار التنظيمي لحماية حقوق اإلنسان .وكان القانون رقم ،11/2014
الصادر في  10أكتوبر/تشرين األول ،لضمان حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي
ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ،والقضاء عىل رهاب المثلية الجنسية ورهاب ثنائيي
الجنس ورهاب المتحولين جنسيًا ،نقطة تحول من أجل إعداد سياسات عمومية لمجتمع الميم +LGBTI
في كتالونيا ،في حين جعل من الممكن مساعدة ومرافقة األشخاص الذين شاهدوا حقوقهم منتهكة من
خالل النشر في جميع أنحاء إقليم شبكة خدمات الرعاية الشاملة لمجتمع الميم .+LGBTI
وفي اآلونة األخيرة ،يعزز القانون رقم  ،19/2020الصادر في  30ديسمبر/كانون األول ،بشأن المساواة
في المعاملة وعدم التمييز ،التدابير الرامية إىل تحقيق حماية حقيقية وفعالة ضد أي شكل أو فعل من
أفعال التمييز أو التعصب عىل أساس التوجه الجنسي أو الهوية أو التعبير الجنسي لألشخاص .والبد أن
يواصل قانون المتحولين جنسيًا* الكتالوني المستقبلي ،والذي يتم إعداده حاليًا ،الطريق نحو الضمان
الكامل للحقوق .كلما زادت الحقوق ،زادت العدالة ،وزادت الديمقراطية .فالحقوق الجديدة ال تلغي
الحقوق األخرى التي تم الحصول عليها وال تمحو أي شيء وال أي شخص.
إن إنفاذ قوانين المساواة في جميع المجاالت وتطويرها بأقصى قدر من القوة هو التزام جميع السلطات
العمومية .وبات أكثر أهمية اليوم ،في مواجهة خطاب الكراهية تجاه االختالف واستجواب اليمين
المتطرف للحقوق التي تم الحصول عليها .كما قالت جوديث بتلر فيما يتعلق بهذه المجموعات في حفل
تسليم جائزة كتالونيا الدولية ،في  27أبريل/نيسان من هذا العام" :أي رؤية لألمة تلك التي يمكن أن
يهددها أولئك الذين يضطهدون المساواة والحرية والعدالة وإنهاء الحروب ومستقبل بال عنف أو الحق في
السير في الشارع دون خوف؟".
إننا في كتالونيا سنعود ونردد مرارًا وتكرارًا كلما أمكن شعار الصمود "لن يمروا!" .وستدافع الكيانات
والسلطات العمومية في البالد أكثر من أي وقت مضى عن حق األفراد في العيش بحرية ،وسنعمل عىل
تسريع التغيير االجتماعي الذي لن يكون ممكنًا إال إذا كانت السياسات العمومية النسوية شاملة
للمتحولين جنسيًا ،وكانت سياسات مجتمع الميم  +LGBTIنسوية ،وكانت كل هذه السياسات مناهضة
للعنصرية وتراعي العمر أو اإلعاقة.

إن حقوق أفراد مجتمع الميم  +LGBTIهو جزء من النضال المشترك للدفاع عن حق جميع األفراد في
العيش بمنأى عن التمييز والعنف .سواء كنا من متوافقي الجنس أو متحولين جنسيًا* أو غير مزدوجي
الميل الجنسي ومهما كان توجهنا الجنسي ،فالبد أن نستأنف هذا النضال دائمًا ،ألن الحقوق ُتمارس
وُتكفل بشكل جماعي.
دعم الحكومة لمطالب الكيانات األعضاء في المجلس الوطني لمجتمع الميم .LGBTI
بمناسبة يوم  28يونيو/حزيران ،يوم الفخر الدولي أو لتحرير مجتمع الميم  ،+LGBTIتؤكد حكومة كتالونيا
للعام الثاني عن التزامها بالدفاع عن حقوق أفراد مجتمع الميم  +LGBTIوتدعو جميع المواطنين إىل
المشاركة في األعمال والتعبئة التي ستجري في هذه األيام في جميع أنحاء اإلقليم مع كل الفخر
.Orgullo#
وهي الهيئة  LGBTI،وكذلك تجمع الحكومة مطالب الكيانات األعضاء في المجلس الوطني لمجتمع الميم
الجماعية التي تم تشكيلها كمساحة لمشاركة أعىل للمواطنين في مسائل حقوق وواجبات أفراد مجتمع
وكهيئة استشارية لإلدارات الكتالونية التي لها تأثير في هذا المجال ،دون المساس  LGBTI+الميم
.بوظائف وسلطات الهيئات أو الكيانات األخرى التي يقرها القانون
:وتم تحديد هذه المطالب في
التغلب عىل الصعوبات التي ال يزال األشخاص المتحولين جنسيًا* يواجهونها في السجل المدني لتغيير -
.االسم أو العائالت المثلية لتسجيل أبنائهم وبناتهم
ممن هم  LGBTI+حث حكومة إسبانيا عىل إيالء اعتبار خاص في حق اللجوء وحماية أفراد مجتمع الميم -
في أوضاع االنتهاك في بلدانهم األصلية ،وأولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إىل تسوية وضعهم
الوافدين إىل  LGBTI+اإلداري ،وأن تلعب حكومة كتالونيا دورًا حاسمًا في الترحيب بأفراد مجتمع الميم
.البالد ،مع االعتراف باحتياجاتهم الخاصة
وكذلك  LGBTI+،مواصلة التقدم في التدريب الخاص للمدرسين في مسألة تنوع وواقع مجتمع الميم -
في مجال التربية البدنية وممارسة الرياضة ،من أجل تشجيع إنشاء مساحات آمنة وجديرة بالثقة لطالب
 LGBTI+.مجتمع الميم
بمزيد من الموارد وتنفيذ  LGBTI+لمجتمع الميم ) SAIتزويد خدمات الرعاية الشاملة (ومختصرها -
حمالت للتعريف بهذه الخدمة ،بهدف تحسين الرعاية والدعم المقدم ،فضًال عن اإلجراءات في مواجهة
 LGTB.رهاب مجتمع الميم

ضمان حق اإلنجاب المساعد للمثليات والرجال المتحولين جنسيًا* ،وتقليل قوائم االنتظار في هذا -
المجال .ومواصلة الالمركزية في خدمة العبور ،مع اإلنشاء التدريجي لشبكة وظيفية من وحدات العبور
المرجعية اإلقليمية في مجال الرعاية األولية وصحة المجتمع في كتالونيا التي تهتم باألشخاص المتحولين
*.جنسيًا
من ذوي اإلعاقة الحسية أو الجسدية في  LGBTI+تحسين الوصول إىل المعلومات ألفراد مجتمع الميم -
.المساواة بالحقوق
وكذلك تعزيز تدريب  LGBTI+،إنشاء وإدارة مساحات شاملة وآمنة لكبار السن من مجتمع الميم -
.األشخاص الذين يعملون مع كبار السن والمعالين
ال مرئي ومشتت أكثر LGBTI+ ،األخذ بعين االعتبار عالم الريف ،حيث يكون عدد أفراد مجتمع الميم -
والمساهمة في توفير مساحات لالجتماعات ،وتعزيز خدمات دعم المجموعات وتعزيز األنشطة التي
.تساعد عىل استعراضهم من اإلدارة األقرب
إعداد مسودة أولية لقانون المتحولين جنسيًا* الكتالوني للتمكن من مناقشته والموافقة عليه في -
.برلمان كتالونيا

