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دليل مجتمع امليم ملعرفة“
حقوقهم القانونية في العراق
وتحت القوانني الدولية لحقوق
”االنسان

تعرف على
حقوقك

املحتويات
مقدمة
القانون العراقي

 قانون العقوبات العراقيحقوقك تحت الدستور
القانون الدولي
توثيق التعديات التي تتعرض لها
ما الذي عليك الحذر منه؟
ماذا تفعل باملعلومات؟
ماذا نستطيح نحن ان نفعل باملعلومات؟

IRAQUEER

املقدمة
84%

من مجتمع امليم ال يعرفون بالتحديد ماذا يقول القانون
عنهم

معرفة حقوقك تحت القانون قد ال يحميك طوال
الوقت وخاصة في دولة مثل العراق ،حيث القاون ال
يطبق دائما ،لكنه بدون شك يزيد من قوتك ويعطيك
فكرة افضل ملا قد تواجه ،وما الذ Sتستطيع فعله
كمواطن في حالة تم اعتقالك او عندك وقوZ؛ في
مشاكل قانونية.
باالضافة لذلك ،معرفت حقوقك ومعرفة ما الذS
عليك الحذر من عنده مواجهة تعديات من املمكن ان
يشكل اهمية كبيرة لجعل هذه التعديات ذو عواقب
في املستقبل وبذلك تغير واقع افراد مجتمع امليم.

القانون العراقي
كون القانون العراقي ال يجر 3املثلية الجنسية هو من الشيء الجيد
والسيء في نفس الوقت.
تعتبر شيء جيد ألنه ال يمكن في هذه الحالة اتخاذ اي جراء قانوني
باستخدما قوانني مباشرة ومحددة ضد افراد مجتمع امليم .لكن في
نفس الوقت ،انعدا 3القوانني املتعلقة بمجتمع امليم في العراق/
كردستان يجعل التميز والتعدي على افراج املجتمع اسهل لعد 3وجود
قوانني تحميهم ،اضافة الى استخدا 3قوانني اخرة ملعاقبة االفراد
بصورة غير مباشرة.
املشكلة االساسية في القانون العراقي انه يتداخل مع االعراف
االجتماعية والتقاليد مما يجعل الخط الفاصل بني ما هو مقبول
قانونيا ومقبول اجتماعيا شبه معدو ،3مما يجعل افراد مجتمع امليم
هدف سهل للتعدي والتميز.

في هذا الدليل سنناقش القوانني التي من املمكن
استخدامها لحماية افراد مجتمع امليم ،والقوانني االخرى
.التي يمكن استعمالها للتعدي والتميز ضدهم

حقوقك تحت الدستور
• املادة  :(14):العراقيون متساوون أمام القانون دون تميي ٍز
بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو
الدين أو املذهب أو املعتقد أو الوضع االقتصادي أو
االجتماعي.

م zzادة  :34ال zzتعليم ع zzام zٌ zل أس zzاس ل zzتقدم امل zzجتمع وحz zقٌ

•

ت zzكفله ال zzدول zzة وال zzتعليم امل zzجان zzي ح zzقٌ ل zzكل ال zzعراق zzيني ف zzي
مختلف مراحله..

ٌ
مكفول لجميع العراقيني،
• املادة ) :(16تكافؤ الفرص حقٌ
وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

•

• مادة ) (23) ،(17و ) :(44لكل ٍ
فرد الحق في الخصوصية.
الشخصية

تحzمي مzواد مzثل املzادتzني ) (41و ) (42الzعراقzيني فzي حzريzتهم

امل zzواد ف zzي ال zzفصل االول وال zzثان zzي ك zzرام zzة ج zzميع ال zzعراق zzيني
وتحzميهم مzن أي شzكل مzن أشzكال الzتعذيzب .بzاإلضzافzة إلzى

• م zzادة ) (29و ) :(33األس zzرة أس zzاس امل zzجتمع ،وت zzحاف zzظ ال zzدول zzة

حماية حرية التعبير.
بzااللzتزام بzاحzوالzهم الzشخصية ،حسzب ديzانzاتzهم أو مzذاهzبهم أو
معتقداتهم أو اختياراتهم ،وينظم ذلك بقانون.

عzلى كzيانzها وقzيمها الzديzنية واألخzالقzية والzوطzنية .ولzكل فzرد حzق
ٍ
ظروف بيئية سليمة.
العيش في
• مادة ) (30و ) :(31ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية.

• املادة ) :(22العمل حقٌ لكل العراقيني بما يضمن لهم حياةً
كريم ًة.

قانون العقوبات العراقي
معك
• م zzادة ) :(402) ، (401) ،(400) ،(399ح zzماي zzة االف zzراد
من االغتصاب ،الخطف واالجبار على الزواج>
• املzz z zادتzz z zان ) (421و ) :(423يzz z zعاقzz z zب األفzz z zراد الzz z zذيzz z zن
يzختطفون أو يحتجzزون أو يzعذبzون أو يzنتهكون حzقوق
اآلخرين بالسجن ملدة تصل إلى  15عاما.
• اي zzضا امل zzدات zzنا ) (430و) :(431ي zzعاق zzب األف zzراد ال zzذي zzن
يzختطفون أو يحتجzزون أو يzعذبzون أو يzنتهكون حzقوق
اآلخرين بالسجن ملدة تصل إلى  15عاما.

ضدك
• م zzادة ) :(403ام zzتالك اي م zzادة مخ zzلة ب zzال zzحياء او االداب ال zzعام zzة
معاقب بغرامة.
• مادة ) (430و ) :(431يعاقب بالسجن مدة تزيد على سبع
سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بفعل شيء ما مخدشة
بالشرف.
هذه املواد يمكن استخدامها ضد افراد
مجتمع امليم لكون التعريف للـ )شرف( ليس
واضح ،ويتم تعريفه حسب وجه نظر
القاضي .كل املواد التي تتعلق بالـ )شرف(
من املمكن استخدامها ضد افراد مجتمع
.امليم بنفس الطريقة

القوانني الدولية
وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،فإن حقوق جميع البشر محمية بغض النظر عن لونهم أوخلفيتهم أو ميولهم
..الجنسية أو هويتهم الجنسانية ،وغيرها
وقد وقع العراق على الكثير من االتفاقيات الدولية التي ينبغي أن تحمي حقوق مجتمع بشكل مباشر او غير مباشر،
.والحكومة العراقية ملزمة تحت هذه القوانني باحترام حقوق مجتمع امليم

ما هي االتفاقيات التي يمكن أن تحميك؟
•

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها

•

العهzد الzدولzي الzخاص بzالzحقوق االقzتصاديzة واالجzتماعzية
والثقافية

•

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

•

اتzzفاقzzية مzzناهzzضة الzzتعذيzzب وغzzيره مzzن ضzzروب املzzعامzzلة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

•

االتzفاقzية الzدولzية لzلقضاء عzلى جzميع أشzكال الzتمييز ضzد
املرأة

وباإلضافة إلى هذه االتفاقية ،فإن العراق ،بوصفه عضوا
في األمم املتحدة ،ملزم بالعمل مع خبير األمم املتحدة
املعني في قضايا امليل الجنسي وهويات الجنسني الذي تم
.تعيينه رسميا في كانون األول  /ديسمبر 2016

•

•

•
•
•
•
•

اعرف من هو الذي قا 3بتهديدك :هل هو احد افراد
العائلة؟ احد االصدقاء؟ من الحكومة؟ افراد مسلحة؟
اخرون؟ حاول الحصول على اسمهم ،عنوانهم ووصف
ملظهرهم.
اعرف سبب استهدافك :هل هو شيء متعلق مباشرة
بميولك الجنسية/هويتك الجنسية؟ هل هي مشكلة
عائلية؟ غيرها؟
ما الذي يطلبونه؟ مغادرة منزلك؟ القيا 3ببعض
االشياء؟ اخرى؟
ما نوع التعدي الذي تتعرض له؟ اعتداء بدني؟ اعتداء
لفظي؟ تهديد؟
متى حدث؟ اي تاريخ؟ اي وقت؟ كم استغرق؟
اين حدث؟ في املكان الذي كنت فيه في االصل؟ هل
قاموا بأخذك ملكان اخر؟ كم يبعد؟ هل تعرف املكان؟

ماذا تفعل في حال تعرضت
الى التعدي؟

ما الذي يمكن اعتباره اعتداء؟

يمكن ان تنتهك حقوقك ويتعدى عليها بعدة اشكال ،ويمكن ان يكون التعدي بدنيا او لفظيا او اقتصاديا او غيره،
ويمكن ان تكون من قبل افراد العائلة او االصدقاء او الحكومة او حتى من قبل الغرباء الذين يتعدون عليك باحدى
الطرق التي ذكرت او غيرها .فسواء كان مجرد شخص يسيء لك لفظيا بسبب ميولك الجنسية/هويتك الجنسية ،او ان
شخصا ما يعذبك ويهددفك بعنف ،من املهم توثيق كل شيء.

ملاذا من املهم توثيق كل شي•؟
ان الطريقة الوحيدة الخضاع االشخاص للمسائلة عن افعالهم هي عن طريق اثباتها بدليل ،وتوثيقها يمثل دليل كافي.
رغم كون العملية بطيئة اال ان مع هذه القصص واالدلة واملعلومات من املمكن اخضاع الحكومة العراقية للمسائلة
النتهاك حقوق االنسان ،او عدم اتخاذ االجرائات الكافية لحماية حقوق االنسان وحماية افراد اعضاء امليم ضد التعدي.
.لكن من دون هذه القصص )قصصكم( وااللدلة ،سوف يستمر التعدي بدون عقاب

ماذا نفعل نحن باملعلومات؟
• سوف نتكلم عن املعلومات معك ونتأكد منها،
باالضافة الى محاولة الحصول عن املعلومات
املفقودة والتي قد تساعدنا.
• سوف نقو 3بجمع وتوثيق قصتك وقصص افراد
اخرين من الذين تعرضوا للتعدي من اجل
تحضير تقرير.
• سوف نعرض التقرير اما 3االمم االمتحدة
واملنصات الدولية االخرى لحقوق االنسان
لنريهم آالعتداءات واالنتهاكات التي يتعرض لها
افراد مجتمع امليم في العراق/كردستان.
• سوف نقو 3بالضغط عليهم من اجل دفعم
للضغط على الحكومة العراقية في العراق/
كردستان لتغير وتزيد من تدابير الحماية الفراد
مجتمع امليم.

ماذا تفعل باملعلومات؟
• مباشرة بعد االفراج عنك قو 3بكتابة كل
التفاصيل التي تتذكرها .هذا هو الوقت االمثل
لتوثيق املعلومات لكونها لكونها ال زالت في
عقلك.
• قم بتدوينها من وجهة نظرك ،وباللغة التي
تناسبك .ان لم تكن تستطع الكتابة فقم
بتسجيلها صوتيا على هاتفك او حاسوبك
الشخصي.
• قم بارسال املعلومات الى شخص/منظمة تثق
بها وانت على معرفة بانهم يستطيعون
مساعدتك ،قم بحفظ املعلومات هذه بمكان امن
)اطلع على دليل االمن املتوفر في موقعنا(.
• يمكنك ارسال املعلومات هذه الينا ،وسوف
نناقش معك كيف لنا استعمالها.

تواصل معنا
hello@iraqueer.org
www.iraqueer.org

تابعونا على
Facebook | Twitter | Instagram
| Youtube

عراق كوير هي اول منظمة حقوق
انسان من قبل والفراد مجتمع امليم في
العراق/كردستان ،تطمح عراق كوير الى
تمكني افراد مجتمع امليم في العراق/
كردستان من خالل نشر التوعية .نحن
نتصور عراقا حيث يتم االعتراف بجميع
افراد مجتمع امليم وحمايتهم مثل جميع
املواطنني اآلخرين.

