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حقوق افراد مجتمع امليم في العراق

 الصراع من اجل الحق
في الحياة





مجتمع امليم في العراق يظل واحد من أكثر املجتمعات املخفية في 

البلد. حقهم في الصحة والتعليم، وحتى حقهم في الحياة ينتهك 

بشكل منتظم. افراد مجتمع امليم يواجهون اعتداءات من الجماعات 

املسلحة، الحكومة وحتى عوائلهم واصدقائهم. يوجد هنالك منذ عام 

٢٠٠٦ سنوياً على االقل حملة هدفها قتل افراد مجتمع امليم. منظمة 

1الهيومن رايتسواتش تقدر عدد القتلى وصل ٢٢٠ شخص في ٢٠١٢ 

وتقدر عراق كوير واملنظمات املتعاونة معها عدد القتلى في عام ٢٠١٧ 

بحوالي ٢٢٠. "قتلوا شريكي ومصدر دعمي الوحيد في فيبراير ٢٠١٧، اضطررت للفرار بحياتي بعدها" يفيد عمر، 

. وعلى الرغم من عدد القتلى الكبير اال انه لم يصدر اي رد فعل من الحكومة،  2أحد الشباب املثلني املغتربني في لبنان

وفي الواقع ان الحكومة متواطئة مع هذه االفعال. هذا سبب الى انعزال افراد مجتمع امليم من املجتمع أكثر، 

ويمنعهم من الدفاع عن أنفسهم وعن حقهم في عيش حياة كريمة. 

ما زالت حياة العراقيني مهددة بالخطر خاصة بعد االحتالل االمريكي والبريطاني للعراق عام ٢٠٠٣. لكن ما يجعل 

الوضع بعد اسوأ ألفراد مجتمع امليم هو االفتقار الى الحماية القانونية واالرادة السياسية من الحكومة لصد 

. ان  3االعتداءات ضد افراد مجتمع امليم. الحكومة ترفض حتى االعتراف بوجود افراد من مجتمع امليم في العراق

تكون غير مرئي امام القانون يضع افراد مجتمع امليم في خطر كبير ويحرمهم من االعتماد على القانون للحماية 

وطلب العدالة. 

بعد هزيمة الدولة االسالمية في العراق فان الحكومة ملزمة االن بتناول مسألة االعتداءات التي حصلت ضد النساء، 

افراد مجتمع امليم وغيرهم. بنفس االهمية على املجتمع الدولي ادراك دوره في الضغط على الحكومة العراقية لحماية 

افراد مجتمع امليم. 

االعتراف بهذه االعتداءات ليس فقط لحماية حقوق افراد مجتمع امليم، بل هو اعتراف بحقهم في الحياة كأي شخص 

في املجتمع. 

 They Want Us Exterminated" | Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq." Human"“ 1
Rights Watch. April 29, 2015. https://www.hrw.org/report/2009/08/17/they-want-us-exterminated/

.murdertorture-sexual-orientation-and-gender-iraq

2 توثيقات عراقكوير ٢٠١٦-٢٠١٧.

.Gay Witch Hunt in Iraq.” YouTube, YouTube, 9 Oct. 2012, www.youtube.com/watch?v=1vvMCXI1Z14“ 3

 املوجز

التنفيذي

https://www.hrw.org/report/2009/08/17/they-want-us-exterminated/murdertorture-sexual-orientation-and-gender-iraq
https://www.hrw.org/report/2009/08/17/they-want-us-exterminated/murdertorture-sexual-orientation-and-gender-iraq
http://www.youtube.com/watch?v=1vvMCXI1Z14


افراد مجتمع امليم يواجهون عنف مفرط. يوجد هنالك منذ عام 

 . ٢٠٠٦4 سنوياً على االقل حملة هدفها قتل افراد مجتمع امليم

هذه االعتداءات يقوم بتنفيذها جماعات مختلفة. لكن على الرغم 

من الطابع املروع لهذه االعتداءات اال ان الحكومة العراقية 

والنظام القضائي فشل  في التصدي لها، وحتى االن لم يخضع 

اي احد للمسائلة بسبب التعديات والتعذيب الذي يواجهه افراد مجتمع امليم او االفراد اللذين يعتقد انهم من مجتمع 

، أكثر شيوعاَ هى التعدي  5امليم. نسبة كبيرة من افراد مجتمع امليم يعترفون بتعرضهم للتعدي بشكل او باخر

واإلساءة اللفظية. يتعرض االفراد للتعدي اللفظي ملجرد ارتداء الجينز الضيق او بسبب طول شعرهم، كل ما قد يدل 

على االنوثة. وفي الكثير من الحاالت يواجه االفراد اعتداءات جسدية، او يتعرضون لالغتصاب، او اسوء، للقتل. 

 Dying to be free; LGBT Human Rights Violations in Iraq, IraQueer, OutRight Action International, 4
Madre, and IWHR Clinic — 2015

5  اجرتها عراقكيور مع افراد مجتمع امليم في العراق.

 صورة غير مؤكدة نشرت على االنترنت من قبل انصار داعش تبني رجل متهم باملثلية يتم رميه من اعلى العمارة في املوصل، العراق.

 آالعتداءات على

 افراد مجتمع امليم



مازن، احد املثلني من بغداد يخبر عراقكوير عن التهديدات التي تلقاها من والده. 

في مقابله معه في ينياير ٢٠١٨ يقول "اضطررت للفرار من منزل عائلتي منذ 

قبل ستة اشهر بسس تهديدات ابي، 

وهو ضابط شرطة، املتكررة بالقتل 

بعد اكتشافه اني مثلي الجنس. 

اعيش االن مع احد اصدقائي ونادراً ما اخرج من منزله". حمالت القتل 

املنظمة من قبل الجماعات املسلحة مثل اهل الحق اصبحت حدث متكرر 

ألكثر من عقد حتى االن. يشاع ان اخر حملة كانت في يناير ٢٠١٧ حيث 

. منظمات مثل عراق  6تم تهديد أكثر من ١٠٠شخص بالقتل اذا لم يتغير

7كوير وحالم كانوا باتصال مباشر مع بعض االفراد املهددين لحاجتهم 

املاسة للمساعدة. 

ايـضاَ تـعرض الـكثير مـن االفـراد لـلقتل ملجـرد مـعرفـتهم لـفرد مـن افـراد مـجتمع 

املـيم. الـتعدي يسـتمر حـتى خـالل حـياتـهم الـيومـية حـيث يـطرد بـعض االفـراد 

مـن عـملهم بسـبب املظهـر واملـلبس او لـرفـضهم مـمارسـة الـجنس مـع اصـحاب 

. التحـــرش الـــجنسي مـــن اصـــحاب الـــعمل هـــو حـــدث مـــتكرر ودائـــماَ دون االبـــالغ  8الـــعمل، او رفـــض تـــعيينهم مـــن االســـاس

عـنها. افـراد مـجتمع املـيم ال يـفتقدون فـقط للحـمايـة الـقانـونـية ولـكن ايـضاَ هـنالـك الـخوف مـن ان يـتم اضـطهادهـم قـانـونـياَ 

بســبب االخــالل بــالشــرف الــعام. هــذا كــان الــحال مــع رواء، شــاب مــثلي مــن دهــوك بــعمر ٢٦ ســنة، افــاد فــي مــقابــلة مــع 

6 معلمومات تم جمعها من افراد مجتمع امليم - ينياير ٢٠١٧

7 منظمة لبنانية معنية بمجتمع امليم.

8 مقابالت عراقكوير مع اكثر من ٢٥٧ فرد من مجتمع امليم ـ   ٢٠١٧-٢٠١٨
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 ال اشعر باالمان هنا.“

 ال اشعر بأن هذا املكان

”هو وطني
 ”الطبيب الوحيد الذي

 لم يرفض عالجي طلب

 مبلغ اربع مرات ما هو

 لالخرين. لم احصل على

 العالج لعدم قدرتي على

تحمل تكاليفه.“



عـراقـكويـر عـدم مـقرتـه عـلى الـحصول عـلى عـمل بسـبب االعـتداءات الـتي يـتعرض لـها. يـقول "تـعرضـت لـالغـتصاب مـن رب 

عـملي عـندمـا كـنت اعـمل كـنادل وقـام بتهـديـدي بـأنـه سـوف يـخبر الشـرطـة عـني ان قـمت بـأي شـيء. لـم يـكن لـي حـل عـدى 

الفرار.". 

امــا االفــراد املــغايــريــن جــنسياَ فــإنــهم يــواجــهون خــطر كــبير ملجــرد وجــودهــم. 

خـــاصـــة االفـــراد الـــذيـــن قـــرروا الـــخضوع لـــلعالج الهـــرمـــونـــي وبـــدأت الـــتغيرات 

الجســديــة املــصاحــبة بــالــظهور. كــون الــعالج الهــرمــونــي غــير قــانــونــياَ حــتى ال 

. الــخضوع لــعمليات تــغير الــجنس مــرفــوضــة قــانــونــياَ. االفــراد الــذيــن  9يــساعــد

يـــخضعون لـــلعملية خـــارج الـــعراق يـــواجـــهون صـــعوبـــات كـــبيرة فـــي الـــحصول 

عــلى الــوثــائــق الــقانــونــية الــتي تــثبت هــويــتهم بــعد الــعملية. الــكثير مــن االفــراد 

واجــهوا اعــتداءات مهــددة لــلحياة مــن قــبل افــراد اجهــزة إنــفاذ الــقنون، او مــن 

الــــعائــــلة واالصــــدقــــاء، او حــــتى مــــن اشــــخاص غــــربــــاء تــــمامــــاً. تــــقول نــــور فــــي 

مـقابـلتها مـع عـراقـكويـر "الـخضوع لـلعالج الهـرمـونـي هـو خـطر ومـجازفـة كـبيرة 

قــد افــقد حــياتــي بســببها، لــكن كــل يــوم اعــيش فــيه بــجسم لــيس بــجسمي هــو 

اســـوء وافـــضل املـــوت عـــلى ان اعـــيش بـــجسم ال يـــؤاملـــني.". يـــواجـــه املـــغايـــرون 

جنسياً والرجال ذوي املظاهر "االنثوية" النسبة االكبر من جرائم الكره. 

  

امـا الـنساء املـثليات فـهن مـخفيات تـمامـاً مـن عـيون املـجتمع، يـعانـون مـن تـمميز مـضاعـف لـكونـهم نـساء ولـكونـهم مـثليات. 

يـــجبرون عـــلى الـــزواج ومـــن ثـــم يـــنتهي بـــهم االمـــر تـــحت ســـيطرة الـــزوج والـــعائـــلة غـــير قـــادريـــن عـــن الـــتعبير عـــن أنـــفسهم، 

بــاإلضــافــة الــى صــعوبــة الــتواصــل بــينهن لــعدم وجــود تجــمعات او امــاكــن مــخصصة. تــقول هــانــا، ٣١ ســنة مــن كــردســتان 

فـي مـقابـلة مـعها "يـموت جـزء مـني فـي كـل يـوم اقـضيه مـع زوجـي، اجـبرنـي والـدي عـلى زواج احـد اقـربـائـي. ال اسـتطيع 

التعرف على نفسي في املرأة حتى". 

9 املواد 430 ،403 و 431 من القانون الجنائي العراقي

 تحذير نشر في ديسمبر 2017 في شوارع
بغداد مهدداً االفراد الذين يعتقد بأنهم مثلني



يــبقى افــراد مــجتمع املــيم مســتهدفــني مــن قــبل جــماعــات مــختلفة، خــاصــة 

بـعد االحـتالل االمـريـكي لـلعراق عـام ٢٠٠٣ مـما خـلف فـراغ فـي السـلطة 

مــــما مــــكن الجــــماعــــات املســــلحة واملــــتطرفــــة الــــتي تســــتهدف اي فــــرد تــــراه 

خـارج مـفهومـهم لـألنـوثـة والـرجـولـة. عـلى الـرغـم مـن الـتصريـحات االيـجابـية 

مـــن قـــبل مـــقتدى الـــصدر مـــديـــنة قـــتل اي فـــرد مـــن املـــجتمع، مـــن ضـــمنهم 

، اال ان مـعظم الجـماعـات ال تـزال عـدائـية تـجاهـهم.  10افـراد مـجتمع املـيم

الجـماعـات املسـلحة مـثل الـواليـة االسـالمـية وعـصائـب اهـل الـحق تـعدان مـن الجـماعـات الـرئـيسية املسـتهدفـة ألفـراد مـجتمع 

. اضــافــة الــى جــرائــم داعــش املــريــعة بــحق افــراد مــجتمع املــيم، حــيث اصــبح رمــي الــرجــال املــثلني مــن املــبانــي  12املــيم  11

ورجــمهم بــالــحجارة حــوادث مــتكررة. لــكن كــل هــذا لــيس اال فــقط امــتداد للجــرائــم والحــمالت املســتمرة مــنذ أكــثر مــن عــقد 

ضـد الـرجـال املـثلني، املـتحولـني جـنسياً وغـيرهـم. هـذه الحـمالت تـنفذ بـقيادة الجـماعـات املسـلحة مـثل عـصائـب اهـل الـحق. 

تـتلقى هـذه الجـماعـات االوامـر مـن الـزعـماء الـديـنني، ومـن ثـم يـقومـون بـتحضير قـوائـم بـأسـماء االفـراد املهـدديـن بـالـقتل اذا 

لــــم يــــتغيروا. يــــتم تــــوزيــــع هــــذه الــــقوائــــم فــــي مــــختلف انــــحاء بــــغداد واملــــدن 

االخـرى. تسـتعمل الجـماعـات انـابـيب الـغاز او الـطوب او الـبنادق وغـيرهـا 

مـــــن االســـــلحة لـــــقتل افـــــراد مـــــجتمع املـــــيم. عـــــمليات الـــــقتل هـــــذه يـــــرجـــــح ان 

. عـــــالوة عـــــلى عـــــمليات الـــــقتل يـــــفيد  13احـــــدثـــــها كـــــان فـــــي2017  ســـــبتمبر 

الـــعديـــد مـــن الـــرجـــال املـــثلني بـــتعرضـــهم لـــالعـــتداء الـــجنسي مـــن قـــبل افـــراد 

هذه الجماعات. 

مـــــنظمات دولـــــية مـــــختلفة مـــــثل اوتـــــرايـــــت اكـــــشن انـــــتيرنـــــاشـــــونـــــال، مـــــادري 

وهـيومـان رايـتس واتـش يـقدرون اعـداد الـقتلى املـبلغ عـنهم بـاملـئات بـني عـام 

 "Iraq: Cleric's Call Against Anti-LGBT Violence." Human Rights Watch. August 18, 2016.. https:// 8 10

www.hrw.org/news/2016/08/18/iraq-clerics-call-against-anti-lgbt-violence.

 Dying to be free; LGBT Human Rights Violations in Iraq, IraQueer, OutRight Action International, 11

Madre, 9 and IWHR Clinic — 2015

 Banning-Lover, Rachel. "Where are the most difficult places in the world to be gay or transgender?" 12

10 The Guardian. March 01, 2017. https://www.theguardian.com/global-development-
professionalsnetwork/2017/mar/01/where-are-the-most-difficult-places-in-the-world-to-be-gay-or-
transgender-lgbt.

مقابالت عراق كوير مع اكثر من 257 فرد من مجتمع امليم ـ 2018-2017

 من يقوم بهذه

 االعتداءات؟

 ”عائلتي تريد قتلي،

 االشخاص الذين اعطوني

 الحياة هم نفسهم الذين

 يريدون اخذها مني وال

يوجد احد لحمايتي“



. حـتى االن لـم تـخضع الـحكومـة الـعراقـية اي شـخص او جـماعـة لـلعدالـة جـراء عـمليات الـقتل ضـد  ٢٠٠٩15 و ٢٠١٢   14

افـراد مـجتمع املـيم. عـلى الـعكس حـتى، حـيث اعـلنت الـحكومـة الـعراقـية عـن شـراكـة 

 . 16مع عصائب اهل الحق باسم محاربة داعش

عــلى الــرغــم مــن الــتزام الــعراق تــحت الــقانــون الــدولــي لــحقوق االنــسان، والــتصديــق 

عـلى مـعاهـدات حـقوق االنـسان، اال ان الـعديـد مـن االفـراد املـغايـرون جـنسياً افـادوا 

بـــتعرضـــهم لـــلتعدي الـــلفظي والجســـدي والـــجنسي فـــي نـــقاط الـــتفتيش فـــي نـــواحـــي 

بــــغداد واملــــدن االخــــرى. فــــي حــــوزة عــــراق كــــويــــر عــــدة فــــيديــــوهــــات تظهــــر افــــراد مــــن 

الشــــــرطــــــة الــــــعراقــــــية يــــــقومــــــون بــــــإهــــــانــــــة والــــــتعدي عــــــلى االفــــــراد املــــــغايــــــرون جــــــنسياً 

وتـــصويـــرهـــم. وكـــذلـــك فـــي شـــمال الـــعراق تـــحت حـــكومـــة كـــردســـتان يـــتعرض االفـــراد، 

 “They want us exterminated; Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq”, Human Rights 14

12 Watch — 2009 
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Madre, and IWHR Clinic — 2015

 Press Release - January 12, 2018, Press Release - January 8, 2018, and Press Release - January 4, 14 16

2018. "Asaib Ahl al-Haq." Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/
asaibahl-al-haq.

“الشرطة في كربالء 

قاموا بتصويري 

اثناء اجباري على 

خلع مالبسي، ثم 

قاموا باغتصابي.

صورة غير مؤكدة نشرت من قبل انصار داعش تبني رجل متهم بكونه مثلي يتم رميه من اعلى العمارة في املوصل، العراق.



خــاصــة الــرجــال ذوي املظهــر االنــثوي والــنساء ذوات املظهــر 

الــــرجــــولــــي واملــــغايــــرون جــــنسياً، الــــى االعــــتداء. الــــكثير مــــن 

االفـراد تـم حجـزهـم دون اعـالمـهم بـحقوقـهم الـقانـونـية ودون 

الــــــــــــــــــفـرصــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــلـحـصـول عــــــــــــــــــلـى املــــــــــــــــــسـاعــــــــــــــــــدة والــــــــــــــــــتـمـثـيـل 

. تـــــقول ســـــازكـــــار، احـــــد الـــــنساء املـــــثليات مـــــن  17الـــــقانـــــونـــــي

الســـليمانـــية، والـــتي تـــم احـــتجازهـــا اكـــثر مـــن مـــرة مـــن قـــبل 

الشـرطـة "هـدد الـضابـط بـاغـتصابـي قـائـالً انـه لـعله يـجعلني 

امـــــــراة حـــــــقيقة.". فـــــــي جـــــــنوب الـــــــعراق، وخـــــــاصـــــــة كـــــــربـــــــالء 

والــــــبصرة، تحــــــدث مــــــعظم االعــــــتداءات مــــــن قــــــبل الــــــعشائــــــر 

 Shibata, Mari. "How one man is trying to make it safer to be LGBTQ in Iraq." The Washington Post. 15 17

July 27, 2016. https://www.washingtonpost.com/news/soloish/wp/2016/07/27/how-one-man-is-
tryingto-make-it-safer-to-be-lgbtq-in-iraq/?utm_term=.d6db88cdf15b.

من يقوم بهذه آالعتداءات؟

اخرون
10%

العائلة
27%

الجماعات املسلحة (املليشيات)
31%

داعش
10%

الحكومة
22%

 كنت ذاهباً الى شقالوة عندما“

 اتى اخي مع رفاقه من االسايش

 (القوات الكردية الخاصة)

 العتقالي. لقد قاموا بتهديدي

 بالقتل من قبل، ولكنت ميتاً االن

”لوال والدتي.

ملصق تم توزيعم في بغداد واملدن املجاورة من قبل مناصرين مجتمع امليم



وافــراد االســرة، حــيث يســتهدفــون افــراد االســرة مــن مــجتمع املــيم بــاســم الــحفاظ عــلى شــرف الــعائــلة. ال يــتم الــتبليغ عــن 

اغلب هذه االعتداءات. 

لـيس افـراد مـجتمع املـيم هـم فـقط مـن يـتعرض لـلتعدي، حـيث يـتعرض الـناشـطني فـي حـقوق االنـسان وحـقوق مـجتمع املـيم 

لــلتعدي ايــضاً. الــحكومــة الــعراقــية ال تــوفــر اي شــكل مــن الحــمايــة لــلناشــطني فــي حــقوق االنــسان، وتــديــن عــدم االســتقرار 

في البلد لتبرير االنتهاكات في حقوق االنسان ضد الناشطني في حقوق االنسان، 

الـــناشـــطني فـــي حـــقوق االنـــسان يـــواجـــهون انـــتهاكـــات مـــضاعـــفة عـــند مـــحاولـــتهم لنشـــر الـــوعـــي فـــي املـــجتمع بـــشأن افـــراد 

مـجتمع املـيم. الـكثير مـنهم حـتى اضـطر لـلفرار بـحياتـه بسـبب التهـديـد، مـما اضـعف حـركـة الـدفـاع عـن مـجتمع املـيم فـي 

الــعراق اكــثر. يــقول صــالح "ال اســتطيع حــتى طــبع مــلصقات مــتعلقة بــمجتمع املــيم حــيث يــتم تــبليغ الســلطات عــنا. مــن 

 املمكن ان نسجن ملجرد طبع ملصق.".



 

يـــلعب االعـــالم دور كـــبير فـــي تـــشجيع الـــعنف ضـــد افـــراد مـــجتمع املـــيم فـــي الـــعراق 

وكـــردســـتان. بـــاســـتعمال كـــلمات مـــشينة ونشـــر مـــعلومـــات خـــاطـــئة عـــن مـــجتمع املـــيم 

يـنجح االعـالم بـاسـتفزاز عـواطـف الـناس ضـد افـراد مـجتمع املـيم. اسـتعمال كـلمات 

مــــثل مــــخنث او غــــيرهــــا مــــن كــــلمات مــــسيئة فــــي االعــــالم اصــــبح امــــر طــــبيعي عــــند 

الحـــديـــث عـــن افـــراد مـــجتمع املـــيم، وفـــي الـــغالـــب يـــكون الحـــديـــث مـــن قـــبل اشـــخاص 

و‘مـــــــختصني‘ لـــــــيس لـــــــهم اي فـــــــكرة او عـــــــالقـــــــة بـــــــمجتمع املـــــــيم. الـــــــزعـــــــماء الـــــــديـــــــنني 

واملــعالــجني النفســني يــعتمدون عــلى آرائــهم الــخاصــة ومــعتقداتــهم عــوضــاً عــم االعــتماد عــلى الــحقائــق، يــتالعــبون بــالــرأي 

الـعام عـن طـريـق االدعـاء ان املـثلية الـجنسية هـي نـتيجة االغـتصاب ويـجب عـالج الـفرد املـثلي، او ان افـراد مـجتمع املـيم 

يـــشكلون خـــطر عـــلى املـــجتمع او غـــيرهـــا. االعـــالم بـــشكل عـــام، وخـــاصـــة الـــتلفاز، يـــلعب دور اســـاســـي فـــي تـــشكيل الـــرأي 

الــــعام فــــي املــــجتمع الــــعراقــــي. وفــــقاً ملجــــلس الــــبث فــــأن الــــفرد الــــعرافــــي يــــحصل عــــلى ٩١% مــــن االخــــبار واملــــعلومــــات مــــن 

التلفاز.  

 دور

 االعالم

لقطة شاشة لتقرير على قناة افاق عن عراق كوير ومنظمات مماثلة اخرى



فــي بــلد يــنعدم فــيه اي مــصدر مــن املــعلومــات الــصحيحة عــن الــهويــة 

الــــجنسية والــــجنسانــــية فهــــذا يــــمثل خــــطر كــــبير ألفــــراد مــــجتمع املــــيم 

انـفسهم. اخـبر سـعد مـن سـامـراء عـراقـكويـر انـه حـاول االنـتحار بـعد 

مـشاهـدتـه احـد الـبرامـج عـن املـثلية الـجنسية عـلى قـناة الشـرقـية فـي 

عـــام ٢٠١٤. الـــبعض مـــن قـــنوات الـــتلفاز الـــكبرى كـــالشـــرقـــية وبـــعض 

الــــقنوات الــــكرديــــة تــــحاول االن اســــتعمال مــــصطلحات حــــياديــــة غــــير 

مـهينة عـن الـتطرق ملـجتمع املـيم بـعد الـضغط كـم قـبل املـنظمات مـثل 

عــــراق كــــويــــر والــــصحفيني املســــتقلني. لــــكن يــــبقى الجــــزء االكــــبر مــــن 

االعـالم مـتحيزاً عـند تـطرقـهم لـلموضـوع، مـما يـبني الـنهج الـقائـمة عـيه 

الـحكومـة تـجاه مـجتمع املـيم لـكون الـحكومـة هـي املـتحكمة بـاألعـالم. وعـلى الـرغـم مـن حـمالت االعـالم لـتشويـه صـورة افـراد 

مــجتمع املــيم ونشــر الــكراهــية بــني الــناس اال ان مــفوضــية االعــالم الــعراقــية لــم تتخــذ اي خــطوات ملــحاســبة وســائــل االعــالم 

لـتحيزهـم. احـدى الـقنوات االعـالمـية قـامـت بتهـديـد افـراد عـراق كـويـر بـنحو مـباشـر، طـالـبني مـنهم الـتوقـف عـن الـدفـاع عـن 

املــثلني واال فــأن رؤوســهم ســوف يــنتهي محــلها فــي ســالة الــقمامــة كــكل الــذيــن حــاولــوا مــن قــبلهم، وهــذه اشــارة الــى افــراد 

مجتمع امليم الذين تم قتلهم، وفي معظم االحيان كان قطع الرأس او تهشيمه هو وسيلة القتل. 

االضــــطهاد الــــذي يــــواجــــه أفــــراد مــــجتمع املــــيم يحــــدث فــــي جــــميع نــــواحــــي ومــــدن الــــعراق، مــــختلفا فــــي الــــنوع تــــبعا ملــــكان 

تواجدهم. في بعض املناطق يكون االضطهاد بشكل عام وعلني، وفي غيرها يكون بعيد عن االنظار وفي الخفاء. 



مـعظم االضـطهادات الـعلنية الـتي يـتعرض لـها افـراد مـجتمع املـيم تحـدث 

فــي مــناطــق وســط الــعراق، وهــذا بــالــغالــب لــكون الجــماعــات املســلحة مــثل 

عـصائـب اهـل الـحق يـتركـز نـشاطـها فـي بـغداد واملـدن املـجاورة. أمـا فـي 

كـــردســـتان فـــال يـــتم الـــتبليغ عـــن حـــاالت الـــعنف تـــجاه افـــراد مـــجتمع املـــيم 

بسـبب املـراقـبة الشـديـدة ألفـراد مـن قـبل الشـرطـة، وبسـبب ورغـبة الـحكومـة 

املحــــلية فــــي كــــردســــتان بــــاملــــحافــــظة عــــلى ســــمعة طــــيبة بــــني املــــجتمع الــــدولــــي. أمــــا فــــي الــــجنوب فــــإن مــــعظم التهــــديــــدات 

واالعــتداءات تــأتــي مــن األســرة نــفسها بــاســم الــحفاظ عــلى شــرف الــعائــلة. وأخــيراً فــإن داعــش كــانــت مــسؤولــة عــن الــقتل 

الـــعلني لـــلعديـــد مـــن افـــراد مـــن مـــجتمع املـــيم بـــني عـــام ٢٠١٤ و ٢٠١٧. الـــحكومـــة الـــعراقـــية والـــكرديـــة تـــرفـــض حـــتى اآلن 

االعـتراف بهـذه الجـرائـم والـعنف املنتشـر واملسـتمر تـجاه أفـراد مـجتمع املـيم. وجـود أمـاكـن مـخصصة وأمـنه ألفـراد مـجتمع 
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كـــونـــك مـــن افـــراد مـــجتمع املـــيم فـــي الـــعراق هـــو 

كــافــي لــيعرض حــياتــك للخــطر، حــيث ان مجــرد 

االعـــتقاد بـــأنـــك مـــغايـــر الـــهويـــة مـــمكن ان يـــكون 

ســـبب كـــافـــي. عـــلى الـــرغـــم مـــن كـــل هـــذا اال ان 

الـــــــــــبلدان املـــــــــــضيفة واالمـــــــــــم املتحـــــــــــدة اخـــــــــــفقت 

مـعالـجة الـعيوب والـقصور فـي الـنظام املـسؤول 

عــن طــلبات الــلجوء مــن افــراد املــيم فــي الــعراق، 

بــــــدون االخــــــذ بــــــعني االعــــــتبار الــــــطابــــــع الــــــدائــــــم 

لــلعنف تــجاه افــراد مــجتمع املــيم مــن غــير اي عــالمــات عــلى الــتحسن. بــاالضــافــة ايــضاً الــى اهــمال اخــذ بــنظر االعــتبار 

الـظروف الـتي يـمر فـيها الـفرد قـبل فـراره، حـيث تـكون فـي اغـلب االوقـات غـير مخـطط لـها وبـدون اي مـساعـدة. الهجـمات 

عـلى افـراد مـجتمع املـيم ال يـتم الـتبليغ عـنها، ولـذلـك فـأن حـيازة الـفرد ألدلـة تـثبت 

كـــالمـــه لـــيس مـــن االمـــر السهـــل. يـــخبر عـــمار، احـــد طـــالـــبي الـــلجوء فـــي املـــانـــيا 

عــراقــكويــر "هــربــت بــعد دقــائــق مــن كــشف ابــي لــي مــع حــبيبي، لــو بــقيت لــدقــيقة 

اخرى لجمع وثائقي لكنت ميتاً االن.". 

الــعديــد مــن االفــراد الــطالــبني لــلجوء افــادوا عــن مــعامــلة ســيئة وعــدوانــية مــن قــبل 

املـسؤولـني. بـاالضـافـة يـشير االفـراد طـالـبني الـلجوء فـي الـدول املـناصـرة ملـجتمع 

املـيم صـعوبـة الـبقاء فـي نـفس املـخيم مـع الـالجـئني الـقادمـني مـن مـجتمع مـتخفظ 

وغـــير مـــناصـــر ملـــجتمع املـــيم، مـــما يـــزرع الـــخوف ويـــجعلهم يـــميلون لـــلعزلـــة وعـــدم 

االخـــتالط. بـــاالضـــافـــة يـــشير االفـــراد الـــطالـــبني لـــلجوء عـــن طـــريـــق االمـــم املتحـــدة 

بـصعوبـة الـبقاء دون اي مـساعـدة مـالـية او سـكن. املـجتمع الـدولـي عـليه احـترام 

الـــتزامـــاتـــه تـــجاه املـــعايـــر الـــدولـــية لـــحقوق االنـــسان الـــتي تـــضمن حـــق الـــفرد فـــي 

الـــسعي لـــحياة افـــضل. مـــبادئ يـــوجـــياكـــارتـــا وتـــوجـــيها مـــفوضـــية االمـــم املتحـــدة 

لــشؤون الــالجــئني تــقدم واســئل مــمتازة لــلتعامــل مــع طــالــبي الــلجوء مــن مــجتمع 

امليم. 

 طالبوا اللجوء من

 افراد مجتمع امليم

 العراقيني

 ”انا انتظر قرار

 مفوضية االمم

 املتحدة لشؤون

 الالجئني منذ

 سنتني. اعيش في

 اسطنبول بدون اي

 مساعدة مالية او

دعم سكني.“



طـبقاً لـلدسـتور الـعراقـي فـأن الـحكومـة مـلزمـة بحـمايـة حـقوق كـل مـواطـن، مـن 

ضـمن هـذه الـحقوق هـو الـحق فـي الـحياة الـكريـمة، الـحق فـي الـخصوصـية 

والـــــحق فـــــي الحـــــريـــــة بـــــغض الـــــنظر عـــــن خـــــلفياتـــــهم. وكـــــذلـــــك فـــــأن الـــــقانـــــون 

الـــجنائـــي الـــعراقـــي يـــضمن مـــحاســـبة االفـــراد النـــتهاكـــهم لـــحقوق االنـــسان. 

تــــمضن املــــادة 405، 406، 412 و 421 مــــن الــــقانــــون الــــجنائــــي الــــعراقــــي 

محاسبة كل من يقوم بالقتل او االغتصاب او التعذيب. 

بــاالضــافــة الــى ذلــك فــأن لــلحكومــة الــعراقــية الــتزامــات تــحت قــانــون حــقوق االنــسان الــدولــي. كــعضو فــي االمــم املتحــدة، 

وكـأحـد الـدول املـصدِّقـة عـلى عـدة تعهـدات لحـمايـة حـقوق االنـسان، وكـعضو فـي مجـلس حـقوق االنـسان فـإن عـلى الـعراق 

إعمال حقق االنسان لكل االفراد دخال حدوده بغض النظر، حتى االفراد املغايرين. 

الـحكومـة الـعراقـية ال تـحتاج الـى اخـتراع العجـلة مـن جـديـد، وال الـى تـعديـل الـقوانـني او التشـريـعات، هـي تـحتاج فـقط الـى 

احترام دورها والتزامها بالدستور والقوانني الوطنية، واحترام التزماها لقانون حقوق االنسان الدولي. 

 التزامات العراق

 القانونية



— توصيات — 

 الى الحكومة العراقية 

االدانـة الـعلنية للجـرائـم الـتي قـامـت بـها داعـش تـجاه افـراد مـجتمع املـيم، ومـحاسـبة املـقاتـلني مـثل ابـو عـمر •

لقتل االفراد من متجمع امليم. 

الـــــعمل بـــــشكل وثـــــيق مـــــع مـــــختصني مســـــتقلني فـــــي شـــــؤون املـــــيول الـــــجنسي والـــــهويـــــة الـــــجنسانـــــية لـــــتوثـــــيق •

االنتهاكات ضد مجتمع امليم وتحسني حقوق االنسان ملغايري الهوية. 

حماية الناشطني في حقوق االنسان املسؤولني بمواضيع لها عالقة بمجتمع امليم. •

توعية وتدريب قوات الشرطة على مراعات املسائل املتعلقة بالهوية الجنسانية وامليول الجنسي. •

تشجيع االعالم على عدم التحيز عن تطرقهم ملواضيع لها عالقة بمجتمع امليم. •

احـترام وتـطبيع الـدسـتور الـعراقـي والـقانـون الـجنائـي الـعراقـي الـذي ال يجـرم املـثلية الـجنسية ويـهمي حـقوق •

الــــعراقــــيني فــــي حــــريــــة الــــتعبير والــــخصوصــــية، ويــــضمن مــــحاســــبة مــــن يــــقوم بــــالــــقتل، الــــتعذيــــب وغــــيرهــــا مــــن 

اإلساءات. 

 الى االمم املتحدة واملجتمع الدولي 

الــــضغط عــــلى الــــحكومــــة الــــعراقــــية لــــلعمل مــــن املــــختصني املســــتقلني فــــي شــــؤون املــــيول الــــجنسي والــــهويــــة •

الجنسانية. 

فــــرض إجــــراءات خــــاصــــة بــــطلبات الــــلجوء مــــن االفــــراد مــــن مــــجتمع املــــيم مــــع االخــــذ بــــعني االعــــتبار حــــالــــتهم •

الخاصة، وتنفيذه من قبل الدول املضيفة ومفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني. 

محاسبة مقاتلني داعش لجرائمهم ضد النساء وافراد مجتمع امليم. •

الضغط على الحكومة العراقية للتفاوض مع الناشطني من مجتمع امليم.•



هذا التقرير هو حصيلة مشروع بحث استغرق سنة قام به افراد عراق 

كوير. مع االشاره الى منشورات اخرى من قبل منظمات مثل اوترايت 

اكشن انتيرناشونال، مادري وهيومن رايتس واتش. باإلضافة الى 

املقابالت مع أكثر من 257 فرد من مجتمع امليم، 11 افراد من الحكومة، 

16 من الزعماء الدينني و 201 فرد من املجتمع العراقي. معظم االفراد 

من مجتمع امليم الذين تم مقابلتهم متواجدين في العراق، واالخرين خارج العراق منهم من ال يزال 

ينتظر لقرار اللجوء واخرين قد حصلوا عليه. املقابالت تمت بسرية، وفي بعض االحيان بدون 

الكشف عن هوية الشخص للحماية على سالمتهم. املقابالت تمت شخصياً، عن طريق الهالتف، 

االيميل وغيرها. آإلحصائيات في هذا التقرير تغطي الفترة بني يناير 2015 ونيسان 2018.  
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االفراد املمثلني في هذا التقرير

 عن

التقرير



 بدعم من

COC Netherlands

 تعتبر عراق كوير املنظمة االولى و الوحيدة التي تعنى بشكل حصري باملجتمع املثلي في 

العراق و أقليم كوردستان. تأسست املنظمة في سنة ٢٠١٥ بوجود فريق متنوع من مجموعة 

من الناشطني \ ات الشباب \ ات املثليني, املثليات, ثنائيي الجنس, مغايري الجنس و 

اصحاب هويات اخرى , حيث يعمل معظمهم من داخل العراق. عراق كوير تمثل  بداية 

الحراك املثلي في العراق و أقليم كوردستان 

ملعلومات اكثر تفضل بزيارة موقعنا االلكتروني: 

  www.iraqueer.org

وتابعنا على كل من انستكرام، تويتر، لنكدان، فيسبوك ويوتيوب.

 هذا التقرير تم بمساعدة منظمة نسوية اختارت عدم
 الكشف عن هويتها ألسباب تتعلق بالسالمة. املنظمة لها
 سجل موثق في حقوق املرأة، العاملني في مجال الجنس،

العمال املنزلني وافراد مجتمع امليم الكثر من عقدين.

http://www.iraqueer.org



