
العاشر من تشرين األول, ٢٠١٨ 

األعزاء \ العزيزات أنصار عراق كوير وحقوق مجتمع امليم (اجملتمع املثلي) ف كل مكان, 

مع شديد االسف واحلزن نؤكد مقتل فردين من مجتمع امليم ف العراق ف األيام الثالثة املاضية. حمودي املطيري  ف 

السابعة عشرة من عمره طعن حتى املوت ف منطقة الزعفرانية ف بغداد ف يوم ٧ تشرين االول, ٢٠١٨, وت تصويره أثناء 

قتله. القتيل اآلخر نبقي هويته مجهولة احتراما لرغبة شريكه, توف إثر رصاصة ف الرأس ف كركوك ف يوم ٨ تشرين 

األول, ٢٠١٨. "سوف انظف مدينتي" كان ما قاله القاتل قبل إطالق الرصاصة. تبعا للمعلومات التي حصلت عليها 
منظمة عراق كوير فإن كل من اجلرميتي كانا بسبب الرفض و الكراهية ضد مجتمع امليم. 

هذه ليست املرة األولى التي تعتدي فيها أحدى اجلمعات املتطرفة على أفراد مجتمع امليم و مجاميع اخرى. كل من النساء 
وأفراد مجتمع امليم قد ت استهدافهم لتحديهم العادات والتقاليد املفروضة من قبل مجاميع متعصبة. ف الشهر املاضي 

شاهدنا مقتل عدد من النساء بسبب وجودهم على مواقع التواصل االجتماعي ونشاطاتهم. ويواجه أفراد مجتمع امليم 
حملة قتل كل سنة منذ ٢٠٠٦. احلكومة العراقية تستمر بتجاهل هذه اجلرائم وعدم محاسبة القائمي بها. لم يتم معاقبة 

حتى شخص واحد حتى اآلن. 

هذا النوع من العنف يدفع أفراد مجتمع امليم العراقيي اكثر الى العزلة واخلوف, مشكال ايضا تأثيرا سلبيا على قدراتنا 
للمطالبة باملساءلة. أفراد مجتمع امليم يبقون مهمشي من قبل احلكومة العراقية واجلماعات املوثرة األخرى. 

جميعنا هنا ف عراق كوير سوف نستمر ف نضالنا من أجل حقوق مجتمع امليم تكرميا للضحيتي. لكن ال نستطيع القيام 
بشيء بدون مساندتكم. عراق كوير تطلب من احلكومة العراقية اجلديدة واجملتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق 

ف هذه اجلرائم وايقاف القتل املستهدف ألفراد مجتمع امليم. احلق ف احلياة هو ابسط حق من حقوق اإلنسان واحلكومة 
العراقية ملزمة حتت القواني الوطنية والدولية بحماية مواطنيها. عراق كوير تطلب احلكومة العراقية بحماية جميع 

مواطنيها بدون استثناء. كل من يستهدف النساء أو أفراد مجتمع امليم يجب أن يتم معاقبته. 
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