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تُدافع "ھیومن رایتس ووتش" عن حقوق اإلنسان في جمیع أنحاء العالم. نُحقق بدقة في االنتھاكات،  
الحقائق على نطاق واسع، ونضغط على أصحاب السلطة الحترام الحقوق وضمان العدالة.   كشف ون

ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة مستقلة، وتعمل كجزء من حركة حیویة لدعم كرامة اإلنسان  
 وتعزیز قضیة حقوق اإلنسان للجمیع. 

ب في أمستردام،  دولة، ومكات 40ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من 
وبیروت، وبرلین، وبروكسل، وشیكاغو، وجنیف، وغوما، وجوھانسبرغ، ولندن، ولوس أنجلوس،  

وموسكو، ونیروبي، ونیویورك، وباریس، وسان فرانسیسكو، وسیدني، وطوكیو، وتورنتو،  
 وتونس، وواشنطن وزیوریخ. 

 https://www.hrw.org/arلمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا: 

.  2015أول منظمة وطنیة لمجتمع المیم في العراق، تأسست في مارس/آذار ھي "عراق كویر"  
حقوق مجتمع المیم في العراق من خالل إنتاج المعرفة، لتعزیز  جھودھا عراق كویر تُكرس  

كویر في تمكین أفراد مجتمع المیم  والمناصرة، وتقدیم الخدمات المباشرة. تتمثل مھمة عراق 
العراقیین من خالل زیادة الوعي بین أفراد مجتمع المیم وعنھم في المجتمع العراقي، والدفاع عن  

 في العراق.  ھم حقوق

 http://www.iraqueer.orgلمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا: 
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 المصطلحات 
 

مصطلح شامل یُغطي ھویات متعددة، ویُستخدم أحیانا بالتبادل مع مصطلح "مجتمع  أحرار الجنس: 
المعیاریة الغیریة والجندریة دون تحدید فئات ھویة  المیم". یُستخدم أیضا لوصف االختالف عن 

 جدیدة. 

التعّدي على جسد شخص ما بسلوك ینتج عنھ إیالج، مھما كان طفیفا، ألي جزء من   االغتصاب:
جسد الضحیة أو الجاني بواسطة عضو جنسي، أو في فتحة الشرج أو األعضاء التناسلیة للضحیة  

 بأي أداة أو أي جزء آخر من الجسم. 

األشخاص المسجالت ذكورا عند الوالدة لكنھن   أة متغیرة النوع االجتماعي/امرأة ترانس: امر
یعّرفن عن أنفسھن كنساء وقد یقدمن أنفسھن كنساء. عادة ما تفضل النساء الترانس أن یشار إلیھن  

 بالضمائر المؤنثة. 

على أنھا "ذكریة" أو  الخصائص والسلوكیات الخارجیة التي تُعّرفھا المجتمعات  التعبیر الجندري:
"أنثویة" أو "أخرى"، بما في ذلك سمات مثل المالبس، والمظھر، والسلوكیات، وأنماط الكالم،  

 والسلوكیات والتفاعالت االجتماعیة. 

عّرفتھ "منظمة الصحة العالمیة" في "التصنیف الدولي لألمراض" على أنھ "تناقض    تناقض الجندر:
ذي یشعر بھ والجندر المنسوب إلیھ". أزال اإلصدار األخیر  ملحوظ ومستمر بین جندر الفرد ال

)، "اضطراب الھویة الجندریة" من قسم "االضطرابات  ICD-11للتصنیف الدولي لألمراض (
 العقلیة"، وأدرج بدال من ذلك تناقض الجندر، في فصل جدید عن الحاالت المتعلقة بالصحة الجنسیة. 

عاطفیا تجاه أشخاص من نفس الجندر، أو جندر مختلف،  انجذاب الشخص جنسیا و  التوجھ الجنسي:
أو أي جندر. في العراق، غالبا ما تخطئ السلطات والناس العادیین بالخلط بین التوجھ الجنسي  

 والھویة الجندریة. 

العملیات الجراحیة التي تغیّر جسم الشخص لیتوافق مع ھویتھ/ا الجندریة.   جراحة التأكید الجندري:
لعملیات "الجراحة العلیا" (تكبیر الثدیین أو إزالتھما) و "الجراحة السفلیة" (تعدیل  قد تشمل ھذه ا

 األعضاء التناسلیة). 

التصنیف البیولوجي لألجسام كـ أنثى، أو ذكر، أو غیرھما، بناء على عوامل   الجنس البیولوجي: 
لھرمونات، مثل األعضاء الجنسیة الخارجیة، واألعضاء الجنسیة والتناسلیة الداخلیة، وا

 والكروموسومات. 
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السلوك أو المظھر الذي ال یتطابق بشكل كامل مع التوقعات   ذو/ذات ھویة جندریة غیر نمطیة:
 المجتمعیة المبنیة على الجنس البیولوجي المنسوب للفرد.

مصطلح یدل على شخص یتوافق إحساسھ بھویتھ الشخصیة ونوعھ  ذو/ذات ھویة جندریة معیاریة: 
 االجتماعي مع جنسھ البیولوجي عند الوالدة. 

األشخاص المسجلین إناثا عند الوالدة لكنھم یعّرفون عن   رجل متغیر النوع االجتماعي/رجل ترانس:
أنفسھم كرجال وقد یقدمون أنفسھم كرجال. عادة ما یفضل الرجال الترانس أن یشار إلیھم بالضمائر  

 المذكرة.

الخوف أو االزدراء أو التمییز ضّد متغیري/ات النوع االجتماعي أو   رھاب تغییر النوع االجتماعي:
 تغیر النوع االجتماعي. 

 الخوف أو االزدراء أو التمییز ضّد المثلیین/ات أو المثلیة الجنسیة. رھاب المثلیة الجنسیة: 

 التبادل التجاري للخدمات الجنسیة بالتراضي بین البالغین.  العمل الجنسي: 

فعل جنسي، أو محاولة الحصول على فعل جنسي، أو أي فعل آخر موجھ ضد   أي  العنف الجنسي: 
النظر عن عالقتھ بالضحیة،   النشاط الجنسي لشخص باستخدام اإلكراه، من قبل أي شخص بغضّ 

 في أي سیاق. 

العنف الموجھ ضد شخص على أساس النوع االجتماعي أو   العنف القائم على النوع االجتماعي: 
مل العنف القائم على النوع االجتماعي العنف الجنسي، والعنف األسري،  الجنس. یمكن أن یش

واإلیذاء النفسي، واالستغالل الجنسي، والتحرش الجنسي، والممارسات التقلیدیة المؤذیة،  
والممارسات التمییزیة على أساس النوع االجتماعي. كان المصطلح یصف في األصل العنف ضد  

نطاق واسع لیشمل العنف الذي یستھدف األفراد، بمن فیھم النساء   النساء لكنھ یُستخدم اآلن على
 والرجال، اعتمادا على كیفیة الشعور والتعبیر عن نوعھم االجتماعي وتوجھاتھم الجنسیة. 

الشخص الذي ینجذب جنسیا أو عاطفیا بصورة أساسیة لشخص  غیري التوجھ الجنسي (غیري): 
 من جنس آخر. 

 أو الھویة الجندریة لفرد من مجتمع المیم دون موافقة ذلك الشخص. كشف التوجھ الجنسي  الفضح:

مصطلح یدل على شخص ال یتوافق جندره المنسوب إلیھ   متغیر/ة النوع االجتماعي (ترانس): 
ر بھ  ر بھ بارتیاح عن نفسھ أو الذي سیُعبّ (المسجل عند الوالدة) مع ھویتھ الجندریة (الجندر الذي یُعبّ 

إذا تُرك لھ الخیار). الشخص الترانس یتبنى غالبا، أو یفضل أن یتبنى، تعبیرا جندریا یتماشى مع  
رغب أو ال یرغب في تغییر خصائصھ الجسدیة بشكل دائم لتطابق جندره  ھویتھ الجندریة، وقد ی

 المفضل. 
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 الشخص الذي ینجذب جنسیا أو عاطفیا بصورة أساسیة إلى أشخاص من نفس الجنس. مثلي/ة: 

المثلیون/ات، ومزدوجو/ات التوجھ الجنسي، ومتغیرو/ات النوع االجتماعي؛  مجتمع المیم: 
ت التي تُجمع مع بعضھا البعض أحیانا على أنھا "أقلیات جنسیة  مصطلح شامل للمجموعات والھویا

 وجندریة". 

التوجھ الجنسي للشخص الذي ینجذب جنسیا وعاطفیا إلى كل من  مزدوج/ة التوجھ الجنسي: 
 الرجال والنساء. 

نظام یعمل على تطبیع السلوكیات والتوقعات المجتمعیة المرتبطة بافتراض   المعیاریة الغیریة: 
 لجنسي الغیري وااللتزام الصارم بالثنائیة الجندریة. التوجھ ا

الرموز االجتماعیة والثقافیة (بعكس الجنس البیولوجي) المستخدمة   النوع االجتماعي/الجندر: 
 للتمییز بین ما یعتبره المجتمع سلوكا "ذكریا"، أو "أنثویا"، أو سلوكا "آخر". 

أنثى أو ذكر، أو كالھما، أو غیرھما. ال  الشعور العمیق لدى الشخص بكونھ  الھویة الجندریة:
 تتوافق الھویة الجندریة بالضرورة مع الجنس البیولوجي المسجل عند الوالدة. 
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 الملخص
 

  بیك نوع  سیارة  [وقفتني] ووكفتني   الشغل من راجعة  للبیت  بطریقي   [كنت]  جنت   ،2021  شباط /فبرایر بشھر
  الناس  یستخدموه   مكان  من  قریب [رجال ستة او  خمس حوالي  بیھا  كان [شاحنة من طراز ’ھامر‘]   ھمر اب 

  راسي  على   حیل ویصفعوني  ویركلوني  یضربوني  [بدأوا]  بدو ].  بیھ  الزبالة [یرمون]  یشمرون  حتى  بالمنطقة
  حالقة  شفرة  عو طلّ  وقتھا.... الزبالة  بحاویة [رموني] وشمروني   [طلبوا مني الوقوف]  كوم  كالوا. وجسمي 

  والرجل الورك  منطقة   خاصة  جسمي كل على   [أداة معدنیة حادة] حدید  ببوري یقطعوني   وبدو  براغي  ومفك
  ووجھي  جسمي كل  على  بنزین   لیتر 5 حوالي [سكبوا]  ذبو  بعدین .حادة بأداة بجسمي  حویشرّ   وبدو  واالفخاذ 

 . الجیران نقذوني ....  النار  من [احترق]   احترك وبقیت 
 2021أغسطس/آب  5عاما)، امرأة عراقیة متغیرة النوع االجتماعي (ترانس)،    31خدیجة (  -

  ال  وقبل   لبیتھ رحت . باللیل  ویاه  موعد  عندي   كان . عیوني كدام  حبیبي  انقتل ، 2020 مایو/أیار   شھر نھایة في 
  أربعة منھا نزل . البیت  تحت   [واقفة]  واكفھ  اسود  لونھا ھوندا نوع  سیارة  شفت  البیت  من  قریب  اوصل
  ضربوا . طویلة  لحایاھم كانت  كلھم". رشاشة"  بندقیة  نوع  سالح  [حاملین]  شایلین  منھم  اثنین  شفت .  رجال
  ورا  وبقیت . وراحو   [معھم] ویاھم  السیارة یركب  وجبروه   البیت  من طلع  ما  اول بأیدھم حبیبي 

  جنت .  یضربونھ  وبدأو ویاھم  السیاره  من  حبیبي نزلو  كبیرة،  لمزرعة وصلو ....  بسیارتي  امشي سیارتھم
  بضربھ  استمروا....   منھم بالرعب  حسیت  لكن  اساعده ردت  بوقتھا .  [یبكي]  ویبجي   یصیح اسمعھ  [كنت] 
 . ناریة  طلقات  بخمس بالسالح   قتلو بعدھا. دقیقة  20  حوالي  بأیدیھم 

 2021أكتوبر/تشرین األول  13عاما)، رجل عراقي مثلي ،    27لیث(  -

أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة الذین واصلوا في السنوات  عن محاسبة   الحكومة العراقیة تقاعست 
الجنسي، ومتغیّري/ات   وجھ ات الت /ومزدوجي األخیرة اختطاف، واغتصاب، وتعذیب، وقتل المثلیین/ات، 

  التي تبدأالنوع االجتماعي (مجتمع المیم)، دون عقاب. الطبیعة الدوریة لالنتھاكات ضد أفراد مجتمع المیم، و
من األسرة لتمتد إلى كل جانب من جوانب حیاتھم العامة، تجعل أي "شك" في المثلیة الجنسیة أو التفاوت  

 یجعل حیاتھم ال تُطاق. بل فقط إلى موت أفراد مجتمع المیم  ا یؤدي لیسمالجندري سببا للعنف المحتمل، 
القتل، واالختطاف، والتعذیب، والعنف الجنسي ضد أفراد مجتمع المیم على ید   أعمال یُركز ھذا التقریر على 

عنف  مقابلة مع عراقیین من مجتمع المیم والذین نجوا من ال 54الجماعات المسلحة في العراق. ویستند إلى  
لى تعبیرھم الجندري وتوجھھم  إأساسا  ذلك باالستناد والتمییز على ید الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة، و

 الجنسي المفترض. 
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عاما)، امرأة مثلیة من بغداد، ھي واحدة من العدید من أفراد مجتمع المیم العراقیین الذین قالوا إنھم تعرضوا للمضایقة من قبل   21مریم (

 John Holmes for Human Rights Watch 2022 ©  بسبب مظھرھم. القوى األمنیة عند نقاط التفتیش

 
وثّقت ھیومن رایتس ووتش، بدعم من منظمة "عراق كویر" العراقیة لحقوق مجتمع المیم، ثماني حاالت  

بما فیھا   - جنسي حالة عنف   27اختطاف، وثماني حاالت محاولة قتل، وأربع حاالت قتل خارج القضاء، و 
حالة استھداف عبر اإلنترنت من قبل   42حالة تھدید باالغتصاب والقتل، و  45و  - االغتصاب الجماعي 

ضد أفراد مجتمع المیم في العراق. في ثماني   ،أفراد عّرفوا عن أنفسھم بأنھم أعضاء في جماعات مسلحة
كومیة، بما فیھا االعتقال التعسفي والعنف  حاالت، كانت االنتھاكات على ید الجماعات المسلحة والجھات الح

حالة، تمكن األفراد من تحدید ھویة الجماعة    39. وفي عاما  15الجنسي، ضد أطفال ال تتجاوز أعمارھم  
 المسلحة التي اعتدت علیھم. 

ة لالنتھاكات الموثقة، والتي تحدث غالبا في وضح النھار في الشوارع، باإلضافة إلى  لنیالطبیعة الع بیّن ت
. تُظھر الطبیعة التعسفیة لالعتداءات أن األفراد  مرتكبینالمخیف، مناخ اإلفالت من العقاب الممنوح لل تعّمد ال

  معاقبة االنحراف.  إلى للمعاییر و ممتثلین تخویف غیر الیرمي إلى مستھدفون كجزء من مخطط أكبر 
اعمة للعنف ضد أفراد مجتمع المیم،  لمعاییر االجتماعیة التمییزیة الد عن معالجة االدولة العراقیة  تقاعس

فضال عن تعزیزھا لھذه المعاییر بالترویج لخطاب مناھض لمجتمع المیم من خالل السیاسات القائمة على  
 "األخالق''، یُساھم في تأجیج العنف ضد األفراد الذین یُنظر إلیھم على أنھم غیر معیاریین. 

االختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، والتعذیب، والقتل، ال  االنتھاكات الموثقة في ھذا التقریر، بما فیھا 
یواجھ العراقیون العادیون اآلخرون أیضا ھذه األشكال من العنف. لكن في حالة   وحده، إذ  مجتمع المیم  تطال

 مجتمع المیم، ینبع العنف ویتفاقم بسبب تعبیرھم الجندري أو توجھھم الجنسي المتصور. 
م في جمیع أنحاء العراق عنفا روتینیا على أیدي مسؤولي األمن، الذین یسیئون إلیھم  یواجھ أفراد مجتمع المی

جسدیا ولفظیا  قوات األمن   تتحرش لفظیا ویعتدون علیھم جنسیا، ویعتقلونھم بشكل تعسفي، ویحتجزونھم. كما 
 عند نقاط التفتیش.   بمن تعتبرھم من مجتمع المیم  وجنسیا 
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مثلي من السلیمانیة، قال انھ تعرض العتداء جنسي من قبل عنصَرین من األسایش بینما كان یواعد رجال غّرر عاما)، رجل  25زوران (

 John Holmes for Human Rights Watch 2022 ©بھ بعد تعارفھما على تطبیق مواعدة خاص بالمثلیین. 

 
"قانون العقوبات" والتي تھدف  ة في  فضفاضیمكن اعتقال أفراد مجتمع المیم بموجب مجموعة من األحكام ال

  15إلى الضبط السلوكي على األخالق واآلداب العامة والحد من حریة التعبیر. وثّقت ھیومن رایتس ووتش  
،  2021حزیران   شخصا من مجتمع المیم في العراق. في یونیو/ 13حالة اعتقال على ید قوات األمن لـ  

من قانون العقوبات التي   401توقیف بناء على المادة   مذكرات أصدرت الشرطة في إقلیم كردستان العراق 
من نشطاء حقوق مجتمع المیم الذین ھم إما موظفین حالیین أو  ناشطا  11تجرم "العمل المخل بالحیاء" ضد 

القضیة   كانت ، 2022سابقین في "منظمة راسان"، منظمة حقوقیة مقرھا السلیمانیة. حتى مارس/آذار  
 ى ذمة التحقیق، رغم أن السلطات لم تحتجز النشطاء. عل ما زالت مفتوحة مفتوحة  

لم تستند معظم اعتقاالت أفراد مجتمع المیم الموثقة في ھذا التقریر إلى أي أساس قانوني، حتى بموجب  
القانون العراقي نادرا ما تُوّجھ تھم أو تحدث إدانات وفقا للقانون بحق األفراد الذین یتعرضون لإلیقاف  

اط التفتیش. أبلغ أفراد مجتمع المیم الذین اعتُقلوا بأنھم أُجبروا على توقیع تعھدات تفید بعدم  واالعتقال عند نق 
من االتصال بمحام. شملت ظروف احتجازھم الحرمان من الطعام   أنھم ُحرمواتعرضھم لسوء المعاملة و

والماء، والحق في الوصول إلى األسرة والتمثیل القانوني أو الحصول على الخدمات الطبیة، فضال عن  
عاما) إنھ تعرض لفحص شرجي قسري    18التعرض لالعتداء الجنسي واإلیذاء الجسدي. قال رجل مثلي ( 

عندما كان  معھ  عاما) إن العناصر حاولوا نفس الشيء   18. قال رجل مثلي آخر ( عاما   17عندما كان عمره  
 عاما.   17عمره  

شخصا من مجتمع المیم الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر إنھم   54من أصل   27قال 
یھ،  تعرضوا لالعتداء الجنسي والعنف على أیدي الجماعات المسلحة، بما في ذلك اللمس غیر المرغوب ف

 واالغتصاب، واالغتصاب الجماعي، وتشویھ األعضاء التناسلیة، والفحوصات الشرجیة القسریة. 
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 عاما)، رجل مثلي من بغداد، قال إنھ شاھد أعضاء من جماعة مسلحة یخطفون حبیبھ من منزلھ ویعذبونھ ویقتلونھ.  27لیث (

 © 2022 John Holmes for Human Rights Watch 
 

حاالت استھداف رقمي ومضایقات عبر اإلنترنت على مواقع التواصل  أیضا  وثّقت ھیومن رایتس ووتش  
  حسبمالمثلیین من قبل الجماعات المسلحة ضد مجتمع المیم. الخاصة با مواعدةالاالجتماعي وتطبیقات 

ایتس ووتش وعراق كویر، فإن عواقب االستھداف الرقمي خارج  یتضح من روایات من قابلتھم ھیومن ر
اإلنترنت طویلة األمد. أفاد األفراد المستھدفون أنھم أُجبروا على تغییر أماكن إقامتھم، وحذف جمیع حسابات  

الفرار من البالد خوفا من   ،مواقع التواصل االجتماعي، وتغییر أرقام ھواتفھم، وفي بعض الحاالت 
 بتزازھم، واإلیقاع بھم من قبل الجماعات المسلحة. مراقبتھم، وا 

وثّقت الروایات بالتفصیل حلقة من االنتھاكات، بما فیھا نمط لمحاولة مطاردة أفراد مجتمع المیم إلیذائھم،  
"األخالق"   وأحكام وھو ما یرقى إلى مستوى العنف الھیكلي ضدھم. یُشكل اجتماع الضعف المفرط،  

شریعات العنف األسري والتشریعات المناھضة للتمییز وأنظمة الشكاوى  فضفاضة التعریف، وغیاب ت
الموثوقة، حواجز ھائلة تعیق قدرة واستعداد مجتمع المیم لإلبالغ عن االنتھاكات التي یتعرضون لھا إلى  

الشرطة، أو تقدیم شكاوى ضد موظفي إنفاذ القانون، ما یخلق بیئة تسمح للشرطة والجماعات المسلحة  
 اء علیھم دون عقاب. باالعتد 

من مجتمع المیم الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر أنھم   54شخصا من أصل   40أفاد 
تعرضوا لعنف شدید مرة واحدة على األقل من قبل أفراد األسرة، دائما تقریبا من قبل األقارب الذكور،  

رھم الجندري. شمل ھذا العنف الحبس في غرفة لفترات طویلة؛  یبسبب توجھھم الجنسي أو ھویتھم وتعب 
الحرمان من الطعام والماء؛ التعرض للحرق، والضرب، واالغتصاب، والصعق بالكھرباء، والھجوم تحت  

التعرض للزواج  وتھدید السالح، والتعرض لممارسات العالج التحویلي والعالج القسري بالھرمونات؛ 
. على عكس إقلیم كردستان العراق، ال یوجد في  مقابلعمل لساعات طویلة دون القسري؛ وإجبارھم على ال

 العراق تشریعات للعنف األسري، بل یسمح قانون العقوبات بممارسة العنف ضد النساء واألطفال. 
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وأساؤوا إلیھ لفظیا وجسدیا، وضایقوه    17عاما)، رجل مثلي من النجف، قال إن الشرطة في بغداد أوقفتھ عندما كان في سن الـ 18كریم (

 John Holmes for Human Rights Watch 2022 © جنسیا، وأخضعوه لفحص شرجي قسري. 
 

د مجتمع المیم الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر بتعرضھم للمضایقات في  افرأأفاد كل 
السالح. یحد عدم الوصول إلى آلیات الحمایة من  الشوارع، بدءا من اإلساءة اللفظیة إلى االعتداء تحت تھدید 

عن االنتھاكات المرتكبة ضدھم.    صاف تاالن ویردعھم عن السعي إلى   ةُمنھك درجةتنقل أفراد مجتمع المیم ل
األطفال المعرضین للعنف من أفراد األسرة أو غیرھم معزولین تماما، وال یوجد مكان یلجؤون إلیھ بحثا   قد 

 عن األمان. 
ك، قال العدید من أفراد مجتمع المیم إنھم شعروا بأنھم مجبرون على إخفاء ھویتھم للبقاء على قید  نتیجة لذل

الحیاة. وصف الذین لم یتمكنوا أو لم یرغبوا في إخفاء ھویاتھم شكال من أشكال اإلقامة الجبریة المفروضة  
یقات واحتمال توقیفھم عند نقاط  ذاتیا، والتي امتنعوا بموجبھا عن مغادرة منازلھم تماما، خوفا من المضا

شخصا من مجتمع المیم قابلتھم ھیومن رایتس ووتش   16التفتیش أو استھدافھم من مجموعات مسلحة. قال  
 وعراق كویر إنھم حاولوا االنتحار مرة واحدة على األقل. 

ت عن جریمة ارتكبت  الذین قوبلوا من أجل ھذا التقریر إنھم لن یبلغوا السلطا 54قال أفراد مجتمع المیم الـ  
ضدھم، إما بسبب محاوالت فاشلة سابقة ُرفضت فیھا الشكوى أو لم یُتخذ أي إجراء، أو ألنھم شعروا أنھ  

 سیُعاد توجیھ اللوم علیھم بسبب توجھاتھم الجنسیة وھویاتھم وتعبیراتھم الجندریة غیر النمطیة. 
. ینبغي للسلطات العراقیة التحقیق في جمیع  الحكومة العراقیة مسؤولة عن حمایة حق العراقیین في الحیاة

الجماعات المسلحة أو غیرھا ضد األشخاص المستھدفین بسبب  بالعنف الذي ترتكبھ   التقاریر المتعلقة
توجھاتھم الجنسیة الفعلیة أو المتصورة أو ھویاتھم وتعبیراتھم الجندریة، ومحاكمة المسؤولین محاكمة  

دانة كل ھذا العنف علنا وصراحة. على الحكومة اتخاذ جمیع اإلجراءات  عادلة، ومعاقبتھم بشكل مناسب، وإ
المناسبة إلنھاء التعذیب، واالخفاء، والقتل خارج القانون، وغیرھا من االنتھاكات على أساس التوجھ  
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الجنسي، والتعبیر الجندري والھویة الجندریة، وتعویض أسر جمیع ضحایا القتل غیر القانوني والناجین من  
 نتھاكات الجسیمة. اال

على قوات األمن العراقیة الكف عن مضایقة واعتقال أفراد مجتمع المیم على أساس توجھھم الجنسي أو  
وتنفیذ تشریعات تحمي من    طرحتعبیرھم الجندري وضمان حمایتھم من العنف بدال من ذلك. على العراق 

 التمییز على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجندریة. 
العسكریة، واألمنیة   ات الدول التي تقدم المساعد  أیضا  رایتس ووتش وعراق كویر دعت ھیومن

حث السلطات العراقیة  إلى واالستخباراتیة للعراق، بما فیھا الوالیات المتحدة، وبریطانیا، وألمانیا، وفرنسا، 
تھم في ھذه  اعلى التحقیق في مزاعم االنتھاكات على ید الجماعات المسلحة والدور الذي تلعبھ مساعد 

العسكریة، واألمنیة، واالستخباراتیة للوحدات  ات االنتھاكات المزعومة. ینبغي لھذه الدول تعلیق المساعد 
المتورطة في ھذه االنتھاكات وشرح أي تعلیق أو إنھاء للمساعدة العسكریة علنا. على ھذه الدول االستمرار  

 ه االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان. بتعلیق المساعدة حتى تتخذ الحكومة إجراءات إلنھاء ھذ 
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 التق�ير  منهجية
 

  شمل . 2021 الثاني  تشرین / ونوفمبر حزیران /یونیو  بین التقریر  لھذا البحث  ووتش  رایتس  ھیومن أجرت 
مثلیین/ات، أو مزدوجي/ات التوجھ الجنسي،  ك  ن/ مأنفسھ عن   ن/ ن ویُعرف  أشخاص   مع  فردیة  مقابلة  54 البحث 

  في  یمونیُق  البحث  إجراء وقت  في  منھم 50 كان  . ) مجتمع المیم(  ترانس/االجتماعي  النوع ي/ متغیرات أو 
  التقریر أیضا  تضمن  . مناطق مختلفة من العراق، وشخص واحد في فرنسا، وآخر في كندا، واثنان في تركیا

  النوع  قضایا  في یعملون   ونشطاء  العراقیین  المیم مجتمع من  أفراد  مع  تركیز  تيلمجموع  ة افتراضی ات مناقش
 . العراق  في والتوجھ الجنسي  االجتماعي 

أفراد  ثالثة و مثلیات، ثمان نساء و  ،ترانس امرأة  13و  مثلیا، رجال  27 قوبلوا  الذین  األشخاص  شمل
 . ترانس ورجل   ،ترانس  وفتاتین ،مزدوجي/ات التوجھ الجنسي

ألشخاص من   واختطاف قتل  عملیات   على شھود  ستة أیضا  كویر ق راعو  ووتش   رایتس ھیومن  قابلت 
  ومباشرة  وثیقة معرفة  قوبلوا الذین  شخصا  54 الـ من  11 لدى  كان. مسلحة جماعات  ي ید أ على   مجتمع المیم

 . والدقة التأكید  بغرض   مرتینل أفراد  ةعد   مع مقابالت  أُجریت . مسلحة جماعات  أیدي  على   قتل بعملیات 
  العراق، كردستان إقلیم  في  وعشرة  بغداد،  في نتھاكات لال  بتعرضھم 29 أفاد  ، قوبلوا الذین  54 الـ بین   من

  في وواحد   الموصل، في  واثنان  البصرة، في  وخمسة النجف،  في  وستة وأربیل،  السلیمانیة في وتحدیدا
 . 2022و  2018 بین الموثقة  االنتھاكات  وقعت . كركوك  في  وواحد  كربالء،
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ال   المیم  مجتمع من أطفال ضد  كانت  الجنسي، والتحرش  االعتقاالت  ھافی بما  الموثقة، االنتھاكات  من  ثمانیة 
 . الوقت  ذلك في عاما   15 تتجاوز أعمارھم 

ھا  فی بما المیم، مجتمع أفراد من  ضد  لھجمات  اإلنترنت  على   لقطات أیضا  ووتش رایتس  ھیومن راجعت 
 . رقمیة وتھدیدات   ،وصور  ،فیدیو مقاطع 
.  بغداد مجتمع المیم العراقیة "عراق كویر"، مقرھا في   حقوق  منظمة   مع بالتعاون  التقریر ھذال البحث  أُجري

  عن   المقابالت  جمیع أجریت . قوبلوا ممن سبعة مع  التواصل في  ووتش   رایتس ھیومن  ویر ك  عراق  ساعدت 
  ھیومن  تحققت .  األفراد  أمن على حفاظا  خطیة   مقابالت  أربع  أجریت . الھاتف  وعبر  رقمیة  منصات  عبر بعد،

 . موثوقیتھم  من  للتأكد  قوبلوا  من  جمیع من  ویر ك وعراق   ووتش  رایتس 
  اإلجابة  رفض  أو وقت  أي  في  المقابلة  إیقاف ھم بإمكانأن  وا غبلِ أُ و  المستنیرة  موافقتھم  قوبلوا من  جمیع أعطى 

 . تھا إجاب  في بالراحة  یشعرون  ال   أسئلة أي على
  أجریت . لیزیة غاإلن إلى رجمت وتُ  العربیة  باللغة  المقابالت  أجریت . المقابالت  على  أجر أي  قوبلوا  من  یتلق   لم

 . على انفراد   المقابالت  جمیع 
  في مستعار  اسم ممنھ  لكل  ُخصص . م ھخصوصیت  لضمان قوبلوا الذین جمیع أفراد مجتمع المیم أسماء  ُحجبت 

 . للضحایا  الحقیقیة األسماء ذُكرت  عنھا،  ُمعلنال القتل حاالت  في  . الحقیقیة م بأسمائھ  لھ عالقة  ال  التقریر ھذا
  ووكاالت  ودولیة،   وإقلیمیة،  محلیة،  حقوقیة  منظمات  تسع  عن ممثلین أیضا   ووتش   رایتس ھیومن  قابلت 
سبعة ممثلین عن بعثات أجنبیة في العراق، بما فیھا سفارات، ومناصرین في العراق   إلى باإلضافة   دولیة،

 . المیم  مجتمع  قضایا على   یعملون
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I.  الخلفية 
 

اإلعدام.  ب حكم  المطلیة أن تصبح بمثابةأو األظافر  ،الموضة مواكبةأو  ،تسریحة الشعرلفي العراق، یمكن 
من مجتمع المیم وذلك في المقام  أنھم  اعتبرت ، شنت القوات المسلحة العراقیة ھجمات على أفراد 2005منذ 

  ،تعذیب الو 2خطفحاالت ال 1تكرر  بالرغم من سلوكھم الجنسي المثلي. ب بناء على مظھرھم و"االشتباه"   األول
  تنّصلالقوات المسلحة العراقیة،   على ید   مجتمع المیممجتمع المیم وغیرھم ممن یُعتبرون من   أفراد وقتل 

ألخالق  ا  حمایةتحاول  3كة المسؤولون الحكومیون من المسؤولیة وادعوا أن ھذه القوات المسلحة المنتھِ 
 والتقالید الدینیة. 

  والوضع   ،األبویة االجتماعیة األعراف  سیاق في العراق في مجتمع المیم ضد  الموجھ  العنف  فھم  یمكن 
  ةاالقتصادی لھشاشةاإلى  ھذه العوامل إضافة  4.العقاب  من  اإلفالت  وثقافة  للمرأة، المتدني جتماعي اال

  الفقر عند  المسلحة الجماعات  تستغل  5.ا أحیان ممیتا یكون  قد  عنف  فیھ  یحدث   مناخا تخلق  ،لمرتكبي الجرائم
  من والنفوذ   القوة على  للحصول  فرصةوظیفة و العمل عن   العاطلین  الرجال على وتعرض   أعضائھا، تجنید 
  غیر   أنماط في  تعمل  شبكات  من تتألف  بل ،منفردة كیانات  لیست  المسلحة الجماعات  ھذه  6.العنف خالل

 7". األخالق"  مفاھیمضبط و"  االجتماعي  النظام "  على  الحفاظ  –  منظم ھدفتحقیق ل منظمة 

النعدام   المتداخلة األشكال  بسبب   العراق في المیم  مجتمع  أفراد  منھ  یعاني   الذي 8المنظم  العنف یتفاقم 
  إلى  واالفتقار ، االجتماعیة المعاییر لمطابقة  والضغط  ،والطائفة االجتماعیة،  الطبقة  – االستقرار االجتماعي 

  ومعاقبة  ،"تأنیث ال" لتأدیب،ل محاولة  –  فظیع جنسي   بعنف   مصحوبا  االستھداف یكون  ما  غالبا .  الدولة حمایة 
  الرجال تسمیة ك العنف، لھذا المصاحبة  اللفظیة  اإلساءة ر عبّ تُ . ذات الھویة الجندریة غیر المعیاریة األجساد 

 
،  2009أغسطس/آب    17"یریدون إبادتنا: القتل العمد والتعذیب والمیول الجنسیة والنوع االجتماعي في العراق"، تقریر ھیومن رایتس ووتش،   1

https://www.hrw.org/ar/report/2009/08/17/255964 2021مایو/أیار  17، (تم االطالع في (. 
،  2009أغسطس/آب   17ووتش،  رایتس المثلي"، بیان صحفي لـ ھیومن السلوك  بسبب القتل أعمال وقف ینبغي: "العراق 2

https://www.hrw.org/ar/news/2009/08/17/237528 ،  2021مایو/أیار  17(تم االطالع في( . 
،  2017ینایر/كانون الثاني  6"دمج القوات المقاتلة بالعراق ال یكفي"، مقال رأي لـ ھیومن رایتس ووتش،  3

w.org/ar/news/2017/01/06/298534https://www.hr  2021مایو/أیار  24، (تم االطالع في(. 
4iraq-in-https://www.impunitywatch.org/sgbv“Sexual and Gender Based Violence (SGBV) in Iraq,” Impunity Watch, 2018,   تم) 

 ).2021دیسمبر/كانون األول  9االطالع في 
5State Armed Groups and The Iraqi Reconstruction Process,” Isadora Gotts, June 2018, -Non –“Alternative Governance  

d1a23851c734&groupId=252038-662b-e192-8b99-ocument_library/get_file?uuid=39111780https://www.kas.de/c/d االطالع   (تم
 .)2021دیسمبر/كانون األول  9في 

 السابق.  6
7How Fanar Hadded, “Iraq’s Popular Mobilization Units: A Hybrid Actor in a Hybrid State,” in Hybrid Conflict, Hybrid Peace:  

Militias and Paramilitary Groups Shape Post-Conflict Transitions, ed. Adam Day (New York: United Nations University, 2020),  
 and.html-militias-how-peace-hybrid-conflict-hybrid-peace-hybrid-conflict-s://cupdf.com/document/hybridhttp )5االطالع في   تم  

 ). 2021أكتوبر/تشرین األول 
 احتیاجاتھم تلبیة من  بمنعھم األفراد  إیذاء إلى والسیاسیة واالقتصادیة، القانونیة،  المؤسسات بین الجمع یؤدي خاللھا  من التي البنیویة  الطرق  إلى  الھیكلي العنف یشیر 8

 ).1969" ( السالم وأبحاث والسالم العنف،"  مقالھ  في غالتونغ یوھان النرویجي االجتماع عالم صاغھا. الكاملة إمكاناتھم وتحقیق األساسیة

https://www.hrw.org/ar/report/2009/08/17/255964
https://www.hrw.org/ar/news/2009/08/17/237528
https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/06/298534
https://www.impunitywatch.org/sgbv-in-iraq
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=39111780-8b99-e192-662b-d1a23851c734&groupId=252038
https://cupdf.com/document/hybrid-conflict-hybrid-peace-hybrid-conflict-hybrid-peace-how-militias-and.html
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  إضفاء  یعزز ". ثةو األن"  إلى وتخفیض مرتبتھم  الذكورة، إلھانتھم   الضحایا تحقیر عن   ،"فرخ "  بـ  المثلیین
 9". القائم لوضعا لفرض   جھات "و"  لألمة  حماة "  كـ شرعیتھا المسلحة  الجماعات  بعض   على  المؤسسي  الطابع 

  التوجھ  بسبب  اإلساءة یواجھون  من  كل  ولیس  لإلساءة، العراق في أفراد مجتمع المیم جمیع یتعرض   ال
  أنھم  على  إلیھم  یُنظر الذین  األشخاص . المیم  مجتمع ل  ینتمون  المتصورة  یةدرالجن  الھویة  أو  المتصور  الجنسي
  یمارس العراق من  أجزاء فيیعني ذلك أنھ .  خاص  بشكل مھددون  الجنسیة  أو  یةدرالجن األعراف  ینتھكون

 . االختباء المفروض ذاتیا أو الذاتیة الرقابةمن  شكالون الكثیر

  رقابة  یمارسون إنھم  واحد،  شخص  باستثناء  ووتش،  رایتس  ھیومن   قابلتھم الذین  54 الـ األشخاص  جمیع قال
  ھذه  تمتد . المسلحة الجماعات  قبل  من  المحتمل  واالستھداف األمن  قوات  مع  التعامل من لنجاةل شدیدة ذاتیة

  طریقة الكالم والمشي،و  طریقة ارتداء المالبس، ذلك في بما  حیاتھم، في  ت مجاالال جمیع إلى  الرقابة
  ما  نادراف  ھویاتھم  إخفاء مكنھمی  ال  الذین  أما . االجتماعي  التواصل مواقع و  الرقمیة  المنصات  واستخدام 

 . ووتش  رایتس  ھیومن   قابلتھم ممن  44  صرح كما  منازلھم،  ونیغادر

  اجتماعیة خلفیات  إلى التقریر  ھذا  في الموثقة  االنتھاكات  واجھوا الذین  المیم مجتمع أفراد  من  العدید ینتمي 
  ومجال األفراد، تنقلب  واالقتصادیة  االجتماعیة القوة  انعدام  یتحكم  الحاالت، بعض  في  10دنیا.  واقتصادیة

  لجماعات ل ذلك في  بما الفقیرة، ألسر لالسیاسي  نتماءاال  یكون  ما  غالبا . 11االجتماعي  الظھور  ودرجة  التأثیر، 
  تحركھا التي  الطائفیة،  الحوافز تساھم 12. األساسیة الخدمات  إلى الوصول  یعني قد  ألنھ للبقاء  وسیلة المسلحة،
  على  لحفاظ مجتمع المیم ل فراد أل  الالمعیاریة  ضبط في  كبیر، بشكل  واالقتصادیة   الدیموغرافیة الضرورة

  في  السیاسي الدعم  إلى  یفتقرون   الذین المیم، مجتمع أفراد  یُترك  13. اضطرابات  أي  ومنع  قائم ال الوضع 
  14بھشاشة شدیدة.  األنظمة  ھذه  لمواجھة  العام، أو  الحكومي  الخطاب 

  األمن  وقوات   العراقیة الشرطة  تكون ما  غالبا   التقریر،  ھذا في  موثقة حاالت ة عد   في موضح   ھو كما
  في المنتشرة  التفتیش  نقاط   في المیم مجتمع  أفراد  استھدافب  المیم مجتمع  ضد  العنف  مضاعفة  في متواطئة
  والسیاسي  االجتماعي  ضعفھم  واستخدام ، الالمعیاري مظھرھم  بسبب  ألفراد ل  التعسفي  واالعتقال العراق،
 . ضدھم الجنسي العنف  لممارسة

  إدراكھا  رغم ،إیقافھ أو  المیم  مجتمع أفراد  ضد  العنف في  للتحقیق ما یذكر العراقیة السلطات  تفعل  لم
  ،خطف  على  األمن، قوات  ھم فی نبم  الجناة،  السلطات  تحاسب   لم ،على مر السنوات . للجرائم  الواضح 

 
9ctor in a Hybrid State,” in Hybrid Conflict, Hybrid Peace: How Fanar Hadded, “Iraq’s Popular Mobilization Units: A Hybrid A 

Militias and Paramilitary Groups Shape Post-Conflict Transitions, ed. Adam Day (New York: United Nations University, 
 and.html-militias-how-peace-hybrid-conflict-hybrid-peace-hybrid-conflict-https://cupdf.com/document/hybrid2020),   )تم  

 ).2021أكتوبر/تشرین األول   5االطالع في 
 إلى ویفتقرون واحدة نوم مؤلفة من غرفة  منازل في یعیشون إنھم التقریر لھذا  أثناء مقابلتھم ووتش رایتس ھیومن لـ المیم مجتمع  من شخصا 17 عن یقل  ال ما قال 10

  .األساسیة الخدمات  فیھا بما االقتصادیة، اإلمكانیات
 . 2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع علي،  11
 .2021یولیو/تموز  23الھاتفیة مع مریم، مقابلة ھیومن رایتس ووتش  12
 دینیة شعارات  استخدموا  إنھم  قالت بھا، مشتبھ مسلحة جماعة أعضاء على ید 2020 حزیران/یونیو في بغداد، من  ترانس وھي امرأة  عاما)، 21رانیا ( اختُطفت مثال، 13

 . 2021أكتوبر/تشرین األول   25رانیا في  عبر رسائل نصیة مع  كویر وعراق ووتش رایتس ھیومن مقابلة. تعذیبھا أثناء
دوافع طائفیة لتبریر االنتھاكات ضده. مقابلة ھیومن رایتس   رجال األمنرجل مثلي من كربالء، أثناء زیارتھ لبغداد، واستخدم وھو عاما)،  18مثال، اعتُقل علي (

 . 2021یولیو/تموز  5ووتش الھاتفیة مع علي في 
  بسبب  بھا، لھم عالقة ال التي الطائفیة، والحوافز الدیموغرافیة  التقسیمات  فیھا بما السیاسیة،  السلطة أنظمة بین عالقون بأنھم قوبلوا نالذی المیم  مجتمع أفراد أفاد 14

 . الجندریة وھویتھم الجنسیة توجھاتھم

https://cupdf.com/document/hybrid-conflict-hybrid-peace-hybrid-conflict-hybrid-peace-how-militias-and.html
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  للتصدي 2012  في  أُنشئت  حكومیة  لجنة  اتخذت . ترانس و   مثلیین عتبرون یُ  أشخاص  وقتل   ،وتعذیب 
  15.اھحلّ أن یتم   قبل لحمایتھم ملموسة  خطوات   بضع المیم  مجتمع  ضد  لالنتھاكات 

  أن  ھو   األخیرة  السنوات  في  المھمة التطورات  أحد  فإن التقریر، ھذا  في  الموثقة الروایات  من  یتضح كما
  أبنائھم  ضد  العنف  ویواصلون  الدولة  یةرعاب  مجتمع المیمل المناھض  بالخطاب  درایة على  أصبحت  العائالت 

  المشتبھ  األبناء معاقبة  بقصد   ،القانون المنزل، بموجب  في  عتداءات اال  معظم  تبدأ.  الجندري  تعبیرھم   بسبب 
  أبناءھم  األھالي منع التقریر، ھذا  في  موثقة حالة  21  في . ذوو ھویات جندریة ال معیاریة أو مثلیین كونھم ب

 . المنزل مغادرة من

 
 السياق االجتماعي 

 سياسة الشعر 

  ،تفتیش نقطة  عند   ،2021  حزیران /یونیو في. مشاكل ال لتجنب  شعري  وأربط  مظھري أخفي ما  غالبا 
  إن  قالوا ]. العراق وسط [  كربالء  محافظة  في  مسلحة ، وھي جماعة العتبات  حشد  مجموعة  أوقفتني 

ثم    شعري واقص أن ی رجالھ ل قال المسلحة، المجموعة قائد  جاء  مابعد . …یعجبھم مظھري ال  
 . أذھب  ني وترك ی

 2021  تموز/ یولیو  5  كربالء، من  مثلي رجل ، عاما)  18(  علي  —

 

  الشاغل  الشغل والذكورة، لألنوثة  المعیاریة  ُمثُلھا في  ،بوضوح محددة جندریة ثنائیة  على الحفاظ  یُمثّل 
  ھي   الشعر تصفیفة .  الشعر  تسریحات  ون راقبی  الذین األشخاص  مثلھایو  سنھا ی  التي و  العراق، في للسلطات 

 . للوحشیة بررام و للتنمیط ھدفا تصبح   أن أیضا  یمكن  ولكن   للتواصل، وسیلة 

  والشعر  للرجال، الطویل  الشعر فإن  ووتش،  رایتس   ھیومن  قابلتھم  المیم  مجتمعأفراد  من شخصا  48 لـ وفقا 
  من  المعیاریة  غیر   الشعر تسریحات   عواقب   تتراوح قد . تستحق العقاب   جریمة ن یشكال  للنساء، القصیر
 . الموت  وحتى ،التعذیب  إلى االعتقال 

  بغداد  في  میتا  ،الزاھیة ومالبسھ  الطویل األشقر  بشعره رف عُ  عراقي   أزیاء عارض   نوشي، كرار  على ُعثر 
  یعتقد .  شعره  وقص  ،جسده  وتشویھ  ،والطعن للتعذیب  نوشي  تعرض  وفقا لتقاریر، .  2017  تموز/یولیو  2 في

  16.الطویل  شعره  بسبب قتلتھ   مسلحة جماعة  أن نوشي أصدقاء

  المقاھي  بعض  دخول  من  ممنوع  إنھ ،)بغداد  جنوب  مدینة ( النجف منمثلي  رجل  ،عاما) 23(  سامي  قال
 : " ا فیھ یعیش  ي تال المدینة  ات سیاس "  مع توافقت  ال  والتي شعره، تسریحة  بسبب   ھناك،

 
،  2016أغسطس/آب   18ھیومن رایتس ووتش، صحفي لـ "العراق: الصدر یدعو إلى "عدم االعتداء" على المثلیین"، بیان  15

https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/18/293149   2021أغسطس/آب   17(تم االطالع في .( 
16, July 5, 2017, The Independente model brutally killed in Baghdad 'because of his good looks,’” “Iraqi mal

-good-baghdad-torture-murder-edkill-nushi-karar-model-male-east/iraq-https://www.independent.co.uk/news/world/middle
a7824586.html-street-palestine-gay-ooksl   2021أغسطس/آب   18(تم االطالع في .( 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/18/293149
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-male-model-karar-nushi-killed-murder-torture-baghdad-good-looks-gay-palestine-street-a7824586.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-male-model-karar-nushi-killed-murder-torture-baghdad-good-looks-gay-palestine-street-a7824586.html
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  شعري، بسبب  كثیرا  للتنمر أتعرض . مثلیا  أبدو ال حتى   أخرج، عندما   أربطھ لكني  طویل،  يشعر
كلمات   یستخدمان   والداي حتى  17"شاذ". و"   سوسو" ینادونني   كانوا. االنتقادات  من  الكثیر أتلقى  وكنت 
  18.مجتمع المیم  لوصف  مماثلة

 

 : بغداد  من  مثلي  رجل ، )عاما  22(  مجد  قال

 

.  الغضب  بدافع  والدي  صھوق  طویال  يشعر  كان . آخر  رجل  مع الھاتف على   أتحدث  والدي  سمعني 
  19.السالح  تھدید  تحت  بقتلي أیضا  ھدد 

 

  إذا عما] بغداد  شمال  مدینة [ كركوك  من  التوجھ الجنسي وھو رجل مزدوج  ،عاما) 26( منتصر  ُسئل  عندما 
 : قال ،توقفھ  التفتیش نقاط   كانت 

 

  نني ألو  الطویل  شعري  بسبب  ا غالب. كثیرة مرات  التفتیش نقاط أوقفتني  . یومي  شبھ  بشكل  ھذا یحدث 
  عناصر [ د وأرا الطویل  شعري بسبب  كركوك في  لي  صدیق مع القیادة أثناء أوقفوني . حلقا ضعأ

  من  بالعار   تحس ما"  نيسألو. الخنثىب ووصفوني   وأھانوني، شعري  عن  أسئلة سألوني . قصھ] الشرطة
  وبقیت   نقطة التفتیشل المجاور  "عرفة  شرطة  مركز "  إلى وأخذوني   السیارة من أخرجوني" ؟شكلك ھذا

  قص ب لھم شأن   ال  أنھ  أخبرتھم. شعري  قص بأن أ تعھد  ورقة  على   التوقیع مني  أرادوا. ساعة ھناك 
  20.للجامعة  سیئة  سمعةیجلب   الطویل شعري  أن  جامعتي   مدیر أخبرني  كما . شعري

 

 مقاومة كوي�ية ك استراتيجيات

  یتركونني ف بالسرطان، ة مصاب نني بأ  جیبھمأ ، قصیر شعري  لماذا] الشرطة عناصر [  سألني ی عندما 
 .وشأني

 2021  تموز/ یولیو 23 عراقیة،   مثلیة امرأة،  عاما)  21(  مریم —

 

  استراتیجیات  یستخدمون  یومیا، العراق  في أفراد مجتمع المیم  یواجھھ  الذي البنیوي  العنف  مواجھة في
  والتنقل  قعھم، الو العمیق  والفھم  الدعابة،  بروح ذلك یفعلون .  ن القدرة على التصرف ع  كتعبیر  كویریة

 
 . واألطفال النساء إلى توجیھھ محببا عند لقبا یكون أن یمكن ولكن مثلیون أنھم  على إلیھم یُنظر الذین الرجال ضد مھین بشكل" سوسو" مصطلح یُستخدم 17
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سامي،  18
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مجد،  19
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع منتصر،  20
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  على  أمثلة  فیھا  لكن  مروعة،  ووتش   رایتس ھیومن   لـ ھا ورو  التي القصص . العامة  األماكن  في  التكتیكي
 . القمعیة الھیاكل  على   االنتصار

  إجباري  باستمرار  الشرطة عناصر  یحاول : "قتل محاولة  من نجت   امرأة ترانس  ،عاما) 31( خدیجة  قالت 
  ، ’أجل وأقول،  أبتسمف  أمامي، بھ االتصال  دائما  یحاولون.  ا مزیف رقما  أعطیھم. ھاتفي رقم  إعطائھم  على

 21. "وصلتني‘ 

  اتصال یستخدم  وإنما   ھاتفھ،  في شریحة  یستخدم  ال  إنھ النجف، من مثلي  رجل  ،عاما) 23(  سامي  قال
  التي  االستراتیجیات  عن  سامي  قال. المسلحة الجماعات  قبل من  استھدافھ لتجنب  فقط، الالسلكي  اإلنترنت 
 : الرقمیة المراقبة لتجاوز  یستخدمھا 

 

  الشخصي حسابي   إلى] المسلحة  الجماعات [ تصل فسوف  فعلت، إذا ألنني . منشورات  أي  على   أعلق ال
  مشاركاتي  ون صوروی  الشخصي  إلى حسابي  األشخاص  بعض   قد یدخلبل . ضدي  بحملة ویقومون 

  الجنسي  توجھي  لفضح" النجف  من ھذا الشاذ  إلى  انظروا " لیقولوا،  مختلفة   مجموعات  على  ھا وننشری و
  22.وجھي ظھرتُ   التي الصور جمیع لحذف اضطررت . موافقتي دون

 

 : بغداد  من  مثلي  رجل ، عاما)  26(  عباد  قال

 

ت  سنوا  تطلب األمر مني.  لقتل التعرض ل أو التظاھر بأنني غیري إما –  خیارین  لدي أن أدركت 
  حسابات عبر   لكن المواعدة، تطبیقات   أستخدم. اإلنترنت  عبر ذلك في  بما نفسي،   حميأ كیف تعلم أل

  ال . الموقع فعیلت  أو  الشاشة  لقطات ب أبدا أسمح ال.  حسابي  بمظھر   التحكم من   تمكنأل  فقط، مدفوعة
  23.أبدا فیدیو مقاطع أو  صورا  أرسل

 

  األماكن  في  المحتمل  العنف مع تتعامل  كیف النجف، من ترانس   امرأةوھي   ،)عاما   19ى ( مس أوضحت 
 : قالت . العامة

 

  ثم بالناس،  ملیئة   منطقة إلى قودھم أ حتى أماطل ؛ تكتیك إنھ . الرجال مني  یقترب  عندما   بالصراخ  أبدأ
  ذلك من  بدال  ھینھمأ ف ،إھانتي یریدون . اویغادرو بالحرج   یشعروال الصاخبة  الصرخات  بعض  أطلق

  24.المنطق نفس وباستخدام 

 

 : قال  . القسري الزواج من للھروب  خطیبتھ مع  أجراه اترتیب  بغداد،  من مثلي  رجل ، عاما)  20(  م لیسوصف  
 

 ، عبر تطبیق "زووم". 2021آب  /أغسطس 5مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر عبر الفیدیو مع خدیجة،   21
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سامي،  22
 .  2021یولیو/تموز  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر الھاتفیة مع عباد،  23
 .  2021سبتمبر/أیلول    17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مسى،  24
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.  صدیقة ولدیھا   مثلیة خطیبتي . المثلیین زواج  یقبل  ال  مجتمعنا  ألن ذلك، على  مجبر ألنني   فتاة خطبت 
  25.اةنجلل الوحیدة الطریقة  إنھا شیئا. أھالینا  یعرف  وال   رائع، ترتیب   لدینا

 

 السياق القانوني

  ضبط   إلى تھدف  العقوبات  قانون في الغامضة األحكام  من  مجموعة  بموجب  أفراد مجتمع المیم  یُعتقل 
  15  ووتش   رایتس ھیومن  قت وثّ   التقریر، ھذال البحث  أثناء. التعبیر  حریة من  والحد واآلداب العامة   األخالق

  ھذا  في الموثقة المیم مجتمع ضد  االنتھاكات  معظم . قابلتھم  ممن  مجتمع المیم منشخصا  13لـ   اعتقال حالة
نادرا ما تُوّجھ تھم أو تحدث إدانات وفقا للقانون    26.المحلي  القانون  في قانوني  أساس  تستند إلى ال  التقریر 
 . األفراد الذین یتعرضون لإلیقاف واالعتقال عند نقاط التفتیش بحق 

  من  مجتمع المیم أفراد  بحق  الخطیرة  االنتھاكات  ذلك في  بما  27العراق، في  مستوطنا  األسري  العنف  ما زال
  العراقي العقوبات   قانون م جرّ یُ  بینما . التقریر  ھذا  في حالة  40 في  موثق  ھو كما  وأقاربھم،  أھالیھم  قبل

  زوجتھ " تأدیب "  بـ  قانونیا  حقا  للزوج) 1( 41 المادة تمنح  الجسدي، االعتداء) 1969/ 111  رقم قانون(
  على أیضا   العقوبات  قانون ینص  28. " عرفا  و أ قانونا  و أ  شرعا ما ھو مقرر  حدود   في"  بنائھم أ  تأدیب ب  ولآلباء 

  زنا ال تمارس   ة لھقریب أو  ولمن وجد زوجتھ " شریفة واعث لب" القتل،  ھا فی بما  العنف، ألعمال  مخففة عقوبات 
  29.الزواج إطار خارج الجنس أو

  كردستان  إقلیملدى  فإن ،"األسرة  في  والتعسف  العنف أشكال  كل"  صراحة  العراقي الدستور  یحظر   بینما
  قانون  مشروع لتمریر العراقیة  البرلمانیة  الجھود  توقفت   30.األسري  العنف بشأن  قانون  وحده العراق

  العنف  مناھضة  قانون  مشروع من  2019  نسخة تتضمن   2021.31- 2017 خالل األسري  العنف  لمناھضة
  األسري، العنف  لضحایا  خدمات تقدیم الب  تتعلق أحكاما ووتش   رایتس ھیومن   علیھا   اطلعت  التي  األسري 
  العنف  لمكافحة الوزارات  بین   مشتركة لجنة  وتشكیل ، ھاانتھاك على وعقوبات )  تقییدیة(  حمایة  وأوامر

 
 .  2021یونیو/حزیران  18وتش الھاتفیة مع سلیم، مقابلة ھیومن رایتس و 25
،  2021دیسمبر/كانون األول  2"ھل من سیادة للقانون في العراق؟"، مقال رأي لـ ھیومن رایتس ووتش،  26

https://www.hrw.org/ar/news/2021/12/02/380611 2021دیسمبر/كانون األول  3االطالع في   (تم (. 
ة إلى قانون مناھضة العنف األسري"،  27 ،  2020أبریل/نیسان   22ھیومن رایتس ووتش، صحفي لـ بیان "العراق: الحاجة ُملحَّ

2https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/34115   2022فبرایر/شباط  3(تم االطالع في ( . 
:  لالطالع،  1969، یولیو/تموز 1969لسنة   111) من قانون العقوبات، رقم 1( 41نظر المادة ا 28

https://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120074052223 ) 2202 مارس/آذار 5تم االطالع في .( 
 .1969 تموز/یولیو ، 1969 لسنة 111 رقم العقوبات قانون من 409و) 1( 128 المادتان 29
، 8رقم  ، قلیم كردستان إ في األسريمناھضة العنف انون ق؛ 29دستور العراق، مادة  30

law.pdf-http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/kordi   2202فبرایر/شباط   1(تم االطالع في.( 
alalmy-report/altqryr-https://www.hrw.org/ar/world-،  2021تقریر ھیومن رایتس ووتش العالمي، فصل العراق، ینایر/كانون الثاني  31

chapters/377380-2021/country  2021مایو/أیار   3(تم االطالع في .( 
Human Rights Watch Submission to the UN Human Rights Committee in Advance of its Review of Iraq, January 2022, 

 iraq-review-its-advance-committee-rights-human-un-submission-watch-rights-https://www.hrw.org/news/2022/01/25/human   تم)
 ). 2022فبرایر/شباط   2االطالع في 

https://www.hrw.org/ar/news/2021/12/02/380611
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152
https://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120074052223
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/kordi-law.pdf
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377380
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377380
https://www.hrw.org/news/2022/01/25/human-rights-watch-submission-un-human-rights-committee-advance-its-review-iraq
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  أنھ  ذلك في  بما  فعالیتھ،  تقویض   شأنھا من  وأحكام  ثغرات ة  عد   القانون مشروع  یضم  ذلك، مع. األسري 
  32.للضحایا  والعدالة  الحمایة على  للمصالحة األولویة یعطي 

  أو  تُستخدم  التي ا، ووتطبیقاتھ   1969  لسنة  العراقي العقوبات  قانون  في الواردة  األحكام التالي الجدول یوضح 
  التي  االستعماریة الحقبة  آثار من  ھي   األحكام ھذه من  العدید . أفراد مجتمع المیم  الستھداف استخدامھا  یمكن 
    33.الفرنسیین  من  المستوحاة  العثمانیة  القوانین  إلى  باإلضافة  البریطاني،  الحكم  بعد  بقیت 

  
من قانون العقوبات على أنھ یجوز للزوج  )1( 41المادة تنص 

ما ھو مقرر شرعا  آلباء تأدیب أبنائھم في حدود ل"تأدیب" زوجتھ و
  34أو قانونا أو عرفا.

 من أبنائھم ضد عنف أعمال  ارتكابب لوالدینل القانون ھذا یسمح
یكونون   عندما حتى عقاب،  دون" تأدیبھم" ستار تحت  المیم مجتمع
من یعتبرن أنفسھن  تي قدوا الل المتزوجات،  للنساء بالنسبة. بالغین

  االنحراف بسبب من أزواجھن للعقاب عرضة فھنمجتمع المیم، 
 .الجندریة والمعاییر األدوار عن

  لبواعث الجریمة ارتكاب" العقوبات قانون من 128 المادة تحدد
 : یلي ما على المادة تنص". مخفف عذر" أنھ على" شریفة

 
 عذر وال لھا خففةمُ  أو العقوبة من عفیةمُ  تكون أن إما األعذار – 1
 یعتبر األحوال ھذه عدا وفیما. القانون یعینھا التي األحوال في إال

 استفزاز على بناء أو شریفة لبواعث الجریمة ارتكاب مخففا عذرا
  35.حق بغیر  علیھ المجني من خطیر

 من باإلفالت ، كلي أو كبیر حد إلى ، للجناة  القانون ھذا یسمح
  أفراد ضد  المرتكبة القتل،   بما في ذلك االنتھاكات،  على العقوبة
 ". الشرف حمایة" باسم المیم،  مجتمع

  سبع لغایة بالسجن العقوبات قانون من  )2( 200 لمادةا  تُعاقب
  مبادئ تغییر" إلى یسعى" مذھب" ألي یروج من لكل سنوات

 36".االجتماعیة للھیئة األساسیة النظم أو األساسیة الدستور

  الجمعیات،  وتكوین التعبیر،  حریات لتقیید البند ھذا  استخدام یمكن
 ". محرمة" قضایا في العاملین النشطاء لمعاقبة أو والتجمع، 

 أفكار أو معلومات أي نشر العقوبات قانون من 210 المادة تحظر
 37".العام األمن تكدیر" أخرى،  أمور بین من شأنھا،  من

  الذین المیم مجتمع نشطاء الستھداف البند ھذا  استخدام یمكن
  الشعارات یستخدمون  أو المیم مجتمع لحقوق دعمھم یظھرون

 . لمجتمع المیم المؤیدة
  تزید ال مدة بالسجن" العقوبات قانون من )1( 394 المادة تعاقب

  أنثى الزواج حالة غیر في واقع من بالحبس أو سنوات سبع على
  وقعت من كان إذا رضاھا أو  برضاه أنثى أو بذكر الط  أو برضاھا

  عشرة الثامنة یتم ولم عمره  من عشرة الخامسة أتم قد الجریمة علیھ
 .سنة

 من كان إذا سنین عشر  على تزید ال مدة السجن العقوبة وتكون
 38".العمر من كاملة سنة عشرة الخامسة دون الجریمة علیھ وقعت

  لاطفاأل مع الجنسیة بالعالقات المتعلق  الحكم ھذا  استخدام یمكن
 الشریكین كال یكون عندما خاصة المیم،  مجتمع أفراد لمقاضاة

 39.عاما 18 من بنفس العمر وأقل المتوافقین

 
،  2017مارس/آذار   19عراق تعزیز مشروع قانون العنف األسري"،  ھیومن رایتس ووتش متضمنا رسالة ومذكرة إلى السلطات العراقیة، "على الصحفي لـ بیان  32

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301291  ة إلى قانون مناھضة العنف األسري"صحفي لـ وبیان   22ھیومن رایتس ووتش، "العراق: الحاجة ُملحَّ
 ). 2022فبرایر/شباط  2(تم االطالع في   https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152، 2020ریل/نیسان أب

33eport, December 17, “This Alien Legacy: The Origins of "Sodomy" Laws in British Colonialism,” Human Rights Watch r 
and “Honor Crimes by Sex  colonialism-british-laws-sodomy-legacy/origins-https://www.hrw.org/report/2008/12/17/alien2008, 

and Gender”, 
%20Islam/9.08%20Honor%20Crimes%20by%20Ency%20Sex%20and%20Gender.pdf-https://tdissmeyer.com/09%20   تم)

 ). 2022فبرایر/شباط   1االطالع في 
:  لالطالع، 1969، یولیو/تموز 1969لسنة   111العراق: قانون العقوبات [العراق]، رقم    34

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407 ))  2202 مارس/آذار   5تم االطالع في .( 
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39resources-lgbti-http://www.refugeelegalaidinformation.org/iraqRefugee Legal Aid Information, Iraq LGBTI Resources, 2012,   

 ). 2021ار  مایو/أی 4(تم االطالع في  

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301291
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152
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  االغتصاب جرائم لمرتكبي العقوبات قانون من 398 المادة تسمح
  بإلغاء أو القضائیة المالحقة من باإلفالت الجنسي االعتداء أو

 . ضحایاھم  تزوجوا إذا عقوباتھم

  عن أنفسھن یعرفن اللواتي النساء بمعاقبة للرجال المادة ھذه تسمح
  اإلفالت ثم  الجنسي االعتداء أو باالغتصاب من مجتمع المیمبأنھن 

  العائالت تعتبر ما غالبا. منھن بالزواج الجریمة على العقوبة من
 غیر"و عارا الجنسي لالعتداء یتعرضن  اللواتي والفتیات النساء

 .مغتصبیھن من الزواج على  النساء تُجبر وقد" للزواج صالحات
  بالحبس یعاقب: "أن على العقوبات قانون من 401 المادة تنص

 أو دینارا خمسین على تزید  ال وبغرامة أشھر ستة على تزید ال مدة
  40".بالحیاء مخال عمال عالنیة أتى من العقوبتین ھاتین بإحدى

 عامة أماكن في یلتقون الذین الشركاء المثلیین ضد  المادة تُستخدم
  41.المیم مجتمع حقوق نشطاء وضد
  والشھود،  الضحایا،  جمیع  فإن رسمیة،  إحصاءات توفر عدم رغم

  أو الجنسي توجھھم عن التعبیر بأن درایة على كانوا والناجین
  غرامة فرض أو اعتقالھم إلى یؤدي  قد عالنیة الجندریة ھویتھم
 . الحاالت ھذه مثل یتجنبون إنھم وقالوا مالیة، 

  تزید ال  مدة بالحبس العقوبات قانون من ) 1( 402 المادة تعاقب
 أمورا طلب من" دینارا 30 على تزید ال بغرامة أو/و أشھر 3 عن

 42".أنثى أو كان ذكرا آخر من لآلداب مخالفة

  أماكن في یلتقون الذین الشركاء المثلیین ضد القانون ھذا  یُستخدم
 عن یبلغوا مل إنھم أجریت معھم المقابالتالذین  قال  43.عامة

 إلیھم تھم توجیھ یخشون ألنھم لھا  تعرضوا التي االعتداءات
 .402أو  401 المادتین بموجب

  بالسجن بعقوبات العقوبات قانون من  404و 403 لمادتانا تسمح
  بموجب واحدة سنة ولغایة األولى،  الفقرة بموجب سنتین لغایة(

 44".بالحیاء  مخلة أو فاحشةمنشورات أو خطابات " على) الثانیة

  حقوق تعزز التي التعبیر حریة لتقیید المادتین ھاتین  استخدام یمكن
 . علنا المیم مجتمع

  تزید ال مخففة عقوبة على العقوبات قانون من 409 المادة تنص
  تمارس قریبتھ أو زوجتھ شخص  فاجأ حالة في سنوات ثالث على
  أو الوفاة إلى أدى ما علیھن  واعتدى الزواج خارج الجنس أو الزنا

  45.الدائمة اإلعاقة

 تماما  العقوبة من اإلفالت للرجال یمكن أنھ على الحكم ھذا  ینص
  وجدوھن بأنھم االدعاء خالل من والفتیات النساء تشویھ أو قتل عند

 أن مفادھا رسالة یرسل النص. الزواج خارج جنسیة أفعاال یمارسن
 . الجنسیة أفعالھن بسبب النساء   یؤذوا أو یقتلوا أن یمكنھم الرجال

  في یتسكع وجد من" العقوبات قانون من 502 المادة تعاقب
"  لآلداب منافیة لغایة أو   لقصد فیھا  یترصد أو العامة المحالت
  46.بغرامة أو أیام  عشرة لغایة بالحبس

  على بناء  أفراد مجتمع المیم الستھدافالمادة  هھذ  استخدام یمكن
 .العامة األماكن في أفعالھم أو مظھرھم،  أو الجندري،  تعبیرھم
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  حقوق مجتمع من المدافعین عن  ناشطا 11 ضد 401 المادة على بناء توقیف مذكرات العراق كردستان إقلیم في الشرطة  أصدرت ،2021 یونیو/حزیران في مثال، 41

 .السلیمانیة مقرھا حقوقیة وھي منظمة "منظمة راسان"، في سابقین أو حالیین موظفین وھم إما المیم،
(تم االطالع   https://www.refworld.org/docid/452524304.html: لالطالع،  1969، یولیو/تموز 1969لسنة   111العراق: قانون العقوبات [العراق]، رقم  42

 ). 2021یونیو/حزیران  5في 
  في ھمایقبالن بعض  رأوھما عندما 402 المادة بموجب باالعتقال وصدیقھ ھو ھددوه الشرطة عناصر إن  التقریر ھذا إعداد أثناء مقابلتھ عند مثلي رجل قال مثال، 43

 .السیارة
(تم االطالع   https://www.refworld.org/docid/452524304.html: لالطالع،  1969، یولیو/تموز 1969لسنة   111العراق: قانون العقوبات [العراق]، رقم  44

 ). 2021یونیو/حزیران  5في 
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 حملة مناهضة لمجتمع الميم برعاية الحكومة (صور توضيحية) 

مجتمع المیم   حقوق أن  حین في  47.سیاسیا أسلوبا العراق في  المیم  مجتمع  أفراد  على  الھجمات  كانت  لطالما
  العدید  الدینیة والشخصیات   الحكومیون  المسؤولون أصدر  الرسمي، السیاسي  الخطاب  عن الغالب  في غائبة 

  49.ه ضد  العنف وتغذي  العراقي المیم  مجتمع  حقوق  قوض ت  والتي 48،لھم المناھضة  التصریحات  من

  ،القضاء خارج اإلعدام عملیات   من واسعة حملة العراقیة  المسلحة الجماعات  أعضاء  بدأ ، 2009 في
  السلطات  تفعل لم   50.ةالذكور  معاییر  یطابقون   ال  أو مثليال سلوكھم في  یشتبھ  لرجال والتعذیب   ،واالختطاف

  تنفذ   أنھا  تزعم  العراق في  المسلحة الجماعات  من العدید  أن رغم. ھذه  القتل  عملیات   لوقف شیئا  العراقیة
  –  القتل أعمال أن كیف أظھر 2009  لعام ووتش  رایتس  ھیومن تقریر أن  إال  ، ةاإلسالمی للشریعة  تفسیرھا 

  ،واإلثبات  ، الشرعیة معاییر تنتھك   –  واألھواء  التحیز  أساس على   محاكمة، أو دلیل دون  ترتكب   التي
  51.اإلسالمیة  الشریعة  في  والخصوصیة 

  مجموعات وھي  ،" (قوات الحشد)الشعبي  الحشد  قوات " ضمن تُعد اآلن  مجموعات  عدة  أطلقت  ، 2012 في
  " المھدي جیش " و  "،الحق أھل  عصائب "  ھا فی بما  ،2016 منذ  الوزراء رئیس لسیطرة صوریا تخضع  مسلحة

  القوات  قبل من  الحاالت  بعض  في ة مدعوم  ،غضب" لا كتائب "و)  " السالم سرایا " باسم  اآلن  المعروف(
نمط یربطھ  [  "اإلیمو "  ثقافة   من  جزء ك المصنفین األشخاص  على الھجمات  من موجة  الحكومیة، المسلحة

  52.المیم  مجتمع من بعضھم  عتبریُ   وكان  ،]"الناقدون بموسیقى "الھیفي میتال" و"الراب

  ، شعرھم یقصوا  لم  ما " هللا  غضب "  بـأشخاص   تھدد   الصدر بمدینة بغداد   حي  في ومنشورات  الفتات  ظھرت 
  53". الشیطانیة  المالبس"  بـ  ُوصف   ما ارتداء عن  فوایك و  ،"الكاملة  الرجولة"  على  حافظوا ی و  ،أوشامھم خفوا یو

  المستھدفین  الصدر مقتدى حینھا  المؤثر  الشیعي  الدین رجل  وصف  الحملة، وراء كان  من ضحتی  لم  حین  في
  یجب   أنھ  أیضا  أكد  لكنھ ، "المسلم المجتمع في  اآلفة"و " ومجانین  سفھاء"  بـ اإلنترنت  على بیان   في الحملةب

 54". القانون  بموجب "  ممعھ  التعامل

 
47“Iraqi news media 'promoting hate speech' against LGBT people,” Middle East Eye news release, July 1, 2020,  

speech-hate-coverage-lgbt-media-https://www.middleeasteye.net/news/iraq   2021أكتوبر/تشرین األول  23(تم االطالع في .( 
48“Iraqi TV Report: Jews Behind Iraqi NGOs; They Promote Homosexuality And Encourage Men To Style Their Beards Like  

-promote-they-ngos-iraqi-behind-jews-report-tv-https://www.memri.org/reports/iraqiHerzl,” Memri dispatch, April 19, 2019, 
 style-men-encourage-and-omosexualityh   2021یونیو/حزیران  2(تم االطالع في .( 
49 Sadr says gay marriage caused coronavirus,” Al Arabiya English, March 28, 2020,-“Iraqi Shia cleric Muqtada al 

coronavirus-for-marriage-gay-blames-cleric-Shia-Iraqi-east/2020/03/28/Coronavirus-english.alarabiya.net/News/middle//https:  
 . )2020 ثانيتشرین ال/نوفمبر 17(تم االطالع في  

،  2009أغسطس/آب    17ومن رایتس ووتش،  "یریدون إبادتنا: القتل العمد والتعذیب والمیول الجنسیة والنوع االجتماعي في العراق"، تقریر ھی 50
https://www.hrw.org/ar/report/2009/08/17/255964 2021مایو/أیار  17، (تم االطالع في (. 
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https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/16/245613   2021مایو/أیار  17(تم االطالع في( . 
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  لالنتھاكات  للتصدي المیم مجتمع لجنة بتشكیل  الحكومة استجابت  دولیة،  ضغوط عقب  ، 2012 أواخر  في
  55.حلھا  قبل ملموسة خطوات  بضع  اللجنة اتخذت  ذلك،  مع . المیم مجتمع أفراد  ضد 

أصبح أفراد  ، )"داعش"  باسم   أیضا  المعروف ( المتطرف " اإلسالمیة  الدولة تنظیم "  صعود  مع  ، 2014 في
[أصبحت   " والمثلیات  للمثلیین  اإلنسان لحقوق  الدولیة لجنة ـ "الل وفقا .  أكبر لخطر معرضینمجتمع المیم 

  والعراق  سوریا في  األقل على  شخصا  17  المجموعة أعدمت  ، تُعرف حالیا بـ"آوترایت أكشن إنترناشونال"]
  2015.56  آذار/ومارس 2014  حزیران /یونیو بین  مثلیین  العتبارھم  أو  اللواط  بتھمة 

  الجندریة معاییر ال  یطابقون ال  الذین  ضد  العنف حظر  إلى  الصدر مقتدى دعا  ،2016  تموز / یولیو في
  لكن  ،نمقبوال  غیر أمران   والتشبھ بالجنس اآلخر  المثلیة  العالقات  بأن  رأیھ عن  الصدر بیان عبّر    57.السائدة

  یعانون  أنھمب  الصدر یزعم  الذین – نمطیة ال غیر   جندریةال ة ھویذوي/ذوات ال األشخاص  رغم ذلك، یستحق 
  من  یزید   بما  علیھم االعتداء وعدم  مقاطعتھم یجب : "البیان  في  جاء. الحیاة  في الحق  –" نفسیة  مشاكل "  من

 58 ". والمقبولة  العقلیة  بالطرق وھدایتھم   نفورھم 

 ،60  2019  إلى 59  2017من   بغداد   في المیم مجتمع  أفراد  قتل  تشیر التقاریر إلى استمرار  الدعوات، ھذه  رغم 
 . المتورطین  لمعاقبة  أو  لمنعھم  شیئا   العراقیة  ولم تفعل السلطات 

  طالب فیھا  ،2020  أواخر  حتى  واستمرت  2019 األول  تشرین/أكتوبر  في بدأت   احتجاجات  موجة في
  ھا فی بما  األمن،  قوات  مع  االشتباكات  أدت  الفساد، مكافحة  إجراءات  وزیادة الخدمات  بتحسین  ن والمتظاھر 

  مجتمع أفراد  شارك   61.الجنوبیة  العراق ومدن  بغداد   في األقل على   متظاھرا 487 مقتل  إلى الحشد، قوات 
  االحتجاج حركة  مع  ة یساوتالمالحقوق و بالحمایة   مطالبھم بمواءمة وقاموا  ،المظاھرات  في بارز  بشكل   المیم

  62.األوسع

  الھویة ومغایرة  الجنسي  المیل وازدواجیة  المثلیة  رھاب مناھضة ل العالمي  الیوم" ، 2020 أیار /مایو  17 في
  االتحاد  ذلك في  بما 63، قزح قوس  علم في بغداد    جنبیة األ سفارات لل عجمّ مُ رفع  ، )"یداھوت "أ(  "الجنسانیة 
  بما   العراق في  إدانة ذلك  أثارمجتمع المیم.  مع للتضامن رمزا  والبریطانیة، الكندیة والسفارتان   األوروبي 

 
 السابق.  55
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270247، 2015یونیو/حزیران  8"حرب الدولة اإلسالمیة ضد المثلیّین"، مقال رأي لـ ھیومن رایتس ووتش،  56

 ). 2021مایو/أیار   20(تم االطالع في  
،  "دى الصدر (أعزه هللا) یجیب على سؤال حول تزاید ظاھرة التجمل الزائد بالنسبة للشباب والتشبھ بالنساء والعالقات المشبوھة بینھمسماحة السید القائد مقت" 57

 ). 2021مایو/أیار   20م االطالع في  (ت   http://jawabna.com/index.php/permalink/9343.html، 2016، "جوابنا"
،  2016أغسطس/آب   18ھیومن رایتس ووتش، صحفي لـ  "العراق: الصدر یدعو إلى "عدم االعتداء" على المثلیین"، بیان 58

https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/18/293149   2021أغسطس/آب   17(تم االطالع في .( 
https://arabic.euronews.com/2017/07/03/iraqi-،  2017یولیو/تموز  3، "یورونیوز""العثور على جثة الفنان العراقي كرار نوشي مقتوال بعد اختطافھ"،  59

noushi-kerrar-appearance-his-for-assassinated-actor ) 2021مایو/أیار  20تم االطالع في .( 
60-https://gulfnews.com/world/mena/iraqid because of his looks,” Gulfnews, October 11, 2018, “Iraqi teenager brutally kille 
 1.2288828-looks-his-of-because-killed-brutally-teenager  2021یولیو/تموز  1(تم االطالع في .( 
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضیة األمم   ،"2020الى نیسان   2019 األولفي سیاق التظاھرات في العراق من تشرین  اإلنسان"انتھاكات وتجاوزات حقوق  61

UNAMI-Iraq-https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Demonstrations-،  2020المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، أغسطس/آب 
AR.pdf-report-OHCHR  2202  مارس/آذار 7(تم االطالع في ( . 

62 “LGBTQ activists in Iraq will 'not hesitate' to keep on protesting despite threats,” Middle East Eye news release, October 1, 
 threats-lgbt-tsprotes-https://www.middleeasteye.net/news/iraq2020,    2021أكتوبر/تشرین األول  23(تم االطالع في .( 
63“Baghdad demands apology after EU embassies raise 'LGBTQ rainbow flag’ in Iraqi capital,” The New Arab news release,  

flag-lgbtq-raising-after-backlash-iraqi-face-embassies-https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/18/euMay 18, 2020,   
 ). 1202مایو/أیار   18(تم االطالع في  
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https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Demonstrations-Iraq-UNAMI-OHCHR-report-AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Demonstrations-Iraq-UNAMI-OHCHR-report-AR.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-protests-lgbt-threats
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/18/eu-embassies-face-iraqi-backlash-after-raising-lgbtq-flag
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  أن جمیعا ادعوا  حیث  66، الخارجیة ووزارة 65البرلمان،ونواب في  64"، تویتر"  على   الصدر مقتدى  من یھاف
  67. غربیة أجندة  وتفرض   العراقیة یم القِ  تحترم  لم  السفارات 

  العشرات تعرض و  الترانس والنساء   المثلیین الرجال من  العدید  قُتل التقریر، ھذا  یوثق كما  الحین، ذلك منذ 
  على   المیم مجتمع   من  من یعتبرونھم  استھدافب مسلحة  جماعات  أعضاء بدأ  68.مجتمع المیم للتھدید  من

  یُحاكم  لم   69.ضدھم  العنف  إلى علنا  والدعوة   ، ینلمثلی ل مواعدة  تطبیقات  بھم على   یقاعاإل و  اإلنترنت،
  الخطاب  عن  بارزة  عراقیة شخصیات  تغاضت  كما  آخر، شكل  بأي وا بحاسَ یُ   أو  باالعتداءات  ن وط تورالم

  70.علیھ ضت وحرّ   المیم لمجتمع  المناھض 

  أنھ بدا ، لمجتمع المیم المناھضة الصدر  مقتدى تغریدة  بعد  إنھ وا بل وق الذین  أفراد مجتمع المیم  من ثمانیة قال
  71.العراق في المیم مجتمع  من یكونوا  أن خطورة أكثر  أصبح 

  حقوق  النتھاكات   للتصدي استعداده إلى  الكاظمي مصطفى الوزراء  رئیس  أشار ،2020  أیار /مایو  في أیضا، 
أفراد  ضد   والتھدیدات  القتل عملیات   من  المقلقة  الموجة  ة حاصر  یتناول لم  لكنھ  عام،  بشكل  المستمرة اإلنسان

  72.مجتمع المیم العراقیین 

  محملة  مسیرة  طائرات  استھدفت  ما بعد  اغتیال  محاولة  من  الكاظمي  نجا   ،2021  تشرین الثاني/نوفمبر  7 في
 بغداد،  في الحشد  قوات  قادتھا  دامیة  احتجاجات   من  یومین  بعد   الھجوم  جاء. بغداد  في  منزلھ  بالمتفجرات 

 
64r hoisting LGBTQ+ pride flags,” Rudaw news release, May 17, 2020, “Iraqi leaders condemn western diplomats fo 
 https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/170520202  2021مایو/أیار  17(تم االطالع في .( 
 السابق  65
 .) 2021مایو/أیار   17(تم االطالع في  https://www.mofa.gov.iq/2020/05/?p=14175، 2020مایو/أیار   17وزارة الخارجیة في العراق، بیان صحفي،  66
مایو/أیار   18، "نون الدولیةصحفي لـ "بیان  ،مریكي وراء انتشار الظاھرة بالبالد"العراق یغرق في وحل "الشذوذ" وصحیفة أمریكیة تعترف بوقوف الجیش األ" 67

2020  ،https://bit.ly/3gEqruc  2021یونیو/حزیران  1(تم االطالع في .( 
،  2020مایو/أیار  20، "شفق نیوز" د"، "بعد واقعة العلم.. مسلحون یغتالون "مثلیا" ویتركون "رسالة تنبیھ" في بغدا  68

%D9%88%D8%A7%D9%82%D-https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF
%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-8%B9%D8%A9

%-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-
%D8%-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86D

8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D-%D9%81%D9%8A-A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87A/   تم االطالع)
 ). 2021مایو/أیار   17في 

مایو/أیار    17(تم االطالع في     https://twitter.com/SafaaAlNuaimi/status/1262304534862405633?s=20، 2020مایو/أیار   18حساب تویتر،  69
2021 .( 

 ). 2021مایو/أیار   17(تم االطالع في  atus/1270147217773510656?lang=cahttps://twitter.com/samrireports/st  ،2020یونیو/حزیران  8حساب تویتر،  70
 .2021یولیو/تموز  23مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم،  71

 .2021أكتوبر/تشرین األول  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یاسر،  
 . 2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سامي،  

 . 2021یولیو/تموز  5رایتس ووتش مع علي،  مقابلة ھیومن 
 . 2021یولیو/تموز  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع كریم، 

 . 2021أكتوبر/تشرین األول  25مع رانیا في  كویر  وعراق ووتش رایتس ھیومن مقابلة
 . 2021یونیو/حزیران  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سلیم،  

 . 2021سبتمبر/أیلول   17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عمار،  
،  2020دیسمبر/كانون الثاني  15ھیومن رایتس ووتش، لـ  "رغم وعود رئیس الوزراء، اإلخفاء القسري مستمر في العراق" مقال رأي 72

https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377353  ) 2021أكتوبر/تشرین األول  23تم االطالع في .( 

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/170520202
https://www.mofa.gov.iq/2020/05/?p=14175
https://bit.ly/3gEqruc
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://shafaq.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://twitter.com/SafaaAlNuaimi/status/1262304534862405633?s=20
https://twitter.com/samrireports/status/1270147217773510656?lang=ca
https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377353
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  تشرین/أكتوبر  10  في العامة  لالنتخابات  علیھا   المتنازع النتیجة  بسبب  المتظاھرین، أحد  مقتل  عن أسفرت 
  73.األصوات  فرز في  أخطاء وقوع  بعدھا   الحشد  قوات  زعمت  والتي  ،2021  األول

  كأكبر  مكانتھا على ةحافظم مقعدا، 73  بـ  الصدر مقتدى التي یتزعمھا كتلةال فوز االنتخابات  نتائج أظھرت 
  لقوات  السیاسي الذراع حصل  ذلك، غضون   في. عضوا  329  الذي یضم العراقي مجلس النواب  في  كتلة

  74الدورة السابقة. عن  مقعدا 48 أقل بـ مقعدا،  17 على  الحشد 

  التقریر ھذا  في  الموثقة نتھاكات اال  في  تورطھا  في  المشتبھ المختلفة المسلحة  الجماعات  التالي الجدول یوضح 
 . وشھود   فردیة روایات  على  بناء   المیم، مجتمع  أفراد  ضد 

 

 
 
 

 
73Kadhimi decries ‘cowardly’ attack on his home,” Al Jazeera news release, November 7, 2021, -“Iraq PM Mustafa al 

bid-assassination-survives-pm-iraqs-kadhimi-al-https://www.aljazeera.com/news/2021/11/7/mustafa    نوفمبر/تشرین  7(تم االطالع في
 ). 2021الثاني 

74port, October 22, 2021, “Explaining Iraq’s election results,” Chatham House re 
results-election-iraqs-https://www.chathamhouse.org/2021/10/explaining  2021أكتوبر/تشرین األول  22(تم االطالع في(. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/7/mustafa-al-kadhimi-iraqs-pm-survives-assassination-bid
https://www.chathamhouse.org/2021/10/explaining-iraqs-election-results
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II.  مسلحة  جماعات  على يد والتهديد والتعذيب،  واالختطاف، القتل، محاوالت  

 عراقية 
 

  خارج  قتل  حاالت  وأربع   قتل، ت محاوال وثماني اختطاف،  حاالت  ثماني  ووتش   رایتس ھیومن  وثقت 
  من أفراد  ضد  عراقیة مسلحة  جماعات  قبل من  والقتل باالغتصاب  تھدید  حالة وأربعین  اوخمس القضاء،
 . المیم مجتمع 

باإلضافة إلى   ،الشوارع في  النھار وضح  في  اغالب تحدث  والتي   الموثقة، لالنتھاكات  العلني الطابع یشیر 
  إرسال إلى  یھدفون   المعتدون كان .  للمعتدین  یُمنحمناخ من اإلفالت من العقاب  وجود المخیف، إلى  التعّمد 
  وأفراد مجتمع المیم اآلخرین،  ،الضحایا إلى – ھم ھاجمو الذین  أفراد مجتمع المیم أجساد  عبر   رسالة

  لتخویف  أكبر مخطط من  كجزء  مستھدفون األفراد  أن عتداءات لال التعسفي  بع االط ظھریُ .  بالمطلق  والمجتمع 
 . االختالف  معاقبةلوغیر المطابقین للمعاییر  

 

 الناجين/ات  أموت": روايات "ي�يدوني

 قصة خديجة 

:  قالت . عقد   من  ألكثر   مسلحة جماعات  على ید  فظیعة  النتھاكات   ،عاما) 31ترانس (  امرأة  خدیجة، تعرضت 
.  ت رقوحُ  ت،صبواغتُ  ت،رب ضُ . المسلحة  الجماعات  أیدي  على   الشدید  التعذیب  من مروعة ألشكال تعرضت "

  في  ثقوب  ت فرحُ  ، 2012  في. هللا  ع ورب ،الحق ھلأ  وعصائب  ، المھدي جیش  فظائع شھدنا . أصدقائي  قُتل
 75. "مؤخرتیھما  في بالغراء  قنا وحُ  كھربائي  مثقاب  باستخدام  وأنمار، اركرّ  أصدقائي، من اثنان رأسي

  ات ومفك حالقة بشفرات   الرجال من  مجموعة قبل من  عتداءال  خدیجة  تعرضت   ،2021  شباط/فبرایر  في
  قالت  الذین  الرجال،سكب . تقیم   كانت  حیث  بغداد،" في  فلسطین شقق "  في  خالتھا  منزل من بالقرب  براغي 
التي   الحشد  لقوات  تابعة  جماعةوھي  الحق،  أھل عصائب  إلى  ینتمون  أنھم ب  أنفسھم عن  عّرفوا  إنھم  خدیجة
.  أسفل  إلى  صدرھا من جسدھا من   أجزاء وأحرقوا  النار، فیھ  وأشعلوا   جسدھا  على   البنزین سابقا،  ھددتھا

 : ویرك وعراق  ووتش رایتس  ھیومن لـ قالت 

 

  ] أوقفتني[  ووكفتني الشغل  من  راجعة  للبیت  بطریقي  ] كنت [ جنت  صالون لتصفیف الشعر. ب كنت أعمل 
  ویركلوني   یضربوني ] بدأوا[  بدو.  رجال ستة أو   خمس  حوالي بیھا  كان ھمر  اب  بیك نوع   سیارة

  بحاویة ] رموني [  وشمروني   ]طلبوا مني الوقوف [  كوم  كالوا. وجسمي راسي  على  حیل  ویصفعوني 
  وبدو براغي   ومفك  حالقة  شفرة طلّعو  وقتھا   .ظننت أني سأموت، وكنت مستعدة لذلك. الزبالة

  واألفخاذ  والرجل  الورك منطقة خاصة جسمي كل  على ] أداة معدنیة حادة[  حدید  ببوري   یقطعوني 
  ووجھي   جسمي  كل  على  بنزین  لیتر  5  حوالي ] سكبوا[ ذبو  بعدین .حادة  بأداة بجسمي  یشّرحو  وبدو 

 
 .، عبر تطبیق زووم.2021أغسطس/آب   5ق كویر عبر الفیدیو مع خدیجة (اسم مستعار)، مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعرا 75
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الماء، وغّطوني  . جاؤوا لمساعدتي وألقوا علّي الجیران  نقذوني.... والنار   من  ] أحترق[  احترك وبقیت 
  76ببطانیة وأعادوني إلى منزل خالتي. لم أذھب إلى المستشفى ألن األمر مخز.

 

  قالت  .جروحھا  مداواة رفضت  التي  خالتھا من  سیئة  معاملة  عوملت   إنھا خدیجة  قالت  ،خالتھا منزل  في
  أشھر، لستة  جسدي من تخرج سموم كانت الو  مروعة حالة  في  كنت . موتي  تنتظر] خالتي [ كانت "  : خدیجة

 ". حتى اآلن   تماما أتعاف  ولم 

  لطالما  الذي  ھاد وجس  بجمالھا لحقت  التي  واألضرار  ،إصاباتھا من  بالرعب   شعرت  أنھا  خدیجة  أضافت 
 : قالت ، وحروقھا  بسبب   جسدیة  عالقة  إقامة  من  خجلبال  شعر ت إنھا  قالت . أحبتھ 

 

  بسبب   يمجس من  لعاربا  أشعر. أَُحب أو  أحب  أن  أستطیع  وال  جسدي،  دواقیّ . قتلي] المھاجمون[ أراد 
أفراد   وتعذیب  قتل عند   الجماعات، ھذه زركّ تُ .  االنتحار  في فكرت  أنني حتى . الحالیة  الجسدیة  حالتي 

  والسلطة   التقیید  من  كنوع والتشویھ   الضرر إللحاق  أجسادنا  من الحساسة  المناطق  على  ،مجتمع المیم
  77.أجسادنا حریة   على

 

  أربعة دخل عندما   ،2011  إلى  یھا یعود عل  أول اعتداء  إن  ویر ك  وعراق   ووتش رایتس ھیومن  لـ خدیجة  قالت 
  حیث  خالتھا منزل  إلى  عنوة   مسلحة،  جماعةوھي  ، "المھدي  جیش"  في أعضاء ك أنفسھم عن  عّرفوا  رجال
  بإمكاني ذلك. فلم یكن  ،وقتھا أصرخ  لم . فمي وغطوا   وقیدوني ، عینيّ  عصبوا: "قالت . تختبئ   كانت 

  واضحة اآلثار  تزال  ال.  أظافري ونزعوا  ،شعري وحلقوا  ،الیمنى رجلي  واكسرف ، حدیدي بقضیب  ضربوني 
 78". جسدي  على

 

 قصة أيمن 

  إلى  ینتمون  ، عائلتھمن   اأفراد  إن بغداد،  من مثلي  رجل وھو   ،عاما) 20( أیمن   قال ، 2021 آذارمارس/ في
 : قال. قتلھ حاولوا التابعتین لقوات الحشد  الحق  أھل وعصائب   هللا  حزب  كتائب 

 

بل   یة،درالجن  ھویتي  عن   أبدا صرح أ لم . عائلیة   بمشاكل  األمر بدأ اآلخرین، عن   مختلف شكلي
  بالتردد   أبي بدأ  أن بعد   ،]2021 كانون الثاني /ینایر[  العام  بدایة  في . شكلي بسبب   فقط افترضوا ذلك

  الجماعة  في الذي یمتلك سلطة أكبر عمي،  منزل في  قیمأل  غادرت  ھناك، وضربي  عملي   مكان إلى
أسلحة  ب  كبیر عراك   ھناك وكان  أبي  جاء. السبب عن  خبره أ مل  نيولكن  ،إلیھا نیا ینتم  التي  المسلحة

تنتظر    عائلتي  كانت  بینما   المأوى لي  وقدموا  الجیران  أعادني ]. وعمي  أبي[ لحقا بي و  فھربت، ، ناریة
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  79فتوى  على  لیحصل النجف  إلى  أبي ذھب . ا جدا وقبلی   ابدائی   األمر كان. ومعھم أسلحة خارج في ال
   80. محلال قتلي  كان إذا ما حول

 

  ومعھم   منزلھ إلى  جاءوا والده،ك ] هللا  حزب  كتائب [ الحشد  جماعة  نفس   إلى ینتمون  رجال  ثالثة   إن أیمن قال
 : قال. مستمر بشكل   الرصاص  علیھ   وأطلقوا ،ورشاشات  مسدسات 

 

  مركز إلى  أخذتني. لتحمیني غرفة  في  أمي خبأتني . بأعجوبة ونجوت  اختبأت . قتل  محاولة  كانت 
فترة الدعوى البالغة أربعة   طوال أحد  یُعتقل  لم. صالحنا في  ستكون  أنھا  اعتقدنا ،شكوى لتقدیم  الشرطة

لم   إذا بالقتل تعرض صاحب العمل للتھدید .  العملالمدرسة أو  إلى الذھاب  حتى أستطع  لم. أشھر
  81.للقوة  ا استعراض األمر كلھ كان. طردنيف یفصلني،

 

یظل   بینما .  الشكوى  إسقاط  على  وأجبره   األمر إلصالح  النھایة  في تدخل عائلتھ   في شیخا  إن أیمن قال
  لي قاال: "أضاف. حمایة  على  للحصول  إلیھ یذھب   مكان لدیھ  لیس  إنھ  قال  المنزل، في معرضا للخطر 

 82". الحقا   لالنتقام  سیسعیان إنھما ] وعمي  والدي [

 

 قصة رانيا 

  قبل من  2020  أیار/مایو   في  اإلنترنت  عبر   للتھدید  بغداد،  من ترانس   امرأةوھي   ،عاما) 21(  رانیا  تعرضت 
  في  أعضاءك أنفسھم عن  عّرفوا إنھم  قالت  رجال على ید  2020  حزیران/یونیو  في  اختُطفت  ثم   مجھولین،

  رایتس  ھیومن لـ  قالت . الصدر مقتدى ب وثیقة   ات عالق  تربطھا  الحشد  لقوات  تابعة  جماعة وھي  السالم،  سرایا
 : ویر ك  وعراق  ووتش

 

. كانوا  دینیة   شعارات  تحتوي  كانت . ھاتفي رقم  على   بالقتل تھدیدات   تلقیت  ، 2020 أیار /مایو  في
  رقم  ت رغیّ  حتى   یومیة تھدیدات   تلقیت . وقتلي  ،واغتصابي  ،بضربي  اوھددو  الكامل اسمي یعرفون 

  83.ھاتفي  فقدت   أنني  والديّ   وأخبرت   ھاتفي

 

  ،رانیا ت طفاختُ  بغداد،  في صباح  ذات  الجامعة  إلى طریقھا  في  كانت  عندما ،حزیران /یونیو في  شھر، بعد 
 :قالت 

 
 

 الفتوى في اإلسالم ھي حكم دیني رسمي أو تفسیر حول نقطة من الشریعة اإلسالمیة تصدر من قبل عالم شرعي مؤھل (یُعرف باسم المفتي).  79
 . 2021سبتمبر/أیلول   23ووتش مع أیمن، مقابلة ھیومن رایتس  80
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  ، تھمسیار  أركب  أن وطلبوا مني الرجال  من مجموعة  ظھرت  الحافلة، ركوب  وشك  على   كنت  بینما
.  رأسي على   بھوصوّ  مسدسا  یحمل الرجال أحد  كان. ترخیص   لوحة وبدون زجاجھا مظلال   كان والتي 

  فقال" ؟ مأنت  من"  :سألت . السیارة أركب أو  أركض  ما إذا كان علي أن   أعرف  ولم   بالرعب  شعرت 
  السالح فرغأ  راح بالسیارة  تصعد  ما إذا  كاتم بیھ  مشكل السالح  ھذا"  :السالح  یحمل الذي الرجل
  ، غرفة إلى  دفعوني . منزل  إلى  وصلنا   حتى  دقیقة، 30 حوالي  وقادوا  عینيّ   عصبوا.  ركبت  . "  براسك
  الحائط  على  الصدر مقتدى  صورة فیھا  غرفة  في  احتجزوني. ساعة   نحو  وغادروا  ،الباب  أغلقوا 

  84.دینیة شعارات  ونردد ی ھم و  وھددوني

 

  لوطي أنت ": قالوا. وشتمھا   ضربھاب  وبدأوا ، جمیعھم مسلحون عادوا،  عتدین الم  إن رانیا قالت  ساعة، بعد 
  بیك السالح  ونخلي   نغتصبك  راح  ؟[اإلیالج في الشرج]   بطیزك تاخذه  تحب  د.والبل  اإلسالم  على  وعار 

  اركع  . رف نعإحنا : "قالوا لكنھم  اإلنكار، واصلت   إنھا رانیا قالت ". [ندخل السالح في شرجك] بطیزك 
 : أكملت  85. " نقتلك  راح ألن   األخیرة الشھادة وتشاھد 

 

".  تتغیر  وراح  طیزك من  تاخذه   تحب   انت  اعترف" : قالوا. أبكي  وكنت   یقتلوني  أال  إلیھم أتوسل  ظللت 
  راح " : قالوا ."أجل، سأتغیر"  : قلت  الضغط تحت  ثم .  سأموت  أنني شعرت   أنني  لدرجة بشدة  ضربوني 

  الغرفة  غادروا  ثم  ضربي،ب  استمروا  ."أمثالك من المجتمع  ننظف حتى .  وفرخ  شاذ  انت  ألن نقتلك 
 . رجل عاد   ثم  دقائق بضع ل فجأة

 

  أال  إلیھم  أتوسل وظللت   رفضت ". راح أتركك تروح[سأدعك تذھب] قضیبي،  مصیت  إذا"  :قال
  اآلخر،  واغتصبني   سروالي أحدھما  خلع  ،آخران رجالن  دخل ثم".  تقتلني أفضل أني "  :قلت . یجبروني

  :أحدھم  قال. یتحدثون وسمعتھم   الغرفة، غادروا انتھوا، عندما. واغتصابي   تثبیتي   على  تناوبوا ثم 
یبلغ    سوف[ مكاننا  عن   یبلغ  لو علینا یحجي   راحتركناه یروح  إذا"  :اآلخر قال  یروح".  نتركھ  "الزم

  دفعوني  ثم . "ك تنھای  تكونراح  ،ثانیة مرة  شيعنك    سمعنا  إذا"  : وقال  أحدھم عاد .  " ]مكاننا  عن عنا أو  
  86 .الشارع  إلى

 

  امتحاناتھا  في  ورسبت  ، األكل عن   توقفت . اختطافھا بعد   ألسابیع  المنزل مغادرة تستطع  لم  إنھا  رانیا  قالت 
 87". عایشة نص  ني أ. تمشي   الي الجثة مثل  ني أ  حالیا"  ، قالت:االنتحار  وحاولت   ،الجامعیة
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 قصة سليم

  لیلیة  مناوبة  في یعمل  كان   إنھ بغداد،  من مثلي  رجلوھو  ، عاما)  20(  سلیم قال ، 2020 آذار/مارس  7 في
 : قال. مثلي ألنھ   بالقتل  وھدده صباحا  1  الساعة مجھول رجل  وصل عندما بغداد   في طبیة  وحدة  في

 

  لحیتي تغطیةب  تخفیا م ] الفساد  ضد [  مظاھرات   إلى  ذھبت  التالي، الیوم في. نفسھ ب  یعرف  ولم ملثما  كان
  88 .المنزل إلى  مالحقتي ب  إقامتي مكان  تحدید   من] الجناة[ تمكنوا   یومین، بعد . وشاربي

 

  مظللة  بنوافذ  سوداء  " تاھو  شیفرولیھ من طراز "  سیارة  في تبعوه   رجال أربعة من  مجموعة إن ملی س قال
 : أضاف. ترخیص  لوحة  وبدون 

 

  ریاضیة  سیارة أمتلك كنت  ألنني   فیھا  نيطاردو   التي العدیدة المرات  خالل تضلیلھم  من  تمكنت 
  أرى  كنت  سوق،أو ال تجاري  مركز  إلى ذھبت  كلما  ني ألن   حینھا الحقام  كنت  ين أن شعرت . سریعة

  في  ینتظرون   لكنھم إلیھا،  ذھب أ التي  المتاجر نفس   إلى یذھبون  كانوا . یتبعونني  األشخاص  نفس 
  89.خضراء قمصانا  ویرتدون  طویلة   لحى لدیھم ت كان صغیر؛ سوق ، مثال دخلت، إذا الخارج

 

یحمي  ل لشھر  أصدقائھ مع البقاء واختار  مالحق، أنھ  علم   ماعند  المنزل  إلى العودة عن  أحجم  إنھ ملی س قال
  األسبوع  في لكن . بعید  من  كانوا یتبعوه إنھم  سلیم قال الشھر، ذلك من  األول  األسبوع خالل . أسرتھ و نفسھ 

  مكان في  صدیقھ  وأنزل ا تالحقھم كانت  السیارة  نفس  أن  الحظ   ،ھصدیق مع  سیارتھ یقود  كان  بینما  الثاني، 
 : لخداعھم  آخر

 

أو   رؤیتيب  أصدقائي عدم رغبة  إلىاألمر  وصل  حتى   آخرین، أصدقاء ثم   لفترة، الصدیق ذلكلحقوا 
  رقمي وغیرت   ،أیار/مایو في االجتماعي التواصل  مواقع ي على حسابات جمیع  أغلقت . استضافتي

  أنھم متأكدا كنت  ألنني  ،االجتماعي التواصل مواقع على مخفیة  حسابات اآلن  عملستأ. سیارتيحتى و
  من وتأكدت  مرةذات  یطاردوني   كانوا ألنھم  متأكدا كنت . المحمول ھاتفي  رقم خالل من  یتابعونني

  الطریقة . قصیرة فترة  بعد   ھناك ووجدتھم  صدیقي  نزلم  إلى  بالسیارة توجھت  ثم   ،ضللتھم أنني 
  90.ھاتفي   رقم عبر كانت  عليّ   العثور  یمكنھم   التي الوحیدة

 

  رد  ھناك  یكن لم  لكن  ،اعلیھ   أجاب  صباحا،  2 الساعة  ھاتفیة  مكالمة  تلقى  أشھر،  ثالثةب  ذلك قبل إنھ می سل قال
 : قال. دقیقة 30  من ألكثر  تكررت  الصامتة  ت مكالماال أن  وأضاف .  اآلخر  طرف ال من

 
 .  2021یونیو/حزیران  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سلیم،  88
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  صورة  وجدت . "واتساب"  على عنھ  وبحثت  الرقم سجلت  التالي، الیوم  في المكالمة  نفس تلقیت   مابعد 
  ،وأقاربي ، عائلتي  سألت  أنني  أتذكر]. عسكریا  زیا یرتدي[  بلحیة  عاما   40 إلى  30  ه بین عمر لرجل

  91.أحد  یعرفھ لم  لكن  عنھ،  وأصدقائي 

 

  إلى  سیارتھ یقود  الدورة حي   في كان  وبینما األصدقاء، عند   بالنوم خاللھ یتفاداھم  كان  الذي الوقت  خالل
  نوافذھم،  السیارة  داخل الرجال  فتح . منھ  تقترب  نفسھا شیفرولیھ ال سیارة ال الحظ  إنھ  م ی سل قال  صدیقھ، منزل

 : من مسدس طلقات  خمس الراكب  مقعد  في الرجل  وأطلق

 

.  قتلي أرادوا السائق؛ مقعد  تستھدف كانت  الطلقات  تلك ألن  ،إلخافتي ذلك  یفعلوا   لم . مرعبا األمر كان
  92.توقف دون  نقاط تفتیش بثالث  ومررت   ،أعرفھا جیدا منطقة نحو بالتوجھ   أضللھم  أن  استطعت 

 

إنھ   قال . استجوابھ ب وبدأوا  یدیھ،  وكبلوا  أوقفوه، الشرطة  عناصر   إن سلیم قال ،ةالرابع نقطة التفتیش   عند 
  قیادتھ عن   أُبلغوا ألنھم  الكحول ختبارال خضعوه أ  ." طویال كنوقف لن "  : قالواف یحدث، ما ع  العناصر أخبر

 . ذلك بعد   سیارتھ صادروا  إنھم  قال. السابقة  التفتیش  نقاط  من  المتھورة

 : الحادثة یروي  وھو  م یسل  بكى

 

  البكاء عن أتوقف لم. بھ   نمرّ   ما لمیع أحد  ال   ،كثیرا مجتمعنا یعاني. حدث  ما أتذكر عندما   أرتجف
  93.أبدا أنساھم  لن لكنني ،ضللتھم. السیارة مطاردة بعد   واالرتجاف

 

  إذا القصاص  من خوفا  االحتجاجات، في مشاركتھ  بسبب   مطارد  أنھ  والدیھ  می سل  أخبر القتل، محاولة بعد 
  في . االنتقال إلى ذلك بعد  اضطرت  عائلة ال إن  ووتش  رایتس  ھیومن   لـ قال . ھمال الجنسي  توجھھ  عن   صرح
 : م یسل  قال القدیم،  منزلھم  لزیارة  هاوالد   ذھب  عندما  ،2020  حزیران /یونیو

 

  لم إذا إنھم  الرسالة قالت ]. السابقة  الشقة في[  منزلنا  باب  على   یت لقأ ظرف/ تھدید   رسالة والداي  تلقى 
  94.اآلخر  تلو  واحدا  یقتلوننا   فسوف یسلموني،
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   قصة م�يم

  ثالثة   ھاوطعن  مظھرھا، بسبب  بغداد، من  مثلیة وھي امرأة   ،)عاما 21( مریم  المسلحة  الجماعات  عرفت 
  مایو/أیار  في  ساقھا  في) الصدر مقتدى  مع  المتحالفة  المسلحة  للجماعات  سمة ( زرقاء  قبعات  یرتدون رجال
 : قالت   2020.95

 

  على   رجال ثالثة مني  اقترب  أیار، /مایو  17  في المیم  مجتمع عن الصدر مقتدى  غرد   مابعد   مباشرة
  السالم  سرایا  من  إنھم قالوا . ذراعي وجرحوا رجلي  في  بسكین  وطعنوني  وضربوني  ناریة  دراجة

  ساعدني . حتى الموت  سأنزف  أنني وظننت   بشدة  أنزف كنت . السیئ  سلوكي  أوقف أنب  وحذروني
  96.جراحي  وضمدوا   أصدقائي

 

 قصة ياسر 

  احتجاجات  أثناء كتفھ   في عن طُ   إنھ ووتش رایتس ھیومن   لـ مثلي،  رجلوھو   ، عاما)  21(  یاسر  قال
  لقوات  التابعة الحق  أھل عصائب   جماعة إلى  انتمائھم ب یشتبھ   مجھولین ید   على  2019  الثاني تشرین/نوفمبر 
 : قال. واتساب   على  یاسر  ضد   بالقتل تھدیدات  في  أنفسھم عن عّرفوا   ھمألن الحشد،

 

  ا قصیر ال اسرو مرتدیا المنزل من  ھربت .  سیقتلني أنھ  شعرت   أنني لدرجة بشدة  أبي ضربني  لیلة ذات 
  صدیقي  كان. الشارع من  الرجال  بعض   أقلني. االحتجاج  ساحة إلى  ذھبت . القدمین  حافي  وكنت  فقط
  دخول ب  األمن قوات  بدأت . حدث  ما أبدا أنسى  لن . مثلي  أیضا ھو .  معي ھناك   موجودا معھ  أتمرن  الذي

  وسط .  مباشرة المتظاھرین  تجاه صوتیة   وقنابل  للدموع  المسیل  الغازقنابل  بإلقاء  وقامت  الجسر
.  كتفي في أحدھم  وطعنني " لوطي"  وجھي في  صرخوا. ملثمین  رجال ثالثة  منا اقترب  الفوضى، 

  تحت   واختبأت   منھم  ھربت  ،]رجال  كون أل التمرن  على   أبي جبرني ی[  عالیة  بدنیة  بلیاقة  أتمتع ألنني
  97.أموت  أن الممكن من كان . شاحنة 

 

 قصة أنور

وھي   النجباء"،  هللا  حزب   "حركة اختطفتھ  2018  في إنھ بغداد،  من مثلي  رجلوھو   عاما)،   21أنور (  قال
 : قال. الحشد  لقوات  تابعة  مسلحة  جماعة 

 

  ،امدنی  ا زی یرتدون  اغالب  كانوا. الجسدي للتعذیب  وعرضوني السري،  سجنھم في  أیام  عشرة  قضیت 
  قضیت . ببغداد  مزرعة  في  مأسورا كنت . الفصائل بزي شبیھا  عسكریا  زیا  يیرتد  كان  بعضھم  لكن

 
95-https://www.alMonitor news release, February 12, 2020, -“Who are Sadr’s Blue Hats in Iraq and what side are they on?”, Al 

hats.html-blu-iraq-rsad-monitor.com/originals/2020/02/muqtada  2021نوفمبر/تشرین الثاني  20(تم االطالع في .( 
 .2021یولیو/تموز  23مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مریم،  96
 .2021أكتوبر/تشرین األول   5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یاسر،  97

https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/muqtada-sadr-iraq-blu-hats.html
https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/muqtada-sadr-iraq-blu-hats.html
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  زجاجات  أحضروا. الجنسي  والتعذیب   بالكھرباء للصعق  تعرضت  السري، السجن  ذلك في  أیام  أربعة
  اإلساءة  من عانیت .  مؤخرتي في  الزجاجات  دخلت  لكي علیھا،   الجلوس  على  وأجبروني  فارغة  كحول
  98"!جرو  یا !  فرخ  یا "  مثل، المستمرة، اللفظیة

 

  اضطررت . "وجسدیة  نفسیة  أمراض  من  ى عان إنھ  أنور  قال السري،  حتجازاال موقع من  خروجھ  بعد 
 99. " الصدمة لعالج  نفسي طبیب  زیارةو  المستقیم في  جراحیتین  لعملیتین للخضوع 

 

 المسلحة  الجماعات قبل من القتل تهديدات

التابعة   السالم  سرایا  أعضاء من  تلقاھا  تھدیدات  عن   النجف،  من  مثلي  رجلوھو  عاما)،   27ار ( عمّ  تحدث 
 : قال. 2019  األول تشرین /أكتوبر  في  الشارع  في  لقوات الحشد 

 

  في كامیرات  ھناك أن  ندرك ولم   العمل، في الجنس  كنا نمارس . العمل في زمیل  مع   عالقة  على  كنت 
  اقترب  عندما   االحتجاج ساحة  في كنت  ، 2019 األول  تشرین /أكتوبر  في  االنتفاضة  بدایة  في . الغرفة

  كما  قتل تُ وسوف   ، أنت  من نعرف ":  وقالوا   السالم سرایا من  إنھم  یقولون  المسلحین  من  مجموعة  مني
  100.ذلك بعد   منزلي أغادر لم . " التسجیل لدینا . تستحق 

 

  بسبب   2020  في أربیل إلى فرت  مابعد   إنھا الموصل، من ترانس   امرأةوھي  ، )عاما  20(  سلمى قالت 
  "األسایش "  من أعضاء أنھم ب  تعتقد  أفراد  جاء الموصل، في  المسلحة الجماعات  من  تلقتھا   بالقتل تھدیدات 

  دفعھا ما  بالقتل،  لتھدیدھا 2020 عام  أربیل  في عملھا  مقر إلى) كردستان إقلیم  لحكومة  التابعة األمن قوات (
  101.الفور  على  والمدینة  وظیفتھا  لترك

 

  15 في  العراق من  ت فرّ  إنھا  ووتش   رایتس ھیومن   لـ بغداد، من  ترانس  امرأةوھي   ،)عاما  31(  لیلى قالت 
  قائمة " في  مدرجان  اسمیھما بأن  إبالغھما بعد  مثلي، رجل  وھو  صدیقھا، مع  2018 األول  تشرین/ أكتوبر 
 : قالت . عراقیین من مجتمع المیم  أسماء من تتألف" موت 

 

  أسماء تحمل  أوراق على حصلت  – یحدث س خطیرا  شیئا أن أخبرتنا ة صحفی  ةصدیق لدینا  كان
  قائمة  على   وادرجأُ  العراق، في  المیم مجتمع  من  وأشخاص أشخاص منخرطین في المجتمع المدني  

 
 .2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع أنور،  98
 السابق.  99

 .2021سبتمبر/أیلول  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع عمار،  100
 .2021سبتمبر/أیلول    13مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سلمى،  101
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  سیارة وتوقفت   الشارع، في  أسیر  كنت   ، 2018 في . یھاف  اسمي كان. لقتلھم  المسلحة  الجماعات 
  102.مدینتي  في  المقبرة يوھ  ، "ةالثالث  الفتحة  في سنراك"  : السائق وقال  بجواري،

 
  

 
 .2018دیسمبر/كانون الثاني  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیلى،  102
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III. مسلحة  جماعات  ارتكبتها ما يعتقد بأنها  وتهديدات قتل  أعمال  عن شهود  روايات 

 
  لبیتھ رحت . باللیل  ویاه موعد  عندي كان. عیوني كدام حبیبي] قُتل[ انقتل ،2020  مایو/أیار شھر بنھایة
  منھا نزل. البیت  تحت   ]تقف[  واكفھ سود أ لونھا ھوندا نوع سیارة شفت  البیت  من قریب  أوصل ال وقبل

  ضربوا. طویلة لحایاھم  كانت  كلھم". رشاشة"  بندقیة نوع  سالح شایلین منھم اثنین شفت . رجال أربعة
  أمشي سیارتھم ورا وبقیت .  وراحو  ویاھم السیارة یركب  وجبروه البیت  من طلع ما أول بأیدھم حبیبي

  كبیرة، لمزرعة وصلو .یسارا  انعطفوا ثم] بغداد  غربي  سابق سجن" [غریب "أبو   عند  توقفوابسیارتي. 
 ردت  بوقتھا. ]یبكي [ ویبجي  یصیح اسمعھ جنت . وبدأو یضربونھ ویاھم السیارة من حبیبي نزلو

 بالسالح هقتلو بعدھا.  دقیقة 20 حوالي بأیدیھم  بضربھ استمروا....  منھم  بالرعب   حسیت  لكن أساعده
 . ناریة طلقات  بخمس

 2021أكتوبر/تشرین األول  13عاما)، رجل عراقي مثلي،   27( لیث  —
 

  رایتس ھیومن لـ قال . حبیبھ وفاة بعد  النطق في إعاقة من عانى ألنھ الھاتف برع  التحدث  لیث  یستطع لم
  على یعثر ولم التالي الیوم فيحبیبھ  قُتل حیث  المزرعة إلى عاد  إنھ نصیة رسائل عبر ویرك قعراو  ووتش

 : لیث  أضاف 103". الدم من شویة بس بقى: "قال . جثتھ
 

  عائلتھ قالت  أسابیع،  ثالثة بعد . عرفأ  ال إنني قلت . مكانھ أعرف كنت  إذا نيوسأال  لیال هاوالد   بي اتصل
 فعلوا ماذاأو  الجثة وجدوا أین أعرف ال زلت  ما . جثتھ على عثرت  إنھا وقالت   بھم اتصلت  الشرطة إن
  104.جیدا ھویاتنا وأخفینا للغایة نا موكت  كنا. الرومانسیة عالقتنا عن أحد  یعرف لم. بھا

 

  فقاو. مختلفین حسابین من  اإلنترنت  عبر بالقتل تھدیدات وحبیبھ   ھو تلقى  ،2020 شباط /فبرایر في إنھ لیث  قال
 : لیث  أضاف 105". ونقتلك غتصبكسن. سكنت وأین تعمل  أین نعلم. شاذ  یا مرحبا: "الرسائل إحدى جاء في لیث،ل

  ننظف سنوات  صار"   وقالوا: ،الصدر مقتدى صورة لي أرسلوا. مختلفة حسابات  من رسائل سبع تلقیت 
  معظم وفي اإلنترنت  عبر تھدیدات   یتلقون الجمیع  ألن سیحدث  ئاشی أن أعتقد  لم". مثالكمأ من المدینة

  شھرین، بعد . بعھتیت  شخصا وكأن  شعر إنھ حبیبي قال التھدیدات، ھذه تلقي بعد . شيء یحدث  ال األوقات 
  106.قُتل

 
  التواصل مواقع ھ علىحسابات  جمیع وحذف ،ھاتفھ  رقم روغیّ  ة،نیالمد من  قلتنا حبیبھ مقتل بعد  إنھ لیث  قال

 ةعدید قصصا  سمع ألنھ ذلك بعد  ستھدفیُ  أن يخش إنھ ویرك قارعو  ووتش  رایتس ھیومن لـ قال. االجتماعي
  107.تلواقُ  ثم اإلنترنت  عبر للتھدید  تعرضوا أشخاص  عن 2020 في

 
 . 2021أكتوبر/تشرین األول   13عبر رسائل نصیة مع لیث في  مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر   103
 السابق.  104
 السابق.  105
 السابق.  106
 السابق.  107
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 مافقط  جسدي. الداخل من میت  ناأ. حیاتي انتھت : " قال. حبیبھ وفاة  على بھ شعر الذي الحزن لیث  وصف
  كما المستقبل جیل یعاني أال فقط آمل. أبدا أحملھما نااللذ  والرعب   األلملن یزول . لست ھنا لكنني ھنا، زال

 108". عانینا
 

  مقتل شاھد  إنھ ووتش  رایتس ھیومن لـ قال قتل، محاولة من نجا عراقي مثلي رجل وھو  ،عاما)  21( یاسر
 : القصة  یروي وھو  یاسر بكى. صدیقھ

  ھ،من نی ملثم رجال  ثالثة اقترب . عینيّ  أمام یموت   صدیقي رأیت  ،2019  الثاني تشرین/ نوفمبر 5 في
  طعنھ واصلوا. أبدا حدث  ما أنسى لن. مثلي أیضا ھو. أمامي متكرر بشكل هوطعنو ،السكاكین سحبوا

  وما كتفي، في أحدھم طعنني. تموت"  وتستاھل وفرخ شاذ  أنت ! شاذ ! شاذ ":  ئلین قا هوخاطب . دون توقف
  109.صدیقي بجانب   ىملق أكون أن الممكن من كان. حیاتيب  نجوأل ركضت  كیف أعرف ال زلت 

 
 زادآ دوسكي

 بالقرب  شقیقھا ید  على ترانس، امرأةوھي  عاما)، 23آزاد ( دوسكي قُتلت  ،2022 ینایر/كانون الثاني  28 في
 1 في آزاد  جثة على العراق كردستان إقلیم سلطات  عثرت   110 .العراق كردستان إقلیم في مدینة دھوك من

  أن قبل مرتین علیھا النار أطلق آزاد  شقیق إن اإلعالم لوسائل دھوك شرطة باسم متحدث  قال. شباط/فبرایر
  القتل في تحقیقا فتحت  إنھا كردستان إقلیم حكومة  في األمنیة القوات  قالت   111.الجریمة مسرح من یفر

  112. إعالمیة لتقاریر وفقا ألمانیا، في مقیم أنھ  یفترض  الذي آزاد، شقیق بحق توقیف مذكرة وأصدرت 

 
 (حمودي)  المطي�ي ماجد أحمد

  في عاما  14 یبلغ من العمر صبي لقتل فیدیو مقطع فیسبوك على نُشر  ،2018 األول تشرین/أكتوبر  أوائل في
  یصور الذي شخص ال سماع یمكن  113.االجتماعي التواصل وسائل واقعم عبر واسع  نطاق  على وانتشر ،بغداد 

  بشتائم  منھ یسخر وھو الفیدیو في وعائلتھ،  ألصدقائھ  حمودي باسم المعروف المطیري، ماجد  أحمد  الضحیة،
  114 .أمھ أن یرى إلیھ  ویتوسل بطنھ، من ینزف وھو جنبھ، على المطیري استلقى  بینما للمثلیین، معادیة

 
 السابق.  108
 .2021أكتوبر/تشرین األول   5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یاسر،  109
110 or Killing,” Advocate, February 7, 2022,“Young Trans Woman Allegedly Shot By Brother in an Hon 

kurdistan-iraqi-killing-honor-brother-killed-allegedly-woman-trans-https://www.advocate.com/news/2022/2/07/young  تم)
 ). 2022فبرایر/شباط   7االطالع في 

 ). 2022  س/آذارمار  8(تم االطالع في  2022ینایر/كانون الثاني  31دھوك"، "رووداو دیجیتال"،  في شقیقھ ید على یقتل جنسي "متحول 111

112-ranst-https://www.middleeasteye.net/news/iraq“Iraq: Murder of trans Kurdish woman sparks anger among activists,” Middle East Eye, February 4, 2022,  

anger-sparks-murder-woman-kurdish   2022فبرایر/شباط  4(تم االطالع في .( 
  videos/538092973305311//https://www.facebook.com/100013138380919،  2018أكتوبر/تشرین األول  11سامي بي إن، فیدیو على فیسبوك،  113

 ). 2021مایو/أیار   14(تم االطالع في  
114-https://gulfnews.com/world/mena/iraqi“Iraqi teenager brutally killed because of his looks,” Gulf News, October 11, 2018,  
 1.2288828-looks-his-of-because-killed-brutally-teenager  2021 أیار/مایو 14(تم االطالع في .( 

https://www.advocate.com/news/2022/2/07/young-trans-woman-allegedly-killed-brother-honor-killing-iraqi-kurdistan
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-trans-kurdish-woman-murder-sparks-anger
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-trans-kurdish-woman-murder-sparks-anger
https://www.facebook.com/100013138380919/videos/538092973305311/
https://gulfnews.com/world/mena/iraqi-teenager-brutally-killed-because-of-his-looks-1.2288828
https://gulfnews.com/world/mena/iraqi-teenager-brutally-killed-because-of-his-looks-1.2288828
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  معیاریة جندریا غیر صورا نشر  حیث  ،"إنستغرام"  االجتماعي التواصل منصة على مشھورا المطیري كان
  منب أصدقاؤه، قال". ة ثأنو " أكثر ظھربم  ،]اجتماعي تواصل تطبیق[ فالتر "سناب تشات" لنفسھ باستخدام

  من االجتماعي التواصل مواقع  على تھدیدات  یتلقى كان المطیري إن ووتش،  رایتس ھیومن  قابلتھ صدیق ھمفی
  115.ظھرهم بسبب   شھور منذ  مزیفة حسابات 

. بطنھ في متكرر بشكل وطعنوه ببغداد  الیرموك بحي  شارع في المطیري الجناة ھاجم الشھود، فادات إل فقاو
 رد " منزلك؟ أین اسمك؟ ما": المطیري  یسأل وھو الفیدیو في الضحیة یصور الذي الشخص  سماعیمكن 

 ھل: " مقطع المصور   سألھ. "شوارع أربعة بعد  على ،حمودي: ي بكھو ی و التنفس في مع صعوبة المطیري
  قال" مني؟ یخرج الذي ھذا ما: "سأل ثم. "اد سجّ ": المطیري أجاب " صدیقك؟ ھو  من صدیقك؟ منزل في كنت 

 116".أشوف أمي قبل ما أموت  أرید : "مرارا المطیري قال ثم ."خرجت  ھذه مصارینك"  المصور:

 قال الذي المقربین، المطیري أصدقاء أحد  ووتش رایتس ھیومن قابلت  ،2021 الثاني  تشرین/ نوفمبر  16 في
 : ووتش  رایتس ھیومن لـ قال. شعره سریحةت بسبب   مجھولین رجال قبل من نار  إلطالق مسبقا تعرض  إنھ

  تعرض  غادر،  وعندما منزلھ من بالقرب   اد سجّ  صدیقھ منزل في كان.  والدیھ معیقیم  حمودي كان
  حمودي أرانا. الفیدیو صّور  منأو  المعتدي ھو من أعرف ال. األربعاء لیلة كانت . والقتل للھجوم

  اد سجّ  عن سمعت . منشوراتھ بسبب  المسلحة الجماعات  قبل من تلقاھا عدیدة تھدیدات ] أصدقائھ[
  تھ الخاص مجموع  لدیھ كان حمودي ألن جیدا  أعرفھ ال  لكنني ،]الفیدیو  في اسمھ یظھر الذي الصدیق[

 ألنني البالد  من ھربت  وفاتھ، بعد . آخر حي فيكنا نمضي الوقت معا  أما نحن حیھ، في ءصدقااأل من
  117.مظھري بسبب  ذلك بعد  ونيستھدفی أن یت خش

 
 عمليات اإلخفاء 

  حزیران/یونیو  23 في اختفى الذي صدیقھ عن ووتش  رایتس ھیومن لـ تحدث  بغداد،   من ،)عاما 26( عماد 
فت  التي الحشد،قوات  جماعات  قبل من تھدیده من أیام عشرة بعد  ،2021  : قال. الرسائل في نفسھا  عن عرَّ

  وكتائب  السالم سرایا أعضاء قبل من بالقتل تھدیدات   ةثالث  تلقى]  االسم جب حُ [ مقرب  صدیق لدي
 یأخذ  لم لكنھ مثلي، ألنھ ھاتفھ، على راني إیاھاأ والتي ،]الحشد  جماعات تابعة لقوات [ هللا حزب 

. سوءا األمور سیزیدون ألنھم الشرطة إلى اللجوء دون لكن ذلك یفعل أن  نصحتھ. بجدیة التھدیدات 
شیئا بعد   عنھ أسمع ولم التھدیدات  ھذه تلقیھ من أیام عشرة بعد  ،2021 حزیران/ یونیو  23  في اختفى

أو لجأ   انتقلقد  لو كان. قتلوه أنھم أخشى. خارج التغطیة رقمھ وكان الرسائل على الرد  عن توقف. ذلك
  118.صلت یل كان أنھ  المؤكد  نمف ،ما مكان إلى

 
 

 
 .2021 ثانيتشرین ال/نوفمبر 16، صدیق المطیريمع الھاتفیة تس ووتش مقابلة ھیومن رای 115
116https://www.facebook.com/100013138380919/videos/538092973305311/  
 .2021 ثانيتشرین ال/نوفمبر 16، صدیق المطیريمع الھاتفیة مقابلة ھیومن رایتس ووتش  117
 .2021سبتمبر/أیلول   32، عمادمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  118

https://www.facebook.com/100013138380919/videos/538092973305311/
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 :بغداد   من مثلي رجلوھو  عاما)،  20( سلیمقال 

  نظم الذي ،صدیقي طفاختُ . بغداد  في "الشیراتون فندق" في مجتمع المیم حفالت  تنظیم في شاركت 
 جاءت  ؛فلةالح] الشرطة[ ت داھم. 2020 أیار/مایو في" السیدات  لیلة" ھا سمینا أ التي الحفالت  إحدى

  أھل عصائب  أعضاء مع تشاجر الحفلة نظم الذي الرجل. األفالم في كما ةكامل ة التدخل السریعفرق
 وجود  بسبب  الحفلة داھموا الذینو] الشرطة وصول بعد  الحادث  مكان في ظھروا الذین[ الحق

  أنھم من یقنمت أنا . الحفلة من "كن ی ھاین" بیرة صندوق مصادرة الرجال أحد  أراد . یةكحولمشروبات 
  المشروبات   تبیع أخرى عدیدة ماكنأ توجد  حیث  ونساء،  مثلیون فیھا ألن  الحفلة داھموا] الشرطة[

  وعندما تقریبا، ألسبوع الشرطة قبل من] الحفل منظم[ صدیقي ُسجن .محاسبة دون للقُّصر الكحولیة
 في وكدمات  كسورلدیھ  كان ،]الجناة[ أعادوه عندما. خطفھ من أعرف ال  لكن لشھر، طفاختُ  ،خرج

 كل في إلیھ الوصول حاولت . االختطاف بعد   اختفى. الحین ذلك منذ  نعرف عنھ شيء ولم ،جسده كل
  أي ننظم لم. قُتل أنھ أعتقد . اختفى لقد . مكانھ تعرف  ال عائلتھ حتى. رسائليحتى یستلم  یكن ولم مكان

  119.الحادثة تلك بعد  تجمعات 

  وفقا. فخري ھیبت  أرشد  اختفاء حالة عن  ووتش رایتس ھیومن كتبت  ،2020 األول كانون/دیسمبر في
  20 في الوزراء أحد  شقیق وابن  ،)عاما  31( فخري  المجھولین المسلحین من  مجموعة اعتقلت  شقیقھ،ل

  رایتس ھیومن لـ شقیقھ قال. بغداد  في "عشتار فندق" من لیال 10:30 الساعة ،2020 الثاني تشرین/نوفمبر 
  بحوزتھ وكان مجتمع المیمل حفلة منظّ  فخري أن ذلك بدل  زعم القضیة بشأن إلیھ تحدثوا مسؤول كل إن ووتش

 الذي اآلخر الرجل إلى تحدث  إنھ فخري شقیق قال  120.ینصحیح غیر ناالدعاءی  كالقال األخ إن  – مخدرات 
 یعرف ال أنھ الرجل ذلك أخبره. 2020  الثاني تشرین/ نوفمبر  22 فيأطلق سراحھ  والذي فخري، مع قلاعتُ 
وأطلق  في الوزارة عمھ مكتب  إلى حضرأُ و  نعینیال كان معصوب  وأنھ ،اجزاحتُ  أو أین ااعتقلھم الذي من

 وزارة في عدة مرات   أخیھ مكان عن الستعالما  ھمحاولت رغم. إضافیة معلومات  أي دون ھناكسراحھ 
  121.السلطات  من معلومات  أي یتلق لم إنھ األخ قال الداخلیة،

 2018  في أنمار صدیقھ مقتل عن كركوك، الجنسي من التوجھ مزدوجوھو رجل  ،)عاما  26(  منتصر تحدث 
 :قال. بغداد  في

 

  عبر  التواصل  على  اعتدنا . الشارع  في  وألقي  قُتل. واحدة  أي أعرف ال  لكن  مسلحة، جماعات   قتلتھ
  وھكذا للدردشة، المجموعة  إلى أفراد مجتمع المیم نضیف   أصدقاء ثالثة كنا . واتساب   مجموعات 

  أن أخبرناه . وكم ھو جید   عملھ  عن  وتحدث   والدیھ  طالق  عن   وأخبرني  مرتین بي   اتصل. عرفتھ 
  ثم تجاریة  لصفقة  استُدعي. المستوى رفیعي ضباطا  یعرف  إنھ  وقال  نقلق  أال أخبرنا الحذر، یتوخى 
  122 .قُتل أنھ  اكتشفنا ثم أثر،  دون  أسبوع لمدة اختفى 

 
 .  2021یونیو/حزیران  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سلیم،  119
،  2020دیسمبر/كانون الثاني  15"رغم وعود رئیس الوزراء، اإلخفاء القسري مستمر في العراق" مقال رأي، ھیومن رایتس ووتش،  120

https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377353  )  2021أكتوبر/تشرین األول  23االطالع في تم .( 
 السابق.  121
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع منتصر،  122

https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377353
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IV. المسلحة   الجماعات على يد والعنف الجنسي  االعتداء 

 

شخصا من مجتمع المیم قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھم تعرضوا لالعتداء الجنسي   54من أصل   27قال 
  123، جماعات مسلحة، بما في ذلك اللمس غیر المرغوب فیھو  حكومیة  جھات والعنف على أیدي 

  127والفحوصات الشرجیة القسریة. 126،وتشویھ األعضاء التناسلیة 125، واالغتصاب الجماعي 124،واالغتصاب 

  في أو  قسري، كون ی  أن یمكن  ي ذ ال الجنسي االعتداء عقوبة   العراقي العقوبات   قانون  من  396 المادة تحدد 
  تنص   128.أو بالتراضي قسریة  غیر كانت  لو  حتى   جریمة تشكل  والتي  األحداث  ضد   تُرتكب   التي  القضایا 

 : یلي   ما على  المادة

 

أو   بالحیلة أو  التھدید أو  بالقوة   اعتدى من  بالحبسأو   سنوات  سبع  على تزید   ال  مدة بالسجن  یعاقب  – 1
 .ذلك في شرع أو   أنثىأو  ذكرا شخص  عرض  على   الرضا عدم  اوجھ  من آخر  وجھ بأي 

  أشیر ممن مرتكبھا  كان أو  سنة  عشرة ثماني  العمر  من یبلغ   لم  الجریمة  علیھ  وقعت  من   كان فاذا –  2
 129. سنین  عشر   على  تزید  ال  مدة  السجن العقوبة تكون 393 المادة من ) 2(  الفقرة في إلیھم

 

  قوة بغیر  اعتدى من  بالحبس  یعاقب : "عاما 18 من  أقل الضحیة  كان  إذا مشددة أحكام على   397 المادة  تنص 
  مرتكب  كان  فاذا. عمره من   عشرة  الثامنة یتم  ولم  أنثى أو  ذكرا شخص  عرض  على   حیلةأو  تھدید أو  

  سنوات  سبع على   تزید   ال  مدة السجن  العقوبة تكون  393 المادة  من) 2( الفقرة  في  إلیھم  شیرأ ممن الجریمة
 130. " الحبسأو 

  ووتش رایتس  ھیومن لـ العراق، كردستان  إقلیم  في  السلیمانیة  من مثلي رجل وھو  ، عاما)  25(  زوران قال
  حوالي   ،2021  الثاني تشرین /نوفمبر  4  في األسایش من عنصرین  قبل من  جنسي العتداء  تعرض   إنھ

 : قال . للمثلیین  للمواعدة "غرایندر"  تطبیق   على  قابلھ  رجل  مع موعد  في  كان بینما   ،لیال 9  الساعة

 

  قررنا ]. األسایش [  یجدونا  أن  أخشى  إنني  لھ قلت . لي یقبتو  ي تعانق م یرید   أنھ  على ]  من واعدتھ [ أصر
  كنت . ھناك قبلتبادل الون   الحمام إلى نذھب  أن  على   أصر سیارتنا،  ركنا عندما .  حدیقة  إلى الذھاب 

 
 .  2021نوفمبر/تشرین الثاني  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع زوران،  123
 .  2021سبتمبر/أیلول  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مازن،  124
 . 2021أكتوبر/تشرین األول  25عبر رسائل نصیة مع رانیا في مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر   125
 .، عبر تطبیق زووم.2021أغسطس/آب   5مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر مع خدیجة،  126
 . 2021یولیو/تموز  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع كریم،  127
:  لالطالع،  1969، یولیو/تموز 1969لسنة   111العراق: قانون العقوبات [العراق]، رقم  128

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407  2021یونیو/حزیران  5(تم االطالع في .( 
 السابق.  129
 السابق.  130

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
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  من  اثنان  طرق یقبّلني،  بدأعندما  و  ،الحمام لناودخ لحظة . قبلت ف بھ،  وثقت   لكني أحد، یرانا   أن أخشى
  ،وصدري  ، ساقيّ  على  ، بھراوة  يان ضربی  آبد . ودخال  كسروه ثم   الحمام باب   األسایش عناصر
  ولیس   ،رجلك تبدو"  ا: أحدھم قال ". الشاذ " بـ  ووصفوني  ي ونشتم. كلھ  يمجس  على ووجھي،  ، وظھري

  في  سنضعك"  عناصر: ال أحد  قال . نا ی بعائلت واالتصال   باالعتقال ھددونا "  ھذا؟  تفعل   لماذا مثلي،ك
  إلىمعھ  بالذھاب  وأمرني  بیدي  أمسك عناصر ال أحد  لكن  ، أبرر موقفي أن حاولت ". عاما   15  السجن
  131.سیارتھ

 

  ثم. فعلھ ما  وھو  ، [الشرطي] ھاتفھ   على غرایندر  لحمیت  منھ طلب  شرطیا  إن زوران قال الشرطة،  سیارة في
   : زوران  قال. جنسیا علیھ  االعتداء في  شرع

 

  ، صدري لمس. " لي تكون   أن یجب .  منك  أكبر  شخص  مع  تكون   أن یجب  جدا،  وسیم  أنت " : لي قال
  نوع  ما "  :سألني  بذلك، ھ قیام أثناء. قضیبي   یلمس  كان  بینما  قضیبھ  لمس. وقضیبي   ،وجسدي ، ویدي

  132.أذھب   وتركني   سیارتي إلى أوصلني  انتھى،  أن بعد   "صغیر؟   كبیر؟ ھ؟ حبت الذي  القضیب 

 

  قبل  من  جنسي  العتداء  2021  تموز/یولیو   في تعرض   إنھ  بغداد، من  مثلي  رجلوھو   ،عاما) 21( عباس  قال
 : قال. بغداد  شوارع  أحد  في  يشرط

 

  مني اقترب  عندما  ببغداد   الدورة حي  قرب  لیال  11  الساعة  ھاتفي  على  " بودكاست "  إلى  أستمع كنت 
  ما  سألني. بعیدا دفعتھ. يمجس على یدیھ   وضعب  وبدأ  نحوه الفور  على  شدني. مضایقتي ب  وبدأ  يشرط
  مداعبةب  وبدأبین رجلي    یده وضع . إلیھ أستمع كنت  ام  یرىل ھاتفي  أخذ  ثم اللیل،  في ھنا  أفعلھ الذي
  133.وھربت   رفضت  لكنني  آخرین، رجال  ثالثة بھ   مكان نحو  معھ  أمشي أن  لي  قال  ثم ، نفسھ

 

ید أشخاص   على  واالغتصاب   ف اطتخلال تعرضت   الموصل، منترانس  امرأةوھي  ، عاما)  20(  سلمى
 :قالت . 2018  أوائل  في  مسلحة  جماعة أعضاءیشتبھ بأنھم 

 

  مو بنیة  أنت ":  لي  وقالوا ،  فصائلال مالبس  یرتدون   رجال أربعة مني اقترب  ثم  الشارع، في  أسیر  كنت 
  على   رجال ثالثة تناوب . معھم سیارة في  نفسي وجدت   فجأة!" لوطي و  شاذ   أنت  شكلك؟  ھیج  لیش  ولد 

  بالقلق  أشعر بغداد،  في  حتى اآلن، . وھربت  السیارة من  نزلت  انتھوا،  عندما.  یتفرج  والرابع   اغتصابي 

 
 .  2021نوفمبر/تشرین الثاني  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع زوران،  131
 السابق.  132
 .  2021سبتمبر/أیلول  23مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع عباس،  133
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  أخرج أعد  لم . مرات  ثالث   االنتحار حاولت  الحین  ذلك منذ . العامة  األماكن في الخروج  من الشدید 
  134.ھابعد 

 ترانس:  امرأة عاما) وھي   31(  خدیجة،قالت 

 

.  عني  رغما معي الجنس مارس . بغداد   في جدا رفیع  منصب  في الداخلیة، وزارة  من  بشخص   التقیت 
  أن مني  أراد  الذین  األشخاص  أرقام أعطاني. للصوت  بكاتم   مزودة مسدسات و أسلحة  بحوزتھ   كان كما
تسجیالت  و وصور، مستعمل، ذكري  واقي  –  ذلك على  دلیال لھ  حضرأ  أن عليّ   إن  وقال  معھم،  أنام 

  ال  حتى مؤخرتي  في ] دلیل  على للحصول  أستخدمھ  أن  أراد  الذي[  ھاتفي  أخفي  أن أخبرني. یة صوت 
  أربیل  إلى ذھبت  ھناك   ومن   السلیمانیة إلى ذھبت . كردستان إلى  افور وذھبت   نزلھم  غادرت .  یجدوه 

  الرجل ذلك دلی  أن یمكن ما  وكل  ، إقامتي كانوم  رقمي،  وغیرت   بغداد  إلى عدت .  عاما   ھناك  وقضیت 
  135علي.

 

  في تفتیش نقطة  عند  وقفأُ  إنھ  ، 2020 نیسان / أبریل في بغداد،  من مثلي  رجل  وھو  ، عاما)  20(  مازن  قال
 : الكرادة حي

 

.  مشاكل أي لتجنب  أجیب  ظللت . وعمري  اسمي  عن  سأل . السیارة من  الخروج ي شرط مني  طلب 
  للغایة، امرتبك  كنت   أقول، ماذا أعرف  لم  . "رقمك ]تعطیني[ تنطیني  ما إذا  تروح   أتركك راح ما "  :قال

  1الساعة   في . ا مزیف لیس أنھ من  للتأكد  بي  اتصل  – ھاتفي   رقم إعطائھ  إلى النھایة  في  واضطررت 
.  أخرى  مرة  الرقم واتصل ارد  تلقى أ  لم. واتساب  عبر  ھو   من وسألت  رفضتھا مكالمة، تلقیت   صباحا 
  وقلت منھ  اعتذرت . علي   التعرف یرید   وأنھ ا سابق أوقفني  الذي  شرطيال  أنھ أخبرني أجبت، عندما 
 . المكالمة نھیت أ ثم   مھتم، غیر  إنني 

 

  ھافی واتساب  عبر   رسالة  لي  أرسل النھایة،  في. أجب  ولم   ونصف یوم  لمدة وتكرارا مرارا بي   اتصل
  قابلتھ، عندما .  جب أ لم إذا سیارتي  سیصادر  أنھ وأخبرني   ترخیصي  لوحة] رقم [و  لسیارتي ] وصف [

  الشقة  تلك  لوجودي في  ت بالقلقشعر. شقتھ   إلى  وأخذني ، بسیارتھ  اصطحبني. للغایة  سیئا  األمر كان
  وصرخت   بكیت . الوقت  ذلك في  نفسي   كرھت . واغتصبني  رفض . المغادرة أرید  أنني وأخبرتھ
    136.كنت أرتجف . ھاتفي نسیت   لكنني المنزل، إلى أوصلني . المنزل إلى  یأخذني   أن  إلیھ  وتوسلت 

 

 
 .2021سبتمبر/أیلول    13مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سلمى،  134
 .، عبر تطبیق زووم.2021أغسطس/آب   5ووتش وعراق كویر مع خدیجة، مقابلة ھیومن رایتس  135
 .  2021سبتمبر/أیلول  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مازن،  136
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  من 17في الـ   العراق، جنوب  في مدینة  البصرة، من  ترانس امرأة وھي   تاتیانا،  كانت  عندما ، 2019 في
 : قالت . الحشد   لقوات  تابعة  وحدة  إلى  ینتمي  إنھ  قال  رجل قبل  من  جنسي  العتداء تعرضت  ، ھاعمر

 

  االتجاھات، عن ألسأل   ذھبت . المبنى   في  ھت تو  القصور،  منطقة في  امتحان  ألداء  ةذاھب  كنت 
  طلبوا . یتحرشون بي  وبدأوا مكتبھم  في ت االعشرینوأواخر   منتصف في الرجال من مجموعة  جلسني فأ

  خدمات   الحقا  مني طلب .  منھ   للتخلص  فقط  يرقم  أحدھم أعطیت . الحشد  قوات  مع   إنھم وقالوا ،رقمي
  طلب  ثم بي،  معجب  أنھ  وأخبرني   لقائنا، من  ساعات  ثالث  بعد   بمراسلتي  بدأ. رفضت  لكنني  جنسیة،
  ومارس   مھجورة  منطقة  إلى  أخذني. حكومیة  سیارة  في  ،معھ فخرجت  ،یقتلني أن  خفت . معي الخروج
  ویھدد   أخرى أرقام  من  یتصل  بدأ.  قمت بحظر رقمھو  المنزل إلى  أعادني ثم . بالقوة  معي الجنس
  ألنني   عني المعلومات  ھذه كل  على حصل كیف  أعرف  ال.  اشھر ذلك استمر على والدّي؛  بإخبار

  الشخصیة  تفاصیلي   كل یعرف  أنھ  أخبرني. منزلي  من  مسافةبعد  على  وصلني ی  أنھ من  ت تأكد 
  137.ذلك أرعبني. أیضا والدي  وبیانات 

  

 
 .  2021سبتمبر/أیلول  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع تاتیانا،  137
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V. األمن   قوات  انتهاكات 
 

  طّوق أعمل مسعفة حینھا. ، ذھبت إلى ساحة التحریر وكان ھناك شجار كبیر. كنت 2021في أوائل  
، ثم قبضوا علي وضربوني في  وأقاموا حاجزاالشرطة المنطقة التي كنت أعمل فیھا بالكامل   عناصر

الفقري. كانوا یفتشونني   ي كسور في عمود ب من الضرب، ما تسبب   للكثیر ساحة الخالني. تعرضت 
موجھ نحوي.  كان سالح ال ن بطریقة جنسیة للغایة ویسخرون من مظھري. لم أستطع قول أي شيء أل 

 ، حتى القتل. مباحا لھم بدا كل شيء

   2021تموز /یولیو   23  راقیة،ععاما)، امرأة مثلیة  21مریم (—

 

  علیھم  یعتدون   الذین األمن، مسؤولي قبل من مستمرا عنفا العراق أنحاء  جمیع في  أفراد مجتمع المیم  یواجھ 
  أن الذین تمت مقابلتھم  أفاد . قانوني  أساس  دون  غالبا  ویحتجزونھم،   تعسفي، بشكل  ویعتقلونھم  وجسدیا، لفظیا 

  قبل من  التحرش أو لعنف التعرض ل إلى  یؤدي قد  جندریة غیر نمطیة بأن لدى الشخص ھویة   اشتباه  أي
أفراد   من  شخصا   13 ضد  األمن  قوات  ید   على اعتقال حالة  15  ووتش  رایتس   ھیومن قت وثّ . األمن قوات 

 . العراق في  المیم مجتمع 

 

 "مأساة ال تنتهي": اعتقاالت وعنف وتحرش على نقاط التفتيش 

  مرور إیقاف  التفتیش نقاط عند   األمن عناصر ل یمكن  138.العراق  أرجاء كل  في منتشرة  األمنیة التفتیش نقاط 
  الذین  األفراد  من  یطلبون  وقد  السیارة،  في  الموجودین األفراد  إضافة إلى  ،السیارات  وتفتیش  ،المركبات 

  أي  على   الرقابة فرض  ھو   التفتیش نقاط   من األساسي الغرض . تھم ا ھوی إبراز تفتیش  نقطة   عبر   یمرون
 . القومي لألمن  تھدیدات 

  یعتبرونھم   الذین  المشاة یوقفون  حیث  لسلطة، ل األمن استخدام أفراد  إساءة  إلى التفتیش  نقاط انتشار  یؤدي 
  یعتبرونھم  الذین  األفراد  على  تعسفیة   رقابة فرض قادرون على  بأنھم یشعرون  وقد  ، بانتظام" مصدر تھدید "
 139". مشبوھین "

  على   واحدة  مرة تفتیش  نقطة  عند   لالستجواب  تعرضوا  أنھم  ووتش  رایتس   ھیومن  قابلتھم ممن 34 أفاد 
 . األقل
 من بغداد:امرأة مثلیة وھي عاما)،   21مریم ( قالت 

 

 
138-https://reliefweb.int/report/iraq/iraq“Iraq: Hundreds go missing or get killed at checkpoints,” news release, June 6, 2007  

checkpoints-ledkil-get-or-missing-go-hundreds  2021نوفمبر/تشرین الثاني  2(تم االطالع في (. 
،  2018سبتمبر/أیلول  27، لـ ھیومن رایتس ووتش "العراق: احتجازات سریة بدون اإلجراءات الواجبة"، بیان صحفي 139

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322343   2021نوفمبر/تشرین الثاني  2(تم االطالع في( . 

https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-hundreds-go-missing-or-get-killed-checkpoints
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-hundreds-go-missing-or-get-killed-checkpoints
https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322343
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  مرة كل  یوقفني مدینتي  في  شرطي ھناك. بالنسبة لي  تنتھي ال  مأساة ] نقاط التفتیش عند   توقیفال[  ھإن
  تي صور  تتوافق . إقامتي مكان  ھافی بما عني،  وتفاصیل  اسمي حفظ. ھویتي  بطاقة   عن  ویسألني یراني 
  األنثویة مالمحي مالبسي  تُظھر   ال  وغالبا قصیر شعري   لكن ،مظھري إلى حد كبیر مع ة ھویال على
  عندما "  فتاة؟  حقا أنت  أوه،"  :مثل  كالما  أسمعدائما ما !" رجل أنت " : لي یقولون . الفتیات  باقي  مثل

  140.مرة  كل  ھذا یحدث !"  سحاقیة إنھا " : یقولون  التفتیش نقطة من   سیارتي  تتحرك 

 

 : مریم أضافت 
 

  مركز إلى  أخذتني ثم وأوقفتني،  سیارة  جاءت   عندما االحتجاج  ساحة  في  كنت  ،2020  أوائل  في
  یأتي  كان واآلخر   الحین  بین. ركزالم في الرئیسیة القاعة  إلى بل  الزنزانة، إلى  یأخذوني   لم. للشرطة

  إذا"  : مثل شخصیة، أسئلة  سألوني  االستجواب، أثناء. فتاة أو  فتى  كنت ما   إذا ویسألني   ما شخص  إليّ 
  ھیج؟   البسة  لیش شكلج؟ ھیج  ولیش  ؟ ]ما الذي كنت تفعلینھ ھناك[ ھناك عندج   شنو ، ]بنت [ بنیة نتي إ

  باإلجابة  مطلقا  لي  ن یسمحو  ال"  الفلوس؟  ھاي ]من أین لك[  لجإ وین   ومن قانونیة؟ مو  أشیاء  عندج 
  ومواد  أموال  لدیھا صدیقة   اسم ذكرت . التالي  السؤال  إلى  بسرعة  وینتقلون  سؤاال  یسألون  كانوا  ، بحریة

  أضطر  لم. ذلك بعد   مباشرة سراحي  أطلقوا  بھا؛   یتصلوا  أن لھم  وقلت  المتحدة، الوالیات  من  مساعدة
  141.الشرطة  محضر ا بوكت ی  أن قبل حدث  ذلك ألن   شيء على التوقیع  إلى

 

  األول  كانون/دیسمبر  في  اعتقلھا المطار أمن  إن البصرة، منترانس   امرأةوھي  ،عاما)  41(  رزان قالت 
  مظھرھا بسبب  شتموھا  األمن عناصر   إن رزان قالت . تركیا  من عودتھا  بغداد لدى  مطار  في  2018

   : ووتش رایتس  ھیومن   لـ قالت . آخر شخص  صفة  بانتحال  واتھموھا 
 

  سفري بجواز  رجل األمن وألقى   ،مستعارا وأ  طبیعیا  شعري كان إذا ما  سألوني. ساعات  لعدة لت قاعتُ 
  142.بسبب مظھري  ي بإذالل  وبدأ  األرض  على

 

  تعبیرھا  بسبب   ،كثیرا بغداد   في  التفتیش نقاط عند   أوقفت  إنھا ،ترانس امرأة ،)عاما 18( نسمة  قالت 
.  ببغداد  العامل  حي  في تفتیش   ة نقط  عند  نسمة  ت وقف أ  عاما،  17  ھا عمر  كان  عندما  ،2020  في. الجندري

 :قالت 
 

 
 .2021یولیو/تموز  23مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مریم،  140
 السابق.  141
 .2021أكتوبر/تشرین األول   19یة مع رزان، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتف 142
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  سألني . يلإلذال  مظھري  التھكم علىو جسدي  ولمس  ،جنسیا  بي التحرشب]  الشرطة عناصر [  بدأوا
  143.خارج الخدمة  كان قدیما  رقما وأعطیتھ   ،رقما إعطائھ  على  أُجبرت . رقمي  عن   شرطي

   اإلمام  لضریح زیارتھ أثناء  تھأوقف  تفتیش نقطة   إن  النجف،  من  مثلي  رجلوھو   ،عاما) 23(  سامي  قال
 

 : علي
 

  أناسا  أسمع بدأت   الفجر، قبل  مغادرتي  أثناء . معي  ھویتي  بطاقة   آخذ  لم لذا منزلي،  قریب من  الضریح 
" أرادوا  ساكن؟ ووین ھنا   تسوي شنو "  :وسألوني ]  الشرطة  عناصر [  دفعوني  توقف،أل  یحون علي یص

  ]معي[  ویاي  تعال  .ھویتك   نطینيأ ھیج؟   تلفونك ضام   لیش: "باألسئلة أن یروا ھاتفي وأمطروني 
بالرغم من أن   ھویتي یریدون   لماذا وسألتھم  یوم   كل ھنا  إلى  آتي أنني  أخبرتھم . "بالكرفان   لیلة نقضي 

  144.تركوني أذھب  والتھكم،  الجنسي التحرش  من  ساعات  بعد . جدا قریب  بیتي

 

  عاما،   15  هعمر  كان  عندما ، 2018 نیسان / أبریل في  إنھ كربالء، من مثلي وھو رجل  ، )عاما  18(  علي  قال
 : قال. حینھا  یقیم   كان  حیث  البصرة، في منزلھ من بالقرب   تفتیش نقطة  ھ توقفأ
 

.  الطویل  وشعري  مظھري، بسبب   فقط تفتیش،ال نقطة   عند  ساعات  لعدة] الشرطة عناصر[  أوقفوني 
  لي قال. ھذه التفتیش  نقطة  عند   أنني وأخبرتھم   بوالديّ  اتصلت  إذا إال  بالمرور لي  السماح  رفضوا

  أحد  سألني .  واتساب   عبر معي  التواصل  وحاول  رقمي  أخذ . معھ المنزل إلى  أذھب  أن الشرطي 
 145" شكلك؟  بھذا تعرف  عائلتك"  : الشرطة  عناصر

 
  من الجنسي للتحرش  2020 أواخر  في  تعرضت  إنھا  النجف، من ترانس   امرأةوھي   ،عاما)  19مسى (  قالت 
 : قالت . مرور شرطي  قبل

 
  على   مرور شرطي تبعني أسیر،  كنت  بینما . الحافلة في  المدرسة من  المنزل عائدة إلى  یوم  ذات  كنت 

  تواصل . بي الخاصة االجتماعي  التواصل  مواقع  وتفاصیل  رقمي  وأخذ   یلحقني ظل . الناریة  دراجتھ
  146.معي  ینام   أن وأراد   ،فیسبوك عبر   معي

 

 
 .2021یونیو/حزیران  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع نسمة،  143
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سامي،  144
 . 2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع علي،  145
 .  2021سبتمبر/أیلول    17، مسىھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  مقابلة  146
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  بینما 2019 نیسان / أبریل في  وصدیقھ  أوقفتھ  الشرطة إن بغداد،  من مثلي  رجلوھو   ، عاما)  20(  مازن  قال
 : سیارتھما في كانا 

 
  من  یین شرط  كانا. افور نخرج أن  وطلبا منا   إلینا نظرا. فجأة شرطة  سیارة  منا اقتربت  ،نُقبّل بعض   كنا

  كنا  عندما شاھدانا ی   لم. ھویاتنا   وطلبا  نفعل عما نا سأال ]. زیھموفقا ل[  " االتحادیة الشرطة قوة  "مغاویر 
  دوالر  34(  دینار  ألف  50  حوالي ا لھم دفعنا حتى  یتركانا  لم . مظھرنا بسبب   أوقفانا الكنھم  نُقبّل بعض 

  147.كرشوة ) أمریكي

  8  الساعة 2020 آذار/مارس  13  في  تھتفتیش أوقف نقطة  إن  بغداد، من  مثلي  رجل ، )عاما  19(  حمد  قال
 : قال. ببغداد   الخالني  ساحة   في مساء

 
بحثوا [في  . لتفتیشھ ھاتفي أخذوا  ثم. أحملھا  أكن لم  والتي  ھویتي،  وطلبوا]  الشرطة عناصر[  أوقفوني 

  صوري،  الشرطي فحص ت  ثم. واتساب و  ،رسائلوال "إنستغرام"،و   "فایبر"، وفیسبوك، حساباتي على] 
.  للغایة جنسیة  أسئلة بدأ یسألني .  مثلي  أنني لھ  أكد ما  لي،  خاصة   صورة  14و  قزح  قوس علم ورأى 
  لم  إذا ي وقتل  ي،واغتصاب ي، وتعذیب  ي،باعتقال   ھدد .  معي  لیفعل ما یرید  شقتھ، إلى  أرافقھ  أن مني أراد 
  سیسلمني إنھ وقال  الطویل  شعري على  علق  صباحا، 12  الساعة حتى  ،ساعات  ألربع  احتُجزت . أتكلم
  الجنس ممارسة  رفضت  عندما.  شاحبا  أصبحت  جدا،  اخائف  كنت . الغتصابي  المسلحة  الجماعات  إلى

  إذا سیغتصبني  أنھ صراحة  أخبرني . علي واالعتداء  باعتقالي  أیضا اوھددو شرطة ال هءزمال دعا  معھ،
  148.سراحي  أطلق ثم  أخرى،  مرة  رآني

 

عناصر "جھاز األمن الوطني"  ، إن  كركوك من التوجھ الجنسي  رجل مزدوج  ،عاما)  26(  منتصر قال
 . قال: 2018أوقفوه في مطار بغداد في یونیو/حزیران  

 
  فض لكنھ ر غادر،أ لكي  سفري  جواز   یختم  أن برجل األمن   فترض یُ   وكان  صباحا  11 الساعة  كانت 
.  : "أنت أحلى من صاحبتي"آخر  رجل أمن قال. " وجھ ھیج   یجینا یوم  كل  مو بھالسرعة،    مو": وقال

  شعرت  المكتب، إلى نصل   أن قبل. امعھم سفري  جواز ألن   سایرتھما و  ،أرافقھما أن  على  أصرا
  ثم!"  رمضانشھر  إنھ  تفعلوا،  أن تحاولون ماذا! ؟  أنفسكم  من  تخجلون   أال: "بھما   ت وصرخ  باالرتباك 

  149.يسراح  وأطلق  علیھم  المشرف  أتى

 

 : 2019  ثاني  تشرین/نوفمبر  22  في تھبغداد أوقف شمال الشعب   نقطة تفتیش إن   منتصر قال
 

 
 .  2021سبتمبر/أیلول  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مازن،  147
 .  2021یولیو/تموز  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع حمد،  148
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع منتصر،  149
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یمارس الجنس مع  [  بینتاك   ا]،[إنھ جمیل جد  حلو   شكد " : مثل  أشیاء  یقولون ]  الشرطة  عناصر [  ظلوا
  سقط وأ  تعثر ،مركز الشرطة إلى یصطحبني  كان  وبینما  اعتقالي، الشرطي أراد  . "لمعة  بیھ  ]،رجال
  150.بللھف الوحل، في سفري  جواز

 
  واجھھا  التي " والبیروقراطیة الشاقة " اإلجراءات  ووصف  ، ةالحادث بعد  تلف  سفره  جواز   إن منتصر قال

 : العراق في جدید  سفر  جواز إلصدار
 

  أو الشرطة مركز دخلت  ما كل والجسدي  الجنسي للتحرش  أتعرض  وكنت   شھرین،  العملیة استغرقت 
  مور األ  كلبذكر   استمروا". فرخ  أنت  ال، ؟ مخنث  أنت  ھل "یقولون:    رجال األمنكان . المحكمة
  جانبا  السن  كبیر   شرطة مفوض  أخذني  الشرطة، مركز في . ودفعوني بي،  یفعلونھا  قد  التي الفاحشة
بالتحرش   وبدأ  بي  اتصل  اللیلة،  تلك  في". لي اإلجراءات  لتسریع"فیسبوك   على   وحسابي رقمي  وطلب 

  151.تھ فحظر. " ]عندي[ یمي   تعال  فارغ  بیتي ویاك،  سافرأ رید أ نيأ  حبیبي "  :مثل  أشیاء  قال  بي. 

 

  یعمل  الذي بصدیقھ،  اتصل ببغداد   شرطة مركز في  كبیرا ضابطا إن  منتصر   قال  ،2020  تموز / یولیو في
  شجار افتعالب صدیقھ   إقناعب  بدأ  ثم" ؟ ]منتصر [ الجمیل الفتى  ھذا أین " : قال . عنھ لالستفسار  الشرطة، لدى

  152.قولھ  حد  على معھ،  الجنس  ممارسة  من  الضابط  یتمكنل  ،یعتقلوهل منتصر  مع وھمي 

 

 ": المعاملة السيئة والتعذيب أثناء االحتجاز ]لن تخرج أبداماكو طلعة أبد ["

  بأنھم  لالحتجاز،  تعرضوا الذین  العراقیین من  غیرھم ك ز،احتجتعرضوا لال  المیم مجتمع  من أشخاص  أفاد 
  من   حرمانلل وأ  االحتجاز أثناء المعاملة  لسوء ھمتعرض  عدم  على   تنص   إقرارات  توقیع على  روا أجبِ 

  األسرة التواصل مع في  والحق  والماء،  الطعام من  الحرمان احتجازھم ظروف شملت . بمحام  االتصال 
  رجل  تحدث .  والجسدي  الجنسي واالعتداء الطبیة،  الخدمات  على   الحصول في والحق  القانوني، والتمثیل

  إن )عاما   18(  آخر رجل  وقال  عاما، 17 ه عمر  كان  عندما قسري  شرجي  لفحص  إخضاعھ  عن   ) عاما  18(
  ترقى  أن یمكن.  عاما  17 عمره   كان عندما قسري   شرجي  لفحص  إخضاعھ  حاولوا  الشرطة عناصر 

  القانون بموجب   الجنسي واالعتداء  التعذیب  مستوى إلى عالمیا،  لمصداقیةل الفحوص الشرجیة، التي تفتقد 
  153.الدولي

  األول  تشرین/ أكتوبر 2  في اعتُقل عندما   عاما   17 ه عمر  كان النجف، من مثلي رجل ،)عاما 18( كریم 
 : كریم قال . النجف إلى عودتھ  أثناء   ببغداد،  تفتیش نقطة  عند  ،بعد الظھر 3  الساعة ،2020
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  بسبب  غذائیة   مكمالت  علب فیھا  كان  حقیبتي، وافتش . طویل  شعري ألن]  الشرطة  رجال[ أوقفوني 
بتقدیم خدمات   أیضا  اتھموني  . مخدرة حبوب   عاطيبت  واتھموني فیروس "كورونا"  ب  السابقة  إصابتي

  ناریة   دراجة على علي   قبضوا نھم أ  أخبروھمو  المخابرات  بأجھزة   اتصلوا. جنسیة مقابل المال
  154.ذا لیس صحیحا وھ  مخدرات، حوزتيوب

 

  داخل األمن  أفراد  أحد  وقام  ، التفتیشنقطة  من  بالقرب  كرفان  إلى  اقتادوه  الشرطة عناصر  إن كریم قال
  كریم  الشرطة  رجال أھان. یضحكون  عناصر ال باقي   كان بینما التفتیش، أثناء  أعضائھ التناسلیة بلمس  الكرفان

[إذا كنت جمیال لھذه الدرجة، فما مدى جمال   شلون  خواتكأو  مكأ لعد  حلو  ھیج   نت إ  ذاإ" : مثل أشیاء بقول 
 155". ]لن تخرج أبدا[ بد أ  طلعة  ماكو  وھناك  للسجناء  نبیعك  راح ؟أمك وشقیقاتك] 

  حقوقي  ناشط وھو    السراي، صفاء مثل  شخصیات   صور   رؤیة وبعد   ،ھھاتف فتشوا الشرطة عناصر  إن  قال
أنھ  ب  كریم السلطات  اتھمت  بغداد، وسط   التحریر ساحة في 2019  األول تشرین /أكتوبر  احتجاجات  خالل قُتل

  تكون  تحاول "  عناصر:ال أحد  قال  ،تھحقیب في الكوفیة  رأوا  عندما إنھم  كریم  قال  ." "[متظاھر] تشریني
 156". رھابي؟إ فلسطیني 

  ثم. التجمیل مساحیق   ضعی كان  إذا مما للتحقق ورقي  بمندیل وجھھ   وامسح  الشرطة عناصر  إن كریم قال
  نت إ  : "التحقیق  أثناء  سألوه  نھم أ كریم  قال. بغداد   في  الدورة  قرب  للشرطة مركز إلى كریم  عناصر ال اقتاد 
  یا  ومن  فلوس؟  تحصل  شكد  بالدعارة؟  تشتغل   نت إ ؟ [لماذا أتیت إلى بغداد] لبغداد  جیت  لیش  شیعي؟ لو  سني 

 157. " ؟ نت إ عشیرة 

 : ببغداد   الدورة شرطة  مركز عن تجربتھ في  كریم قال
 

  اللفظي والتحرش  ،المسيء لكالم وابالشتائم،   وانھالوا علي   ضیقة،  مساحة في یا شرط  14  برفقة كنت 
.  فیما بینھم  دفعوني. لي مھینة صورا التقطوا. والسجن  باالغتصاب  والتھدید   ،والجسدي  والجنسي 

  العناصر  أحد  لمس . ویفحصني   لیجردني من مالبسي أحدھم  یأتي  أن أنتظر  كنت  بینما  ھذا حدث 
  كنت ". تروح ترككأ  راح اللیلة  على   تحصل  ]أخبرتني كم[ شكد  تكولي ذاإ"  :وقال  أعضائي التناسلیة 

  158.طفال

 

 . سجنسیُ  وإال  ،الیوم نفس   في  الحضور  منھم  وطلبوا  ، بوالدیھ  اتصلوا عناصر ال أن  كریم  أضاف
  شرجي ال فحص حتى یخضع لل اعتقال، وملفات  طبیة، أدوات  وعدة   ،مرتبة بھا  غرفة   إلى نُقل   إنھ كریم قال

 : ووتش رایتس ھیومن لـ  قال. قسريلا
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  بي   أحدھم  تحرش. بي یحیطون  األمن  أفراد  من العدید  ھناك   كان مالبسي، خلع  أحاول  كنت  بینما
  159.التناسلیة  أعضائي  عبر لمس  جنسیا

 

  إساءة  ألي  ھتعرضعدم ب إقرار  على   التوقیع على  رأُجبِ  التالي، الیوم  في بكفالة عنھ  اإلفراج  قبل  لكریم،  وفقا 
  بعد   إنھ كریم قال.  أخرى  مرة  بغداد  دخول  بعدم  تعھد   توقیع على  أیضا  رأُجبِ  إنھ قال. جسدیة  أو  لفظیة 

  160.مرات  عدة  االنتحار  وحاول  باالكتئاب  أصیب  حتجازه ا

  في  جزهاحت  إنھ  كریم  قال. نحوه  امسدس یصوب   وھو   لفظیا إلیھ  أساء  سابق،ال جندي ال والده،  إن كریم قال
  مرة  ت قلاعتُ  إذا بقتلي ] والدي[  ھدد . " أبدا رجال  یكون   ولن شرفھ  فقد  أنھ  وأخبره ، طویلة لفترة  بالمنزل غرفتھ 
 161. " أخرى

  ، 2019 في . طفال كان عندما   مرات  ثالث   اعتُقل إنھ كربالء، من مثلي رجل وھو   ، )عاما  18(  علي  قال
  البصرة،  في  الزبیر منطقة في  منزلھ من بالقرب  تفتیش   نقطة عند   علي اعتُقل   عاما،   16  هعمر  كان عندما 

 : قال . عمھ   ابن مع  السینما  من عودتھ  بعد 
 

  أعرف  لم  ألنني  تكن معي  لمو ھویتي،   مني  طلبوا . منزلي  قرب  الرئیسیة  التفتیش نقاط  إحدى أوقفتني 
  إلى  أخذوني ثم .  وضع شبھةم دائما كأنني  ما مكان إلى  فیھا أخرج مرة كل  لحملھا  مضطركنت  أني

  ثم .  الجنسیة عالقاتي   عن  سألوني. لفظیا مضایقتي  على  رجال الشرطة  جمیع وتناوب   الشرطة، مركز
  أظافري  ص ق على  أجبروني  ثم باحتجازي،   واوھدد " ویانا؟  الجنس تمارس تجي   ما لیش" أحدھم،  قال

   162.مرعوبا كنت . تنزف  وأصابعي  المركز وغادرت  تعھد  على  وقعت .  خرج أ حتى  حادة بشفرة 

 

  تفتیش   نقطة  عند   الشرطة عناصر  اعتقلتھ  عاما،  17 علي عمر   كان عندما  ،2020  الثاني  تشرین /نوفمبر  في
 : علي   قال. جبور عرب   في  قریب  شرطة  مركز  إلى واقتادوه   بغداد  في

 
  الشرطة، مركز إلى  یصطحبوني] الشرطة عناصر[  كانوا  بینما .  تقریبا  ساعات  ثمانيل ت جزاحتُ 

  عشرة من  أكثر بھا   صغیرة غرفة  في  وضعوني.  مظھري  بسبب  تنمروا عليّ و  ا لفظی ضایقوني
  فتشوني. الشرطةمحضر  كتابة ب  بدأوا.  مرور  شرطي و  ،شرطة  عناصر ةوعد   ،الضابط بینھم   ،عناصر

  واضح بشكل  انزعجوا. يرفض  رغم ھاتفي، أخذ  على  وأصروا ،قدميّ  أخمص  إلى  رأسي  من
  أجبروني . سجني  على   مصرین كانوا. خاصة عائلیة   صور لدي  أن زعمت ف رفضي، عن  وسألوني 

  163.محتجز أنني ب  ارھما خبإو بوالديّ   االتصال على
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  في  عناصر ال وضعھا   األسلحة من كومة على   دفعھ شرطة  رجل إن  علي   قال الشرطة، مركز  إلى الطریق  في
  عناصر  قبل  من  ساعات  ثماني  دام  ستجواب ال خضوعھ عن   علي  تحدث . كدمات ب لھ  تسبب  ما  ،كرفانال

 : قال . الشرطة
 

  من فلوس تحصل ]كم [ شكد "  : سألوني. دلیل  أي یجدوا   لم لكنھم مثلي  أنني على  دلیل  عن  یبحثون كانوا 
  تروح  لیش  شیعي نت إ"  : دینیة معظمھا أسئلة وطرحوا  ،أبدا االستجواب   یتوقف  لم" الجنس؟  ممارسة

  شاذ، نت إ . مثلك  شیعة إحنا . ]معنا[ ویانا  الجنس مارس تعال بفلوس؟   الجنس تمارس   سنیة منطقة على
  ضیق  من  وعانیت   الوقت، طوال  للغایة اقلق كنت  فیسبوك.  على الشخصي  حسابي  عن  سألوني . "لوطي 

  164.الماء حتى   وال   شيء، أي في یساعدوا  لم  لكنھم ، اءوالم الطبیة  المساعدة منھم  طلبت . التنفس  في

 

  یدخل"   حتى سینتظرون  إنھم قالوا  لكنھم  قسري شرجي  لفحص  إخضاعھ  أرادوا  عناصرال إن  علي  قال
  أننا  واتضح  ، أنا أین   من   العقید  ني سأل : "علي  قال.  أنقذه رأسھ  مسقط من  عقید   وصول  أن أضاف". السجن
  إلى یأخذوني   وأال  والداي،  یأتي  حتى الغرفة في  بتركي  عناصر ال أمر  ثم. الدینیة  األقلیة لنفس  ننتمي 

 165". السجن

  بعدمإقرار  توقیع   على  أجبروه  الشرطة  عناصر  إن  علي  قال  عنھ، اإلفراج  لتأمین  الكفالة والده یدفع  أن  قبل
  166.االحتجاز أثناء معاملة  سوء  أو  تحرش   ألي تعرضھ 

  كان حیث  العراق، وسط كربالء  محافظة   فيعلي   العتبات  حشد  تُدعى  مسلحة عة ا جم أوقفت  ، 2021 في
أن   رجالھ قال ل المسلحة، الجماعة قائد  جاء  أن  بعد "  : علي قال  ،"المخزي  مظھره"   بسبب  لمبان،  صورا یلتقط 

   167". سبیلي یخلوا   ثم   شعري واقص ی

  16، عندما كان عمرھا  2018إنھا اعتُقلت في مارس/آذار  النجف، من  ترانس امرأة ،)عاما   19قالت مسى ( 
 : قالت . عاما 

 
  ال  عادة].  مقدس ضریح[  العتبة  زیارة أراد . النجف في لزیارتي  جاء بغداد  من  برجل   عالقة  على  كنت 

  إلى أخذونا . المنطقة  في  األمن لقوات  الناس بعض   ووشى بنا  ذھبنا،. مظھري  بسبب  ھناك أذھب 
  ھواتفنا  أخذوا. نیتنا  في  یكن   لم ذلك أن رغم الجنس،  لممارسة  ء تقالاال بشبھة  قریب  شرطة  مركز
  ن ع  ونيفصل . ھاتفي   على الموجودة  الصور بسبب  ترانس   أنني من ینن یقمت كانوا. وفتشوھا   بالقوة
  مالمستيب  جنسیا  المركز عناصر  معظم  تحرش بي  ذلك، بعد .  مختلفة   غرف  في نا ا ووضع رفیقي 

  وتفتیش   استجوابنا أثناء  ذلك فعلوا". لوطیون"  مثل بغیض   كالم إلى جانب  مؤخرتيب واإلمساك 
  قاموا كما . یفعلوا   أال إلیھم وتوسلت  بكیت  لكنني  ، اشرجی فحصا لي سیجرون  إنھم  قالوا. مقتنیاتنا 
 168. ةمرعوب   كنت . للغایة  مھینة  معاملة كانت . رفیقي  بضرب 
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 مذكرات اعتقال بحق نشطاء في إقليم كردستان العراق 

  حقوقل ناشطا  11  بحق اعتقال مذكرات   العراق كردستان إقلیم شرطة أصدرت  ، 2021 حزیران /یونیو  في
  موظفین إما وھم  نشطاء، وخمسة   ،وسائق  ،یناجتماعیَ  عاملَین و  ، محامین ثالثة   یھمف من ب  المیم، مجتمع 
  في االعتقال  أوامر جاءت . السلیمانیة  مقرھا حقوقیة منظمةوھي  راسان،  منظمة  في سابقین أو  حالیین 
  في "الحكومیة  غیر المنظمات  دائرة"  رئیس  منطق،  أكرم برزان رفعھا  سانار  ضد  قضائیة  دعوى أعقاب 

  غیر المنظمات  جمیع  ومراقبة وتنظیم   تسجیل عن   مسؤولة  حكومیة  ھیئة  وھي  العراق، كردستان  إقلیم
  169.العراق  كردستان إقلیم  في  الحكومیة 

  الشرطة مركز  بزیارة   محامیھمھ عندما قام نأ  ووتش  رایتس  ھیومن   لـ الدعوى  ممن رفعت علیھم نشطاء  قال
  بموجب   تھم لى ع  نصت   والتي   المكتوبة، الدعوىب ركزالم في  الشرطة عناصر استشھد  التھم،  عن لالستفسار 

  ستة   لغایة بالسجن  " من أتى عالنیة عمال مخال بالحیاء" تعاقب  التي  العراقي، العقوبات  قانون من  401 المادة
  170).دوالر 0.034(  دینارا 50  إلى تصل غرامة   أو/و أشھر،

  السلیمانیة  في  نارجسر شرطة  مركز  إلى  اوذھب  إنھم  والسائق النشطاء  من  اثنان  قال  حزیران،/یونیو  28 في
  صفحتھم وتحدیدا  المنظمة، أنشطة  عن  استفسروا المركز في  الشرطة عناصر  إن الناشطان  قال . لالستجواب 

  رخیص ت أن  إلى  أیضا  عناصر ال أشار. المیم لمجتمع  مؤیدة  وصور  بیانات   على  تحتوي  والتي   فیسبوك، على
  لحقوق كمنظمة  رخصین م مكنت  إذا: "سألوا الشرطة عناصر  إن  الناشطان  قال. 2018 في  انتھى  المنظمة
  قال" فیسبوك؟  على   موصفحتك على اإلنترنت   كمموقع على بمجتمع المیم   متعلق  محتوى  ملدیك فلماذا المرأة،

  محتوى  نشر  بعدم تعھدات   توقیع على  الشرطة  عناصر  ا أجبرھم الشرطة، مركز مغادرة  قبل إنھ الناشطان
  171.المستقبل  في  مماثل

  صفحاتھم من  بمجتمع المیم  المتعلق المحتوى حذف على   أُجبروا إنھم  ووتش  رایتس  ھیومن   لـ نشطاء  قال
  القضیة  بأن  وابلغأُ  فقد  النشطاء، من أي اعتقال عدم  ورغم  ،التقریر ھذا  كتابة  وقت .  اإلنترنت  على العامة
 . التحقیق  قید  وأنھا القضاء  منظورة أمام  اآلن 

  الدستور  من  39 المادة تنص .  الدولي  القانون  بموجب   والتزاماتھ  العراقي الدستور االعتقال أوامر  تنتھك
  الخاص  الدولي العھد "  یحظر  بینما  ،172سیاسي  حزب  أو  ، منظمة أو  ، جمعیة أي تأسیس  حریة على  العراقي
  الجندریة والھویة  الجنسي  التوجھ أساس على   التمییز فیھ، طرف  دولة والعراق ، "والسیاسیة المدنیة  بالحقوق

  173.الجمعیات  وتأسیس ، والتجمع ،التعبیر حریة   في الحق  دعم في

 

 االنتهاكات "بيقلبوا ضدي": اإلفالت من العقاب واإلحجام عن اإلبالغ عن 

  وغیاب   فضفاض، بشكل  المعرفة" األخالق"القانونیة المتعلقة بـ والنصوص  ،الشدید  الضعف  اقتران یشكل
أفراد مجتمع   واستعداد   قدرة تعیق ھائلة  حواجز  الموثوقة، الشكاوى وأنظمة للتمییز المناھضة التشریعات 

 
 ). 2021نوفمبر/تشرین الثاني  22تم االطالع في  ( ar-https://gov.krd/dngo، حكومة إقلیم كوردستان، دائرة المنظمات غیر الحكومیة 169
 .  2021نوفمبر/تشرین الثاني  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع ناشط،  170
 السابق.  171
مایو/أیار    15(تم االطالع في    https://constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar، مشروع الدساتیر، 2005دستور العراق لعام  172

2021 .( 
  15(تم االطالع في  1966كانون/دیسمبر 16خ في  ) المؤر21-ألف (د 2200العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الجمعیة العامة لألمم المتحدة  173

 . )2021مایو/أیار 

https://gov.krd/dngo-ar
https://constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
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  ما القانون، إنفاذ  جھات   ضد  شكاوى  تقدیم  أو  الشرطة، إلى لھا  یتعرضون  التي  االنتھاكات  عن  لإلبالغ  المیم
 . عقاب  دون  علیھم االعتداء فیھا المسلحة والجماعات   للشرطة یمكن بیئة   یخلق

  المسلحة والجماعات  القانون  إنفاذ  جھات  ضد  شكاوى  تقدیم  عدم   أحیانا الضحایا  یختار  ذلك، إلى  باإلضافة
  األفراد  معظم یفتقركما . ھویاتھم  عن  العلني  الكشف من  والخوف   االنتقام، من والخوف  التھدیدات، بسبب 
  تتعلق أوسع  مشكلة  من جزء وھو   – العدالة لتحقیق  الجنائیة  العدالة نظام  في الثقة  إلى تمت مقابلتھم   الذین
 . العراق في  العامة  المؤسسات  في  بالثقة

  الشكاوى لتقدیم  قائمة  آلیات  بینما توجد . الضعیفة  الفئات  ألفراد   خاص   بشكل صعب  صاف تن اال إلى الوصول 
  المساءلة  لضمان اإطالق كاف غیر  النظام  تجعل والھیكلیة  ،واالجتماعیة ، اللوجستیة العوائق  فإن الرسمیة،

  إنھم  ،التقریر ھذاقوبلوا ل  الذین 54  الـ أفراد مجتمع المیم جمیع  قال . مجتمع المیم  ضد  سیما ال  المخالفات،  عن 
  عدم ل أو الشكوىفیھا  ت فضرُ  فاشلة سابقة  محاوالت  بسبب   إما  ،للشرطة ضدھم  ارتكبت  جریمةعن   بلغوایُ   لن

  توجھاتھم اختالف   بسبب   وجھ إلیھم ی  سوف  اللوم  أن یشعرون  ألنھم  أو  الشرطة، قبل من إجراء أي  اتخاذ 
 . یة درالجن وتعبیراتھم وھویاتھم  ، الجنسیة

 ترانس من بغداد: امرأة  ،عاما) 31( خدیجة  قالت 
 

  ذلك حاولوا أصدقاء أعرف  ألنني   حكومي مكتب  أو  شرطة   مركز أي  إلى ألجأ  لم ،يقتل ةمحاول بعد 
  یمكن   العراق في قانون أي . الشرطة  مركز ومدیر  عناصر وال  الحراس قبل من  المقابل في صبواواغتُ 

  174.عداماإل  الوحید  خیارنا یحمینا؟   أن

 

 ترانس من بغداد:  امرأة ،)عاما 18( نسمة  قالت 
 

  أراد . نحونا مسدسا وصّوب   بسیارتھ رجل  وأوقفنا   حدیقة في  يت صدیق  مع  طیفیة عال حي  في  كنت 
  ا فور اتصلت . حكومیة  شخصیة  والده إن  قال لكنھ  ،یاشرط  یكن   لم. ما  بطریقة  ھربنا  لكننا  بناا غتصا

  فعل یمكنھم  ال  إنھ  وقالوا   نحوي، مسدسا صوب  شخصا   أن وأخبرتھم للشرطة  104  الساخن  بالخط 
  175.أجلي  من شيء

 

  مثلي،   لكوني للتھدید   ي بتعرض یوما  السلطات  أخبرت  إذا": النجف من مثلي  رجل  ،عاما) 23(  سامي  قال
 176". أخرى زائفة  بتھمسیفعلون ذلك   لكنھم  مثلي، ألنني سیعتقلونني .  بالتأكید  یعتقلونني   فسوف

  سینقلبون أنھم  أعلم . أبدا األمن  قوات ل االنتھاكات  عن   أبلغ  لن : "كربالء من  مثليرجل   ، )عاما  18(  علي  قال
 : أضاف ". إبالغھم ب  باألمان   أشعر ال . ضدي

 
  أتمنى . نفسي  عن أعبرحتى  السالمةالتمتع ب أتمنى. االنتحار وأقرر الشدید  باالكتئاب  أصاب  أن أخشى

  بشكل  الشرطة عناصر الحكومة  ب درّ تُ   أن  أتمنى. المیم مجتمع  تجاه الكراھیة  خطاب  الناس  یوقف   أن
 

 ، عبر تطبیق زووم. 2021أغسطس/آب   5مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر مع خدیجة،  174
 .2021یونیو/حزیران  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع نسمة،  175
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سامي،  176
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  في أفضل بشكل یعاملونا  أن  أتمنى . بمحام  باالتصال لي  فسیُسمح مكان، أي في أوقفت  إذاأنھ و أفضل،
 177 . لشوارعا وفي  الشرطة مراكز

 
 . 2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع علي،  177
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VI. المسلحة  الجماعات يد على اإلنترنت  عبر والتحرش  الرقمي  االستهداف 
 

  أعضاء أنھم ب  أنفسھم عن  عّرفوا أفراد  على ید  اإلنترنت  على  استھداف حالة 42  ووتش   رایتس ھیومن  قت وثّ 
 . العراق في المیم مجتمع من أفراد  ضد   مسلحة جماعات  في

 

 " الكل ي�يدني نموت": تهديدات بالقتل عبر اإلنترنت والعواقب على أرض الواقع 

  على  ،2021  أیلول/سبتمبر  15  في  بالقتل تھدیدا  تلقى   إنھ بغداد،  من مثلي  رجل  عاما)،   21یاسر (  قال
اطلعت   التي الرسالة في  جاء . الحق أھل  عصائب   إلى  ینتمون  بأنھم   أنفسھم عن عّرفوا  أفراد  من  واتساب،

 : ووتش   رایتس ھیومن  علیھا 
 

  هللا  لوجھ ] یاسر [  ب توبة نصوحة یا وتُ ]. االسم  ُحجب [ والدك  وكرامة  وعشیرتك  عائلتك كرامة  ظاحف
  عنك   شيء كل نعرف  نحن.  بیھ  ماشي  ت إن اللي والمثلیین   واللواط  الشذوذ الجنسي  ممارسة  تعالى من 

بنص   نقتلكراح  ]. االسم  ُحجب [  صدیقك وتلحق  نقتلكرح   وإال   لك، تحذیر  آخر ھذا.  جماعتك  نعرف و
  التحذیر ھذا  .األعمال  ھذه  من تتوب   لم التي  أمثالك  الضعیفة  النفوس لكل تكون عبرة حتى  بیتك

 178. شھید  نقول  ما  على  وهللا   أنذر، من  أعذر  وقد   أحد  نرحم   ولن  األخیر،
 

  مرعوب  أني . بیتي   من  بخرج   ما: "قال. التھدید  ھذا  تلقي   تبعات   حول ووتش رایتس ھیومن إلى  یاسر  تحدث 
  التھدید  عن   ألحد  كلت   ما . یقتلني  راح باستھدافي  علم  أبي لو . ویقتلوني أبي  بیت   یقتحموا راح  العصائب  نإ

 179". یوم  كل  بطاردني  بس

  المستشفى  إلى قل نُ .  وصفة  بدون   حبوب   بابتالع االنتحار یاسر  حاول ، 2021 تشرین األول /أكتوبر  20 في
 180". میت  یریدوني   الكل لشو؟ . عیش  بدي  ما" : ووتش رایتس  ھیومن  لـ یاسر   قال. ونجا

  أفراد  فیھم  بمن  أشخاص، عدة  تداول  ،2020  أیار/مایو في إنھ  النجف، من  مثلي  رجل  ، )عاما  18(  كریم قال
  ھیومن  والتي اطلعت علیھا   االجتماعي، التواصل مواقع على  لھ  صورا الحشد،قوات   إلى ینتمون   إنھم قالوا

  یحرض "  ألنھ"  واغتصابھ  ، رأسھ وقطع ،إعدامھ  یجب "  الذي" المنحرف" بـ  إیاه  واصفین  ووتش،  رایتس 
 181". المثلیة الجنسیة  على

  أیار /مایو في  اإلنترنت  على   تلقاھا  التي  التھدیدات  البصرة، من مثلي رجل وھو   ، )عاما  23(  فارس وصف
 : قال. 2020

 
 . 2021أكتوبر/تشرین األول    5یاسر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  178
 السابق.  179
 السابق.  180
 . 2021یولیو/تموز  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع كریم،  181
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  نفس  في یعیش  إنھ وقال  عمري  في رجل أنھ  على   نفسھ عّرف عن  اإلنترنت  لىع  شخصا  قابلت 

  لي صورا   لي أرسل  ثم   عنواني،  االجتماعي، التواصل  مواقع على حساباتي  عن   سأل . مثلي  المدینة
ھ  ب  آخر حساب  ھددني.  بالقتل  ھددني  ثم . القرآن من  وآیات   رسائل مع  إنستغرام، على   وجدھا ولوالدتي 

  انتظر  –  تسكن وأین   والدیك ھم  ومن  أنت، من نعرف  نحن  نراقبك،  إننا" : بالقول  مختلفة  صورة
  182.أعود  أن اآلمن من أنھ  شعرت   حتى تقریبا   أشھر خمسة  منزلي  مغادرة إلى اضطررت  ." عقوبتك

 

  على   حمراء" X"   والتي تحمل عالمة ووالدتھ  فارس  بصور  المرفقة الرسائل  ووتش رایتس  ھیومن راجعت 
 : الرسائل  إحدى  قالت . الشارع في مذبوحین  رجال صور إلى باإلضافة  وجھیھما،

 
  من كل  نحذر. المنكر  عن   والنھي   بالمعروف األمر  خلیة  نحن . تحذیر  ھذا . الرحمن الرحیم هللا  بسم 

  شھوة الرجال ویأتون   ،الرحیم الرحمن  هللا  بسم : بقولھ  وجل عز  هللا  ذكره الذي الجنسي  الشذوذ  ینشر 
.  إلیھم  نفسكم  وتمیل  أنكم تحبون الشباب  نعلم.  العظیم  هللا  صدق ألیم،  عذاب  لھم  ذلك النساء  دون  من
 183. " خراآلبعد  واحد  تصفیتكم   لىإ وسنضطر ، لقائھم لى إ نسحبكم و

 
  أبرزھا  مسلحة، جماعات   من  متكررة  تھدیدات  تلقت  إنھامن بغداد، امرأة مثلیة وھي عاما)،   21مریم ( قالت 
ف  التي  السالم،  سرایا  : ووتش رایتس  ھیومن   لـ قالت . أنفسھم عن  واعرَّ

 
  واتساب   عبر   بي  االتصال  مجھولة  أرقام حاولت . مثلیة  ألنني  اإلنترنت  عبر   تھدیدات  تلقیت 

  من ذلك حدث   أسبوع،  لمدة مضطربة  جعلتني   تلقیتھا التي  التھدیدات  أخطر من  واحدة . "تیلیغرام"و
  في یخبرونني  كانوا . مسجلة غیر مختلفة  أرقام  من  رقمي  لى ع مستمرة ھاتفیة  مكالمات  خالل

  كانت  الثانیة  الخطوة. تي ومنطق  وعمري،  وبیتي،  عائلتي، عن  ومعلومات   كاملة، بتفاصیلي  المكالمات 
  ظرأح كنت  التھدیدات، بھذه یصرحون  عندما  لكن. مني أكثر  معلومات  ستخراجال  بالقتل  تھدیدي
  وماذا  تلبسین،  كیف ،تذھبین  أین احذري"  : یقولون  كانوا. دینني ت  فسوف تجاوبت  إذا ألنني  الرقم،

  184.مرعب  مراأل . ومعارفي مالبسي  بالتفصیل  یصفونكانوا   كما  . "التواصل مواقع  على نشرین ت

 : الموصل من ترانس   امرأةوھي  ، )عاما  20(  سلمى قالت 
 

  التھدیدات  ھذه  أواجھ ما  غالبا .  ذلك بسبب   اإلنترنت  عبر تھدیدات   تلقیت  ولطالما   أزیاء عارضة  أنا
  بالقتل،] المسلحة الجماعات [  ھددوني  ،2018 أواخر  في . االجتماعي التواصل ومواقع  الھاتف  عبر 

 
 . 2021 أیلول/ سبتمبر 18، فارسمقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  182
 السابق.  183
 .2021یولیو/تموز  23مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مریم،  184
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  وھربت   األزیاء عرض   تركت .  تكون نھایتي الموت س األزیاء، عرض العمل ب عن أتوقف  لم إذا وأنني
 . أربیل  إلى
  مسلحة عات ا جم من  مباشرة  والقتل باالختطاف  ھاتفیة تھدیدات  تلقیت   ،2020  أیلولسبتمبر/ في

  بالرعب، وشعرت  ، لوجھ وجھا التھدیدات  ھذه  تلقیت  ثم .  وعملي  شكلي بسبب  الموصل،  في  معروفة
  185.الجمیععن و  شيء كل عن   وابتعدت  العمل تركت  لذلك

 
  عناصر  من  اإلنترنت  عبر   تتلقاھا   التي التھدیدات   عن   النجف، منترانس  امرأة ،عاما)  29سى ( متحدثت 

 : قالت . السالم  سرایا إلى ینتمون   أنھمب  أنفسھم   عّرفوا الذین  األفراد  خاصة   المسلحة، والجماعات  األمن 
 

  تلقیت .  لتدوین یومیاتي  حسابي  ةستخدمم اإلنترنت، لى ع  الحقیقي واسمي  الحقیقیة  صوري  استخدمت 
.  الجیش مسؤولي  وكبار   مسلحة  مجموعات  من مختلفة  اجتماعي تواصل  منصات  على  تھدیدات 

  أن  یخبرونني   كانوا معھم، التجاوب  أرفض  عندما . وقتلنا  لمطاردتنا مثلنا، أشخاصا  اتحدید   یستھدفون
.  تامة   عزلة  في  اآلن أعیش . حساباتي جمیع ل  يحذفذلك ب تسبب . ضدي  سیستخدمونھا  أسلحة  لدیھم

  الذین  األشخاص  من  الكثیر وعرفت  سمعت . السالم  سرایال ینتمون أشخاص  من تلقیتھا   التي التھدیدات 
  186.أیدیھم على   تلواقُ 

 

  على   حسابھ  على  العراق في المیم  مجتمع حقوق عن  النجف،  من  مثلي  رجل ، )عاما  23(  سامي یدافع
  رسائل عبر   تھدیده  إلى الحشد  جماعات قوات   في كأعضاء أنفسھم عن  عّرفوا أفراد  ةعد   عملھ  دفع. إنستغرام 
 : قال. التطبیق  على   مباشرة

 
  ألنھم  ھمتعرف.  الحشد  لقوات  تابعة  أخرى  جماعات عدة و  ، السالم سرایا من كثیرة  تھدیدات  تلقیت 
  إنھم . باألسلحة صورھم   مع غالبا  الحقیقیة، حساباتھم  واستخدموا   الرسائل في  أنفسھم عن  عّرفوا

  أین  ،بالتفصیل ، تصف  رسائل غالبا  یرسلون   لكن  بالقتل  عادیة   تھدیدات  لي  ن یرسلو ال . جدا مخیفون 
  في  سیقتلونني  وكیف  سیغتصبونني، الذین  الرجال عدد و  ویعذبونني، سیغتصبونني  وكیف   سیأخذونني،

  187.النھایة 

 

  رایتس  ھیومن راجعتھا  والتي   الصوتیة، الرسائل  عبر اإلنترنت  على  سامي  تلقاھا التي  التھدیدات  بین   من
  ستتناوب   أشخاص  عدة : "الرسائل  إحدى  في ورد . السالم سرایا  إلى  االنتماء  یزعمون  أفراد  من  كانت  ووتش،

 188". نقتلك  أن قبل یغتصبونك

 
 .2021سبتمبر/أیلول    13مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سلمى،  185
 .  2021سبتمبر/أیلول    17، مسىمقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع   186
 .  2021یولیو/تموز  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سامي،  187
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 مثل جلد األفعى": ابتزاز و "فضح""حسيت جسمي 

  على ید   2021  ینایر/كانون الثاني  في لالبتزاز  تعرض  بغداد إنھ   من مثلي  رجلوھو   عاما)،   21یاسر (  قال
 : قال . فیسبوك  على قابلھ  آخر  مثلي  رجل

.  في عداد الموتى  فأنا  واحدة، صورة   انتشرت  إذا. الصور من  أخاف دائما  وأنا صورا   لي یرسل   كان
  فترة، بعد .  یسجل ما نفعل  كان أنھ  أعلم  لم. الفیدیو  على   الجنس نمارس  بدأنا . الصور  یطلب مني  بدأ
  ،وعائلتي  ،أصدقائي حسابات   إلى سیذھب  بأنھ یھدد   بدأ. ي مالبس سوى  ئاشی   أملكال .  المال  یطلب  بدأ
  حتى  أتمكن  لم. ال إرادیا أرتجف  كنت . أفعى جلد  وكأنھ  ي مجسأحسست ب . انھرت . فیسبوك  على   أميو

  189.كامال الفیدیو  لي أرسل  ثم البدایة،  في  أصدقھ لم . ھاتفي التقاط  من

 
 : صدیقھ   أمام فضحھ أیضا ابتزه الذي  الرجل إن  یاسر  قال

 
  من صورة لھ  أرسل " صدیقك؟   ھذا ھل "  :وقال   الریاضي،النادي  في  معھ أتمرن شخص  إلى ذھب 

  أرسل لي یُضاجعھ رجال".  الذي الشاذ  ،صدیقك ھذا  .سیارة  ستربح  ركزت، إذا": وقال  الفیدیو 
  حاولت .  سیقتلني   والدي  أن  أعلم  كنت . حینھا  مت  وكأنني شعرت  ،افتحتھ أن  بمجرد .  الصورة  صدیقي 
 .ات حسابال كل حظرت . وتھدیدي  مزیفة حسابات  إنشاء ب بدأ.  نجوت  لكنني  الحبوب، بتالعبا   االنتحار

190 

 
  المواعدة تطبیق   على  لالبتزاز  2019  في تعرض   إنھ النجف، من مثلي  رجلوھو   ، عاما)  27(  عمار  قال

 : قال . مسلحة  جماعة  إلى ینتمي   إنھ قال  رجل قبل  من  غرایندر 
 

  بدأ  مباشرة، ذلك  بعد . صور عدة  لھ أرسلت ف  صوري،  طلب . سلیما  وبدا ،غرایندر  على  برجل   التقیت 
  لم إذا قال . أمریكي دوالر ألف وطلب  عني،  شيء كل یعرف  وأنھ  صوري،  سینشر إنھ  قال. یھددني

  191.التطبیق  وحذفت   حظرتھ .  ویقتلوني  إلیھا  ینتمي   التي المسلحة والجماعة  ھو  سیجدني  ،أدفع

 

 "خسرت كل شيء": االستهداف على اإلنترنت 

 :بغداد   من مثلي  رجلوھو    عاما)، 26( سالم  قال
 

 
 . 2021أكتوبر/تشرین األول    5یاسر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  189
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.  السلیمانیة  في أجرة سیارة سائق  أنھ أخبرني أكو  اسمھ  اإلنترنت  على  رجال قابلت  ،2021  أوائل  في
  على آخر  شخصا قابلت  ثم .  ھناك أمر مریب   أن شعرت  ألنني  رفضت  لكنني مقابلتي، على أصر

بالقرب   یُقلّني  أن  اتفقنا . مقابلتي یطلب  أن  قبل  كثیرا تحدثنا . معھ  تماما مختلفالوضع  وكان  اإلنترنت 
  شارتھ   يانوأر  األسایش، مع یعمل  أنھ  أخبرني. أكو  األول،  الرجل  نفس   أنھ واتضح  منزلي  من
  صرخی بدأ.  أزمر جبل قرب  جدا منعزلة  منطقة إلى أخذني . أرتجف بدأت .  الخلفي  المقعد  في سالحھ و
  192.بیده  أخیرا ضربني   حتى رؤیتھ،  أقبل لم  لماذا بغضب  یسألني و

  تھفتح حول بجرح شعر عندما   توقف لكنھ  جنسیا، علیھ   االعتداء حاول   المزعوم ي الشرط أن سالم  أضاف
  اغتصبھ أن  بعد   لھا  خضع  جراحیة عملیة   بسبب   كان  الجرح  إن ووتش رایتس  ھیومن لـ سالم  قال. یةالشرج

  أشعر زلت  وما   ،2019  طوال شدیدة  آالم من  أعاني  كنت قال: ". 2018 في  شقة في  الرجال من  مجموعة
  أن  أراد ".  منزلھ  إلى اصطحابھ  على  ، السالح تھدید  تحت   ،سالم أجبر شرطي ال إن قال ، "الشرج فتحة  في بألم 

.  الحقا   بي سیتصل  إنھ  قال . وصوري   محادثاتنالدیھ كل  وأن جیدا منطقتي  یعرف  إنھ قال . سكن أ أین  یعرف
 193". علي   فرضھا التي  القلق حالةل التعرض  على  مرة ألف  للضرب  أتعرض  أن أفضل

  على أرض الواقع الرقمي الستھدافا عواقب  فإن  ووتش، رایتس  ھیومن  قابلتھم من روایات  من  یتضح كما
  التواصل  مواقع على  حساباتھ   جمیع وحذف  إقامتھ، مكان تغییر  إلى  اضطر إنھ  سالم  قال . األمد  طویلة 

  194.ه والمشب يالشرط قبل  من  لالبتزاز  تعرضھ   من  خوفا  ھاتفھ، رقم  وغیّر  االجتماعي، 

 : ووتش   رایتس ھیومن  لـ  قال. خدعھ اإلنترنت  لى ع  ھقابل  رجال  إن سالم  قال  ،2021  تموز / یولیو في
 

 لذلك لطیفة، ] غرایندر  على تعرف ال بعد   تیلیغرام على [  محادثاتنا  وكانت   ما، شخص  لرؤیة  احتجت 
  وعمل   عائلتي، حول للغایة، ة یلیفص ت  أسئلة  یسألني وكان  المنزل،  في  نلتقي ظللنا . ئھللقا مستعدا كنت 

  ذلك ید أر أكن لم  ورفضت، معي،  الجنس  یمارس أن  أراد . شيء كل بحماقة  لھ قلت . وماضيّ   والدتي،
  ألنني .  الجنس  ممارسة  على إلجباري   القوة  واستخدم  جدا ضخما   رجال كان . عالقة  في  لتزمأ أن  قبل

  195.وغادر أغراضھ لملم  ثم   جدا، وخاف بالصراخ  بدأت   للغایة، قلقت 

 
  الرجل قال . الحق  أھل عصائب   إلى  ینتمي إنھ  قال  غرامیلیت  على   رجل ھ مع تواصل  یومین بعد  إنھ  سالم  قال

  وإال  أربیل،  في " مول جدي ام"  في بمقابلتھ وطالبھ   وعملھ، ، والدتھ وعن   ،عنھ شيء  كل  یعرف  إنھ لسالم
 : قال ، سیفضحني

 
.  المبلغ أملك أنني نا یعرف  اھمإنو دوالر،  ألف 30  نا یرید   اإنھم قاال. مول ماجدي في رجلین قابلت 
  ردا" ؟جددام  نياتھدد   لن ماأنك  من سأتأكد  كیف المال،  ماسأعطیك كنت  إذا"  :قلت . اللسان معقود  كنت 

 
 . 2021أكتوبر/تشرین األول   27سالم، رایتس ووتش الھاتفیة مع  مقابلة ھیومن 192
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  نا یكشف  سوف  اأنھمب  التھدید  كان. تواصلةالم توسالتي   رغم ،غلبالم  دفعل أیامثالثة   یومین إلى  لدي  بأن 
ألف   20 لدي  كان . بفائدة المال  قرض یُ   بغداد  في شخصا  أعرف  كنت . بالرعب   أصبت . عني  شيء كل

  المال أخذت . أشھر  ثالثة  خالل دوالر  ألف 13  إعادة عليّ   ن اوك  دوالر، آالف 10 وطلبت   دوالر،
  القروض  ذلك في بما  بوسعي،  ما كل ألفعل  بغداد  إلى  وانتقلت   تماما، امفلس  أصبحت . لھم وأعطیتھ 

  196.شيء  كل  خسرت . اقترضتھا  التي األموال لتسدید  المصرفیة،
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VII.  ي أعيش": العنف األسر"أ�يد فقط أن 
 

أرید فقط أال أستیقظ على صراخ. أرید أن أنام. أرید أن أتنفس نفسا كامال دون التعرض للضرب. ال  
. ال  كما أناأرید أن أستیقظ على عصي تنھمر على جسدي. كنت أرغب في عالقة مع رجل یحبني 

قراءة الكتب. أرید أن أكتب.  أرید ذلك بعد اآلن. أرید فقط أن أعیش. أرید أن أكمل تعلیمي. أرید 
 أمنیتي الوحیدة ھي التعلم. 

 2021أكتوبر/تشرین الثاني  5عاما)، رجل مثلي،    21یاسر (—

 

قابلتھم ھیومن رایتس ووتش أنھم تعرضوا لعنف  الذین مجتمع المیم أفراد شخصا من  54من أصل   40أفاد 
حدة على األقل بسبب توجھاتھم الجنسیة أو  شدید من قبل أفراد األسرة، من الذكور دائما تقریبا، مرة وا

الحرمان من الطعام   197، ، بما في ذلك حبسھم في غرفة لفترات طویلةعنھا  ھویتھم الجندریة وتعبیرھم
واالعتداء تحت تھدید   202،والصعق بالكھرباء 201،واالغتصاب  200،والضرب  199، والحرق 198،والماء
  205،والزواج باإلكراه 204،والتعرض لممارسات العالج التحویلي والعالج القسري بالھرمونات  203،السالح

 206. واإلجبار على العمل لساعات طویلة دون أجر

من قبل   تھا نعوا من مغادر، ومُ أُجبِر األشخاص على البقاء في منازلھمحالة موثقة في ھذا التقریر،  21في 
 والدیھم. 

 باسم "الشرف" 

ویقبل حجة  یواصل قانون العقوبات السماح لألزواج بتأدیب زوجاتھم وألولیاء أمورھم بتأدیب أطفالھم 
"الشرف" كذریعة قانونیة لتخفیف العقوبات في الجرائم التي یُزعم فیھا العنف ضد النساء وأفراد    الدفاع عن

 
  23 مریم،  مع الھاتفیة ووتش رایتس ھیومن مقابلة.  الزواج رفضت أن  بعد طویلة لفترة  المنزل  في حبسھا والدھا إن  مثلیة، امرأة  عاما)، 21( مریم قالت  مثال، 197

 . 2021 تموز/یولیو
أكتوبر/تشرین   5یاسر،  . مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع اآلخرین طعام شيء سوى بقایا بأكل لھ  یسمح ال والده إن  مثلي،  رجل عاما)، 21( یاسر قال مثال، 198

 . 2021األول 
یونیو/حزیران   15ملكة،  مع  عبر الفیدیو. مقابلة ھیومن رایتس ووتش التعذیب   أشكال  من كشكل یضربھا والدھا إن  ترانس، امرأة  عاما)، 26(  ملكة قالت  مثال، 199

2021 . 
أكتوبر/تشرین   5یاسر، . مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع كلتا ركبتیھ وأنھ كسر یوم، مرارا كل  بشدة یضربھ والده إن  مثلي،  رجل عاما)، 21( یاسر قال مثال، 200

 . 2021األول 
 . 2021 تموز/یولیو 23 مریم،   مع الھاتفیة ووتش رایتس ھیومن مقابلة اغتصبھا ثم حاول الزواج بھا. ابن عمھا إن  مثلیة، امرأة  عاما)، 21( مریم قالت  مثال، 201
 . ویضربھ كھربائي كرسي  على ابنھ یربط أبا ووتش رایتس ھیومن راجعتھ فیدیو مقطع  أظھر مثال، 202
 . 2021األول   تموز/یولیو 5علي، . مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع اعتقالھ بعد السالح تھدید تحت ھاجمھ والده  إن مثلي،  رجل عاما)، 18( علي قال مثال، 203
  5خدیجة،  . مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر مع الجندریة ھویتھا  لتغییر األطباء  إلى أخذتھا والدتھا إن ترانس، امرأة  ،)عاما 31( خدیجة قالت  مثال، 204

 ، عبر تطبیق زووم2021أغسطس/آب  
 . 2021األول   تموز/یولیو 5داني، . مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مرات ثالث الزواج  على أجبراه والدیھ إن ترانس،  رجل  عاما)، 18( داني قال مثال، 205
. مقابلة ھیومن الكھربائیة باألسالك ملیئة األرض تحت غرفة في یومیا، ساعة 16 مصبغتھ في العمل  على  أجبره والده مثلي، إن  رجل عاما)، 21( یاسر قال مثال، 206

 . 2021أكتوبر/تشرین األول   5یاسر، رایتس ووتش الھاتفیة مع 
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"األخالقي" باإلضافة إلى التزام  األسرة (انظر فصل بالسیاق القانوني). في العراق، یعتبر سلوك األنثى 
جمیع األفراد بصرامة بمعاییر النوع االجتماعي المقررة، أمرا بالغ األھمیة للحفاظ على "شرف" أسرھم  

من أفراد األسرة الذكور منع وتطھیر أي انتھاك للـ "شرف" باستخدام العنف. تُسھل   ویتوقع   – ومجتمعاتھم 
   األسرة. ھذه القوانین العنف ضد المرأة وأفراد 

 

، انتشر مقطع فیدیو مروع على مواقع التواصل االجتماعي في  2021سبتمبر/أیلول   23في 
، بزعم أنھ ضبطھ یمارس الجنس مع رجل. ابنھجمیع أنحاء العراق ألب یعتدي جسدیا على 

یظھر الطفل في الفیدیو مربوطا بسلسلة ممتدة إلى النافذة، وفي یده سلك كھربائي. وجھھ مغطى  
تبي تنیك؟ ھیج یصیر مع یللي بالدماء، ویتوسل والده لیقتلھ. ُسمع األب في الفیدیو یقول: "

   ". ثم یُخاطب طفلھ قائال: "ستموت".بنیك؟
ظھر الفیدیو بعد الظھر وأُعیدت مشاركتھ آالف المرات، ما أثار جنونا على مواقع التواصل 

في البصرة.  یفترض   –عنوانھ  وضعبالقبض على الجاني، الذي  شعبیةاالجتماعي ومطالبة 
وردت أنباء عن نقل الطفل إلى "مستشفى البصرة العام" وأن الشرطة المجتمعیة تبحث عن  

 األب.
، اتصلت ھیومن رایتس ووتش بقسم الشرطة المجتمعیة في بغداد  2021سبتمبر/أیلول   23في 

فى لیس الطفل من الفیدیو، إن الطفل الذي في المستش واعبر الھاتف، ونفوا معرفة المكان، وقال 
  207وأن الجاني ما یزال طلیقا. أصدرت إدارة الشرطة بیانا على فیسبوك في نفس الیوم.

تحققت ھیومن رایتس ووتش من مصداقیة الفیدیو بإجراء بحث عكسي للصور للقطات من 
نات الفیدیو، ومقارنة األحداث في الفیدیو بإفادات الشھود واالستماع إلى اللھجات واللك

المسموعة في الفیدیو. لم تعثر ھیومن رایتس ووتش على الفیدیو المنشور على اإلنترنت قبل 
، ووجدت أن الفیدیو أظھر نفس المشاھد التي وصفھا الحقا أحد الشھود  2021سبتمبر/أیلول   23

في أعقاب األحداث، وأن اللھجات واللكنات المسموعة كانت متوافقة مع اللھجات المحلیة  
 قیة.العرا

سبتمبر/أیلول، في بیان دعا فیھ إلى "تنفیذ   24أدلى رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 
مواقع التواصل   عبراإلجراءات القانونیة، واحتجاز المواطن الذي ظھر في مقطع فیدیو انتشر  

". كما وجھ األجھزة المختصة بـ "التحفظ على  أحد أبنائھ االجتماعي، وھو یمارس العنف ضد 
وتأمین سالمتھ ورعایتھ، لغایة انتھاء اإلجراءات القانونیة بحق والده، مرتكب  الطفل

 208الجریمة". 

 
،  2021سبتمبر/أیلول  23فیدیو على فیسبوك، "الشرطة المجتمعیة العراقیة"،   207

GK1C&ref=sharing-IOS_GK0T-UNK-UNK-UNK-https://www.facebook.com/watch/?v=535410581084041&extid=NS  تم)
 ). 2021سبتمبر/أیلول  23االطالع في 

(تم االطالع في   https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1441308772786335755، 2021سبتمبر/أیلول  24یحیى رسول، منشور على تویتر،  208
 ). 2021سبتمبر/أیلول  24

https://www.facebook.com/watch/?v=535410581084041&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1441308772786335755
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، أكد شاھد عیان لـ ھیومن رایتس ووتش العثور على الطفل في قبو  2021سبتمبر/أیلول   25في 
رات ومكافحة اإلرھاب" في البصرة. كما أكد الشاھد أن نفس  اخبست منزلھ من قبل "مدیریة اال 

  209ب ونقلوا الطفل الناجي إلى مستشفى البصرة العام.اصر اعتقلوا األالعن

 

ھ یمتلكان أسلحة مخزنة في  مّ عاما)، رجل مثلي عراقي، لـ ھیومن رایتس ووتش إن والده وع  21قال یاسر ( 
 شقتیھما، وقد سبق أن ھددا یاسر بھا. أضاف: 

كسر كلتا ركبتّي بینما كان یضربني  ، 2021یضربني أبي بشدة مرارا كل یوم. في یولیو/تموز  
بھراوة، بعدما اكتشف أنني كنت أتحدث مع رجل مثلي على اإلنترنت. أحضر القرآن وقطعة من  

  210الورق تقول إنھ ال یُسمح لي بالتحدث إلى أي شخص مثلي وجعلني أقسم على ذلك.

 

یومیا في غرفة كھرباء تحت    ساعة 16مملوكة للعائلة  صبغة وفقا لیاسر، یجبره والده على العمل في م
األرض، والتي یسمیھا یاسر "القبو". قال یاسر: "ال یوجد ضوء، وال نوافذ، وال تھویة في الغرفة الملیئة  

عاما ممنوعة من التحدث إلیھ ألنھ مثلي. قال إنھا    13باألسالك الكھربائیة". قال یاسر إن لدیھ أخت عمرھا 
 211تدعوه بـ "الوحش". 

شجع معلمیھ وأقاربھ على فعل ذلك. یحبسھ  یلده یھینھ، ویضربھ، ویسخر منھ أمام اآلخرین، و قال یاسر إن وا
سمح لھ بالخروج بدون والده أو أحد أفراد أسرتھ. قال إن والده ال یسمح لھ أن یأكل حتى  في المنزل، وال یُ 

في السابق طعاما في   ینتھي الجمیع من األكل. قال إنھ یعطیھ بقایا طعام من أطباق اآلخرین وأنھ ألقى 
. أضاف یاسر أن غرفتھ تخلو من أي إضاءة، وأن والده یجبره على  لیأكلھالقمامة وطلب من یاسر إحضاره 

النوم عند غروب الشمس. قال إنھ كان یجلس بجانب باب الثالجة لیال الستخدام ضوئھا في القراءة، وھو ما  
، علّي أن أرسل لھ لقطة للشاشة وأن أخبره مع من  یمنعھ والده عنھ. "إذا اتصل بي وكان ھاتفي مشغوال

 212أتحدث". 
امرأة مثلیة من بغداد، تنتمي عائلتھا إلى جماعة عصائب أھل الحق التابعة  وھي عاما)،   21قالت مریم ( 

 لقوات الحشد: 
 

ابن عمي على وجھي وأطفأ سیجارة في ذراعي كنوع من التعذیب، وضربني على ظھري   نيضرب
بقضیب حدیدي. ھددني والدي بقتلي وھو یحمل القرآن وبیده الثانیة مسدسا. كان یقول "أطیلي  

. كما اغتصبني ابن عمي نفسھ  أیضا  شعرك!"، "سأحرق وجوه صدیقاتك إذا أتین ھنا". أخذوا ھاتفي 
  إخبارأنوي عاما، لكن ال أحد من أفراد عائلتي یعرف، باستثناء إخوتي، وال  11ي  عندما كان عمر

  213تزویجي لمغتصبي فمنع إخوتي ذلك.  أیضا . أرادوا البقیة 

 

 
 . 2021سبتمبر/أیلول  25شاھد، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  209
 . 2021أكتوبر/تشرین األول    5یاسر، ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مقابلة  210
 السابق.  211
 السابق.  212
 .2021یولیو/تموز  23مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع مریم،  213
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 امرأة ترانس من بغداد: وھي عاما)،   26قالت ملكة ( 
 

ذبني، وأحرقني،  عشیرة، وأبي ھو تقریبا زعیم العشیرة. أنا األكبر، "ابنھ" األكبر. عل تنتميعائلتي 
وصعقني بالكھرباء، وحبسني في غرفة ثالثة أشھر. قال لي والدي یومیا: "أدعو هللا أن یأخذك  

ویخلصني من حیاتك، ال أریدك". كان یحبسني في الغرفة ویضربني كل یوم ویقول: "إذا اتضح أنك  
. عندما تأكدوا من  ، سنذبحك". كنت أتبول على نفسي ألنھم منعوني من الذھاب إلى الحمامبتنتاك 

إنھ سینھي حیاتي لغسل شرفھ، ألن العشیرة إذا عرفت، سیقتلونھ.   ي لوالدتيعم أنني ترانس، قال 
بدافع الخوف، فتحت والدتي الباب وأخبرتني أن أھرب وأال أعود أبدا. ركضت كالمجنونة، حافیة  

  214القدمین في الشارع.

لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ بعدما اعتقلتھ قوات األمن في  رجل مثلي من كربالء، وھو  عاما)،   18قال علي ( 
 بسبب مظھره، انتقم منھ والده. قال:   2020

 
صوب والدي مسدسا نحوي. ضربني بقضیب حدیدي وحبسني في غرفتي. كان والدي في الجیش،  

أنھ شكرھم في مركز الشرطة.   حتى – الذین اعتقلوني  رجال األمن شارك نفس الفكر مع توبالتالي ی 
  215باستمرار لالبتعاد عنھ. أسعى إنھ شخص عنیف. 

 

 امرأة ترانس من بغداد نجت من محاولة قتل: وھي عاما)،   31قالت خدیجة (
 

اإلیجار والعمل في المنزل كالتنظیف،  دفع ، عشت مع خالتي، لكنھا كرھتني. طلبت مني 2021في 
صباحا. حتى أنني عانیت من المضایقات   6والخیاطة. كنت أبدأ الخیاطة في الساعة والطبخ، والخبز،  

  216والضرب من أطفالھا. تحملت كل ذلك لكیال ینتھي بي األمر في الشارع.

 

 ممارسات العالج التحويلي للتوجه الجنسي والهوية الجند�ية 

یة والھویات الجندریة المخالفة للغیریة  تنبع ممارسات العالج التحویلي من االعتقاد بأن التوجھات الجنس
الجنسیة والھویة الجندریة المعیاریة یمكن ویجب تغییرھا. العالج التحویلي بھدف تغییر التوجھ الجنسي أو  
الھویة الجندریة شائع، ومؤذ، وتمییزي. قد تھدف ھذه الممارسات إلى تغییر الشعور الداخلي بالھویات أو  

ل (الممارسات/السلوكیات الجنسیة أو التعبیر الجندري، خالفا للتوجھ الجنسي أو  الرغبات، أو تشكیل األفعا
 الھویة الجندریة). 

قد یُشكل العالج التحویلي مخاطر جسیمة على الصحة العقلیة والجسدیة لمن یتعرضون لھ، بما في ذلك  
الم المعدة،  آ ابیس، و"االكتئاب، وأفكار االنتحار، والقلق، وتعاطي المخدرات، والعجز الجنسي، والكو

 
 .2021 یرانزحیو/نیو 15، لكةمع م عبر الفیدیومقابلة ھیومن رایتس ووتش  214
 .2021یولیو/تموز  5، عليمقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  215
 ، عبر تطبیق زووم2021أغسطس/آب   5مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر مع خدیجة،  216
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والجفاف، والعزلة االجتماعیة، وتدھور العالقات مع األصدقاء واألسرة، وزیادة في السلوكیات الجنسیة  
 217الخطیرة". 

إن أھالیھم أخضعوھم للعالج التحویلي لـ "تصحیح" توجھھم الجنسي أو ھویتھم   تمت مقابلتھمممن  14قال 
 عاما)، امرأة ترانس من بغداد: 31الجندریة. قالت خدیجة (

 
كانت أمي امرأة باردة، وعنیفة تجاھي. حاولت قتلي عدة مرات. كانت شقیقاتي تحمینني. اعتقدت أمي  

كنت مراھقة، رغم أنني لست مریضة نفسیة، وأكد  أنني مریضة نفسیة وأخذتني إلى مصحة عندما 
األطباء ذلك. أخذتني إلى بعض األطباء الذین أعطوني ھرمونات ذكریة/ أندروجین إلعطائي  

خصائص "ذكوریة" ولینمو شعر جسمي ووجھي ویخشن صوتي. استخدم ھؤالء األطباء أیضا  
شرتي صفراء. كانت أمي تكرھني،  العالج بالصدمات الكھربائیة وأعطوني دواء أتلف كلیتي وجعل ب

  218یجلب لھم العار واإلھانة. شاذ اعتقدت أنني 

 

التحویلي منذ   ممارسات العالجرجل ترانس من النجف، إن والدیھ أخضعاه لوھو  عاما)،    18قال داني (
عن   . "أخذوني إلى األطباء لـ "إصالح میولي الصبیانیة. لم ینجح "العالج"، لكنھم لم یتوقفوا أبدا2017

 219المحاولة". 
رجل مثلي، إن والدیھ أخذاه إلى شیخ لیشفیھ من "الوساوس المثلیة". قال: "ما    وھو   عاما)، 26قال سالم (

 220زلت أعاني من الكوابیس إلى اآلن". 
ھا للعالج الھرموني  انخضعیامرأة ترانس، لـ ھیومن رایتس ووتش إن والدیھا  وھي عاما)،   18قالت عدالة ( 

  2021.221حتى وقت كتابة ھذا التقریر في  و  2016قسرا منذ  

عندما كنت  امرأة ترانس من البصرة: "كان والداي یأخذانني إلى طبیب نفسي  وھي عاما)،   41قالت رزان ( 
  لیس لدي مرض نفسي. حتى أن طبیبا في البصرة قال لھما ذات مرة إن ل لدي العتقادھما بأن  أصغر سنا

 222". اني بإصرارھما مرض نفسي وإنما خلل ھرموني، لكنھم ظال یعذب
، إن ابن عمھ اغتصبھ عندما كان عمره سبع سنوات. عندما دخل  عاما)، رجل مثلي من بغداد   21قال یاسر ( 

الذي تلقى تدریبا لیصبح  فیھ، صرخ یاسر، ودخلت أمھ الغرفة ورأتھ. قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن والده،  
، أخذه إلى مختبر لفحص مستویات الھرمون لدیھ، ثم بدأ بإعطائھ یاسر ھرمون التستوستیرون  نفسیامعالجا  

  223دون علمھ.

 
217American Psychological Association, “APA Resolution on Gender Identity Change Efforts,” February 2021,  

; American Medical Association and Health efforts.pdf-change-yidentit-gender-https://www.apa.org/about/policy/resolution
Professionals Advancing LGBTQ Equality, Issue Brief, “LGBTQ change efforts (so-called ‘conversion therapy,),” 2019, 

;brief.pdf-issue-therapy-12/conversion-assn.org/system/files/2019-https://www.ama   ؛2021یونیو/حزیران  27(تم االطالع في( 
OutRight Action International, “Harmful Treatment: The Reach of So-Called Conversion Therapy,” 2019, 

https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL_Web_0.pdf  62)، ص 2021یونیو/حزیران  27(تم االطالع في . 
 . 2021أغسطس/آب   5خدیجة،  مع عبر الفیدیو مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر   218
 . 2021 تموز/یولیو 5داني، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  219
 . 2021أكتوبر/تشرین األول   28سالم، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  220
 . 2021 تموز/یولیو 20عدالة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  221
 .2021أكتوبر/تشرین األول   19الھاتفیة مع رزان، وعراق كویر  ھیومن رایتس ووتش مقابلة  222
 . 2021أكتوبر/تشرین األول    5یاسر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  223

https://www.apa.org/about/policy/resolution-gender-identity-change-efforts.pdf
https://www.ama-assn.org/system/files/2019-12/conversion-therapy-issue-brief.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL_Web_0.pdf
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عند استعمالھ على األطفال. بموجب "اتفاقیة    تحدیدا على خطر إلحاق األذى ینطوي على العالج التحویلي 
حقوق الطفل"، یحق لجمیع األطفال "التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغھ"، ویُطبق ھذا الحق "بغض  
النظر عن عنصر الطفل أو والدیھ أو الوصي القانوني علیھ أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دینھم أو رأیھم  

قومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتھم، أو عجزھم، أو مولدھم، أو أي  السیاسي أو غیره أو أصلھم ال
جمیع التدابیر الفعالة والمالئمة بغیة إلغاء الممارسات التقلیدیة التي   على الدول أن "تتخذ  224وضع آخر". 

أو  وعلیھا حمایة األطفال من "كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنیة   225تضر بصحة األطفال" 
 226العقلیة واإلھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل". 

ضد إرادة الفرد حقوقھ األساسیة، بما فیھا الحق األساسي في  والعالج في المستشفیات  القسري  العالج  ینتھك
الدولي بما في ذلك العھد  الكرامة والتحرر من التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة، في انتھاك للقانون 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و"اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة  
كما أنھا تنتھك مبدأ الموافقة الحرة والمستنیرة. أعرب المقرر الخاصة   227القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة". 

بوصفھا  الحق في الصحة،   ضمن موافقة المستنیرة ھي "عنصر أساسي  المعني بالحق في الصحة عن أن ال
بتوفیر    ات صانعي القرارمساعدي  " ودعا الدول إلى عدم السماح لوحمایة متكاملتین للتمتع بھذا الحق حریة 

  228الموافقة.

 

 الزواج القسري
  إجبار أسرھم لھم على الزواج منتحّدث ستة من أفراد مجتمع المیم الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش عن 

یحدد "قانون    229الجنس اآلخر. یعتبر زواج األطفال والزواج القسري انتھاكا لحقوق اإلنسان. أشخاص من 
عاما بالزواج    15عاما ولكنھ یسمح لمن بلغوا    18األحوال الشخصیة" العراقي الحد األدنى لسن الزواج بـ  

واج القسري، ویمكن للُمكرھین إبالغ سلطات التحقیق. إذا كان من قام  یُجرم القانون الز  230بموافقة القاضي.
سنوات سجن   عشر  ولغایة ثالث سنوات،  لغایة باإلكراه قریبا من الدرجة األولى، قد یواجھ عقوبة بالسجن 

یخشى أفراد مجتمع المیم    232ومع ذلك، یُعتبر عقد الزواج باإلكراه باطال بدون الدخول.  231لغیر ھؤالء.
 

أكتوبر/تشرین األول    20(تم االطالع في  tps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspxht. 2اتفاقیة حقوق الطفل، المادة  224
2021 .( 

 . 24اتفاقیة حقوق الطفل، المادة  225
 . 19اتفاقیة حقوق الطفل، المادة  226
)  21- د( ألف  2200 المتحدة العامة لألمم الجمعیة  قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمدالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  227

،  1976  آذار/مارس 23: النفاذ بدء تاریخ 1966دیسمبر/كانون األول،  16  في المؤرخ
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx   2021 تموز/یولیو 3(تم االطالع في .( 

dds-https://documents-،  7201 آذار / مارس  28، "والعقلیة البدنیة الصحة  من ممكن بأعلى مستوى التمتع في إنسان كل  بحق المعني الخاص المقرر  تقریر" 228
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/076/05/PDF/G1707605.pdf?OpenElement  2022  آذار/مارس 21(تم االطالع في.(   

229“Iraq’s Criminal Laws Preclude Justice for Women and Girls,” Global Justice Center, March 2018,  
https://globaljusticecenter.net/files/IraqiLawAnalysis.4.6.2018.pdf  2022فبرایر/شباط  1الع في  (تم االط .( 

،  8و 7، المادتین 1980لسنة   57، بصیغتھ المعدلة بموجب القانون رقم 1959دیسمبر/كانون األول  30،  1959لسنة  188قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم  230
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5c76654f4-https://www.refworld.org/cgi   یولیو/تموز   24(تم االطالع في

2021(. 
 . 9ة ، الماد1980لسنة   57 ، بصیغتھ المعدلة بموجب القانون رقم1959دیسمبر/كانون األول  30،  1959لسنة  188قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم  231
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مكرھین على الزواج من اإلبالغ عن أسرھم بشأن ھذه الجرائم ألن السلطات قد ال تدعمھم، أو قد  ال
 یتعرضون لمزید من العقوبة من قبل السلطات. 

  15رجل مثلي من البصرة، إنھ عندما شك والدیھ بأنھ مثلي، عندما كان عمره  وھو  عاما)،   26قال أحمد ( 
  233دیھما اآلن ستة أطفال بسبب ضغط األسرة.عاما، أجبروه على الزواج من فتاة، ول

رجل ترانس من النجف، إن والده أجبره على الخطوبة ثالث مرات لرجال  وھو  عاما)،    18قال داني (
 234مختلفین: "لم ینجح األمر قط، وال أعرف لماذا واصل [والدي] المحاولة". 

 امرأة ترانس من البصرة: وھي عاما)،   35قالت جمانة ( 
 

أخذ والداي كل قرارات حیاتي، من قصة شعري إلى مالبسي وحتى كیف أعیش حیاتي. أجبروني  
على الزواج في السماوة [مدینة في محافظة المثنى، بین بغداد والبصرة] من امرأة ال أعرفھا. ثم  

منا  قضینا سنوات في المحاكم والدعاوى ألنھا أرادت الطالق، لكن عائلتینا لم توافقان. لم یكن أي 
  235أن مصیر أمثالي في العراق ھو الموت. أن أعرفمرتاحا للزواج. تأكدوا [عائلتي] من 

 

، رفضت محاولة  2019امرأة مثلیة من بغداد، إنھا في دیسمبر/كانون األول  وھي عاما)،   21قالت مریم ( 
.  سفرھاوالدیھا تزویجھا البن عمھا. ونتیجة لذلك، أخذ والدھا أجھزتھا اإللكترونیة، وكل مدخراتھا، وجواز 

والدھا من  قالت مریم لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ بعد أن "فضحھا" ابن عمھا أمام عائلتھا بأنھا مثلیة، منعھا  
  236استخدام اإلنترنت ومغادرة المنزل وأجبرھا على التوقف عن تعلیمھا لمدة عام تقریبا.

امرأة مثلیة من الحلة، إنھا مخطوبة حالیا ضد إرادتھا لرجل. شكك والداھا في   وھي عاما)،  27قالت نادرة ( 
 237 توجھھا الجنسي وأجبراھا على الزواج. 

 
 . 2021سبتمبر/أیلول  19أحمد، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع   233
 . 2021األول  تموز/یولیو 5داني، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  234
 . 2021أغسطس/آب   7، جمانةمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  235
 .2021یولیو/تموز  23الھاتفیة مع مریم، مقابلة ھیومن رایتس ووتش  236
 . 2021أغسطس/آب   5،  نادرةمع  الھاتفیة  مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر 237
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VIII. آثار الوصمة واالستهداف 
 

أفاد جمیع أفراد مجتمع المیم الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش بتعرضھم للمضایقات في الشوارع، بدءا من  
إلى الوصول إلى آلیات الحمایة، بما فیھا   االفتقاریحد   كمااإلھانات اللفظیة إلى االعتداء تحت تھدید السالح. 

من تنقل أفراد مجتمع المیم لدرجة ُمنھكة،   التشریعات التي تحمي من التمییز وأنظمة الشكاوى الموثوقة، 
 ویردعھم عن السعي لالنتصاف من االنتھاكات المرتكبة ضدھم. 

قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھم یمارسون رقابة ذاتیة شدیدة   54شخصا من مجتمع المیم من أصل   53قال 
ت المسلحة. وصف أفراد  التعامالت مع قوات األمن واالستھداف المحتمل من قبل الجماعا صمود فيلل

مجتمع المیم الذین تحدثوا إلى ھیومن رایتس ووتش والذین لم یتمكنوا أو لم یرغبوا بإخفاء ھویاتھم، شكال  
من أشكال اإلقامة الجبریة الذاتیة، حیث امتنعوا عن مغادرة منازلھم تماما، خوفا من المضایقات واحتمال  

 قبل الجماعات المسلحة.  توقیفھم عند نقاط التفتیش أو استھدافھم من 
شخصا من مجتمع المیم قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھم حاولوا االنتحار مرة واحدة على األقل   16قال 

 ألن حیاتھم أصبحت ال تطاق. 
 

 "أخاف يالقوني": الحبس والرقابة المفروضان ذاتيا 

بسبب الوصمة واحتمال    شخصا ممن قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھم یخشون مغادرة منازلھم 44قال 
 استھدافھم من قبل الجماعات المسلحة وقوات األمن في العراق.

عاما)، رجل مثلي من النجف، إنھ یخشى مغادرة منزلھ ألنھ استُھدف من قبل الجماعات   23قال سامي ( 
كلما طرق   المسلحة على اإلنترنت. قال سامي إنھ منذ تلقیھ التھدیدات، لم یغادر منزلھ أبدا ویشعر بالرعب 

 238". یقتلوني  ]جاؤوا[ أجو نھمإ خاف أأحدھم بابھ أو توقفت سیارة أمامھ فجأة. قال: "

 عاما)، رجل مزدوج التوجھ الجنسي من بغداد:  23قال عالء (
 

والتي تقول إنھ یجب إیجاد طریقة مدروسة للتعامل مع    2020شاركت بعض المنشورات في  
[الجناة]    أخاف االختالف الجندري وأنھ ال یجب قتل أفراد مجتمع المیم. حینھا بدأت بتلقي التھدیدات. 

  239. ال أخرج ابدا.یالقوني

 

ولون في سیارة مظللة بدون لوحة  عندما أطلق رجال مجھ 2012قال عالء إنھ نجا من محاولة قتل في  
 أدخلتھ في دوامة من القلق. أضاف:  2020ترخیص النار علیھ بینما كان في سیارة أجرة. تلقى تھدیدا في  

 

 
 .  2021یولیو/تموز  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سامي،  238
 . 2021سبتمبر/أیلول   17عالء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  239
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تفید بأنني إذا زرت بغداد سینتھي األمر بي مثل   2020توفي عمي قبل عامین، وتلقیت رسالة في 
] عن ھذه الحادثة وعن محاولة القتل. كان لدي حینھا علم  ي عمي. أخبرت أمي [المنفصلة عن والد 

تنمرا غیر مبرر وخطاب كراھیة بسببھ. سألتني    وواجھت الفخر في سیرتي الذاتیة على إنستغرام، 
أمي لماذا تلقیت ھذه التھدیدات وأخبرتھا أن السبب ھو توجھي الجنسي. تشاجرنا وأخبرتني أنني مثلي  

ثم أدركت ما فعلت وذھبت إلى المطبخ، وأمسكت سكینا ألطعن نفسي.   وكافر، وصرخت علیھا قلیال،
  240أدركت مدى تأثیر ھذه التجارب علي، وذھبت إلى رعایة نفسیة مكثفة ألھدأ.

 امرأة مثلیة من الحلة: وھي عاما)،   27قالت نادرة ( 
 

ألعیش. ال  أتمنى تكوین أسرة في العراق، لكنني ال أستطیع. یجب أن أفرض رقابة على نفسي  
أتصرف بما یتفق مع شعوري، وال یمكنني المواعدة، وال ألبس كما أرید. ال أستطیع التعبیر عن نفسي  
أو عن حبي. إذا نشرت شیئا على اإلنترنت لدعم حقوق مجتمع المیم، أتعرض للھجوم. إذا أعلنت عن  

  241توجھي الجنسي، سوف أُقتل.

 

 أفراد عاديين  الشوارع من قبلفي "حياة العزلة": هجمات  

رجل مثلي من بغداد، إنھ طُعن في بطنھ على ید أفراد عادیین في الشارع أواخر  وھو  عاما)،   20قال سلیم ( 
 . قال: 2019

 
في بغداد، وصرخ أحدھم، "انظر   " مطعم المذاق"، كنت أسیر بمفردي بجوار 2019خالل احتجاجات  

ضت للضرب. ُضربت على رأسي ونزفت  إلى ھذا اللوطي"، وواصلت السیر. قالھا مرة أخرى وتعر
قرابة ست ساعات. طعنوني في بطني وتركوني في الشارع. اتصلت بصدیقي الذي یفترض أن أقابلھ  
في الساحة یومھا وأخبرتھ أنني ُطعنت، دون أن أخبره أن السبب ھو أنني مثلي. جاء صدیقي وأخذني  

  242ن صدیقي أقنعھم في النھایة.إلى "مستشفى الشیخ زاید". رفضوا إدخالي في البدایة، لك

 

 رجل مثلي من بغداد: وھو عاما)،   19قال أحسن ( 
 

، كنت في "حدیقة الزھراء"، وكنت أرتدي قمیصا أزراره مفتوحة،  2020في نوفمبر/تشرین الثاني  
المسؤول عن  یجب أن أغلق أزرار قمیصي. أعتقد أنھ كان  ھ وأخبرني شخص ال یرتدي زیا رسمیا أن

حدیقة. قلت لھ: "ھل ترید رؤیة مالبسي الداخلیة أیضا؟" أخذني إلى كرفان بجوار نقطة  ال في من األ
ا. بدأت بالبكاء والحظ  یالتفتیش [عند مدخل الحدیقة]، وأغلق الباب خلفھ ثم اعتدى علّي لفظیا وجنس

 
 السابق.  240
 . 2021أغسطس/آب   5،  نادرةمع  الھاتفیة  مقابلة ھیومن رایتس ووتش وعراق كویر 241
 .  2021یونیو/حزیران  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سلیم،  242
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ن  ذلك فأخرجني. بعدھا طلب رقمي. أثّرت ھذه التجربة فّي حقا. بدأت أفكر كیف أغیر نفسي، ألكو 
  243أكثر توافقا جندریا، وحذفت حساباتي على مواقع التواصل االجتماعي وعدت لحیاة العزلة.

  

 
 .  2021یولیو/تموز  5، أحسنمقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع   243
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IX.  التزامات العراق بموجب القانون الدولي 
 

على الحكومة العراقیة التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. تقاعس السلطات العراقیة عن اتخاذ  
داخل مؤسساتھا وأجھزتھا األمنیة ینتھك االلتزامات القانونیة   یة حقوق النتھاكات اال إجراءات حاسمة ضد 

على االنتھاكات الحقوقیة الجسیمة    الحكومات وقف اإلفالت من العقاب  . تتطلب ھذه االلتزامات من الدولیة
من خالل إجراء تحقیقات فوریة وشاملة ونزیھة في االنتھاكات الحقوقیة المزعومة، وضمان مقاضاة  

الحتجاز التعسفي،  وفي عدم التعرض لالمسؤولین عن الجرائم الخطیرة كتلك التي تمس الحق في الحیاة  
  244ومحاكمتھم ومعاقبتھم على النحو الواجب.

الحكومة بردع ومنع االنتھاكات الجسیمة لحقوق    ،التي یُعتبر العراق طرفا فیھا ، زم المعاھدات الدولیةتُل
یستلزم ذلك أیضا معالجة    245اإلنسان، والتحقیق في االنتھاكات، ومقاضاة مرتكبیھا، وإنصاف ضحایاھا.

  246.تعویض عن الضررحقوق الضحیة في العدالة، والمعرفة، وال

علیھا في العھد الدولي الخاص بالحقوق  تلك المنصوص   الناشئة عن معاھدات امات العراق من أبرز التز
. تضع تدابیر الحمایة المنصوص علیھا في العھد  1971المدنیة والسیاسیة، الذي صادق علیھ العراق في  

بما في ذلك  الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تفویضا على السلطات العراقیة باتخاذ اإلجراءات، 
  247المسؤولین الذین یتحملون مسؤولیة فرض األمن والقانون في العراق.

 

 الحياة واألمن في  الحق

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن "الحق في الحیاة حق مالزم  1(  6تؤكد المادة 
من ھذا العھد على أن "لكل فرد حق في الحریة   9كما تؤكد المادة   248لكل إنسان" ویجب أن یحمیھ القانون.

وبالمثل، ینص "المیثاق العربي لحقوق اإلنسان"، الذي اعتمده "مجلس جامعة    249وفي األمان على شخصھ". 
على أن "لكل فرد حق في الحیاة، والحریة،   5، والعراق عضو فیھ، في المادة 1994الدول العربیة" في  

 
  E/CN.4/2005/102/Add.1  ،8ستقلة المعنیة باستیفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفالت من العقاب"، لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "تقریر الخبیرة الم  244

 ). 2021یولیو/تموز  3(تم االطالع في   2005فبرایر/شباط 
)  21- د( ألف  2200 المتحدة العامة لألمم الجمعیة  قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمدالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  245

،  1976 آذار/مارس 23: النفاذ بدء تاریخ 1966دیسمبر، /كانون 16  في المؤرخ
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 2021 تموز/یولیو 3ع في  (تم االطال .( 

، طبیعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العھد، وثیقة رقم 31، التعلیق العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان 246
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13  ) 2021یولیو/تموز  3(تم االطالع في   15)، فقرة 2004الصادرة عن األمم المتحدة .( 

)  21- د( ألف  2200 المتحدة العامة لألمم الجمعیة  قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمدالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  247
،  1976 آذار/مارس 23: النفاذ بدء تاریخ 1966دیسمبر، /كانون 16  في المؤرخ

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx   2021 تموز/یولیو 3(تم االطالع في .( 
 السابق.  248
 السابق.  249

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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تفرض ھذه الحقوق بالحیاة واألمن التزاما على السلطات    250صھ. یحمي القانون ھذه الحقوق". واألمن لشخ 
العراقیة بعدم تجاھل التھدیدات المعروفة لحیاة األشخاص الخاضعین لوالیتھا، واتخاذ إجراءات معقولة  

لجماعات. كما  ومناسبة لحمایتھم. وتفوضھم بالتصرف عند وجود تھدیدات واضحة ومحددة ضد األفراد أو ا
تطالب سلطات الدولة بالتحقیق السریع والفعال في الجرائم التي ترقى إلى حد التھدید للحیاة، والتعرف على  

 الجناة ومقاضاتھم. 
وجدت "لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"، التي تفسر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  

إذا لم تتخذ الخطوات    9وتكرارا أن الدول تنتھك التزاماتھا بموجب المادة  وتراقب امتثال الدول لھ، مرارا 
عدم حمایة الدول للناس من  أیضا  الكافیة لحمایة الناس المعرضین لتھدیدات القتل المتكررة. انتقدت اللجنة 

  251العنف على أساس التوجھ الجنسي أو الھویة الجندریة.

 

 سانية والمهينة الحماية من التعذيب والمعاملة الالإن

یحظر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة جمیع أشكال التعذیب والمعاملة الالإنسانیة، في  
طرف في اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة  أیضا العراق   10.252و  7مادتیھ 

على أن    مناھضة التعذیب). كما یؤكد المیثاق العربي لحقوق اإلنسانالقاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة (اتفاقیة 
من التعرض للتعذیب الجسدي أو المعنوي أو المعاملة   خاضع لوالیتھاكل شخص تحمي كل دولة طرف "

ة ھذه التصرفات أو  ممارس تعد و  ذلكفعالة لمنع التدابیر التخذ تأن   اأو المھینة. علیھ ،أو الالإنسانیة ،القاسیة
 253جریمة یعاقب علیھا".  سھام فیھا اإل

  فعلھ  الدول على  یجب  ما  التعذیب  مناھضة واتفاقیة   والسیاسیة المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي العھد  یفصل 
 .االنتھاكات  حدوث   عند   فعالة انتصاف  سبل  وتوفیر   ، والمقاضاة ، التحقیق واجب   ذلك في  بما  الحظر، لفرض 

ال    الالإنسانیة المعاملة من  األشخاص  حمایة واجب   أن اإلنسان حقوق ل المتحدة ألمما لجنة  أوضحت  كما 254
  األشخاص  یرتكبھا التي األفعال إلى أیضا  یمتد   بل  الحكومیون،  المسؤولون  یرتكبھا  التي  األفعال  فقط یشمل 

 
، لالطالع:  2008مارس/آذار   16، تاریخ بدء النفاذ: 2004مایو/أیار   22، اعتمد في 2004العربي لحقوق اإلنسان، المیثاق  250

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82
%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%

4%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf8%A7%D9%8D   2021یولیو/تموز  3(تم اإلطالع في .( 
(تم االطالع   FactSheet15rev.1ar.pdf/https://www.ohchr.org/Documents/Publicationsلحقوق المدنیة والسیاسیة: اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان ا 251

 ). 2021یولیو/تموز  3في 
  3(تم االطالع في  1966كانون/دیسمبر 16) المؤرخ في  21-ألف (د 2200العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الجمعیة العامة لألمم المتحدة  252

 . )2021یولیو/تموز 
، لالطالع:  2008مارس/آذار   16، تاریخ بدء النفاذ: 2004مایو/أیار   22عتمد في ، ا2004المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،  253

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82
%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%

86.pdf8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%D  2021یولیو/تموز  3في   االطالع(تم .( 
)  21- د( ألف  2200 المتحدة العامة لألمم الجمعیة  قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمدالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  254

،  1976 آذار/مارس 23: النفاذ بدء تاریخ 1966دیسمبر، /كانون 16  في المؤرخ
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx   2021 تموز/یولیو 3(تم االطالع في .( 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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  األسرة  أفراد و  المسلحة الجماعات  مثل  ة الحكومی غیر  جھات ال رتكبھ ت الذي  العنف ھافی بما الخاصة،  بصفتھم 
  255).ياألسر  العنف(

 

 األساسية  والحقوق التمييز عدم

  الحقوق  ھذه  كفالة" الطرف الدولة من  والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص  الدولي العھد  من 2 المادة  تتطلب 
  الناس " أن  26 المادة تضمن  256". تمییز  أي  دون  والیتھا،  في  والداخلین إقلیمھا  في الموجودین األفراد  لجمیع 
  ألمما لجنة  أوضحت ". بحمایتھ التمتع  في  متساو   بحق تمییز  أي  دون  ویتمتعون  القانون أمام  سواء  جمیعا 

.  األحكام ھذه بموجب   التمییز  من  ة محمی حالة الجنسي التوجھ  أن  مناسبات  عدة  في  اإلنسان  حقوقل المتحدة
  257.العدالة إلى  الوصول في و العنف، من  الحمایةفي  المساواة  وعدم  الدولي  القانون  یحظر

  وحریة  ،)17 المادة(  الخصوصیة في الحق على والسیاسیة   المدنیة بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد  یؤكد 
  التعبیر وحریة   بسالم،  العیش  حریة  الحقوق  ھذه  تتضمن  258).21  المادة( التجمع  وحریة   ،)19  المادة( التعبیر 

  منع  یجب    259.االعتداء أو  المضایقة من  خوف  دون  العامة األماكن في  واللقاء التنقل  وحریة الذات، عن 
  260.حدوثھ عند   ة مرتكبیھومعاقب  أمكن  حیثما الحریات  لتلك  ممارستھم   بسبب   األشخاص  اضطھاد 

وھي   ، وع"الن وھویة الجنسي  بالتوجھ  یتعلق فیما الدولي  القانون تطبیق   حول یاكارتا غیو   مبادئ "  تدعو 
  یة،درالجن والھویة  الجنسي  التوجھ بشأن  اإلنسان  لحقوق الدولي القانون  لتفسیر ستخدم تُ  مبادئ  مجموعة
  أو الجنسي التوجھ  أساس على تمییز  دون  اإلنسان حقوق جمیع  ضمان  إلى اتحدید   الدول ، 2006 في  اعتمدت 

  في  الحق لضمان  الدولة  التزامات  تفسیر  ) YP+10" ( 10+ یاكارتا غ یو مبادئ"  توسع  261.یة درالجن الھویة 
  مبادئ  دعوت  262).33 المبدأ( ات والعقوب  لتجریمل عدم التعرض   في والحق  ،)31  المبدأ( القانوني  االعتراف

 
،  2 رقم العام التعذیب، التعلیق  مناھضة لجنة المھینة، أو الالإنسانیة، أو القاسیة، العقوبة  المعاملة أو ضروب من وغیره التعذیب مناھضة تفاقیةا 255

oad.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FGC%2F2&Lang=enhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Downl  
 ). 2022 شباط/ فبرایر 1االطالع في  (تم 

  3(تم االطالع في  1966كانون/دیسمبر 16) المؤرخ في  21-ألف (د 2200العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الجمعیة العامة لألمم المتحدة  256
 . )2021یولیو/تموز 

ت العامة والتوصیات العامة المعتمدة من ھیئات معاھدات  )، مجموعة التعلیقا1992" (الدورة الرابعة واألربعین، 20، "التعلیق العام اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان 257
 ). 2021یولیو/تموز  3(تم اإلطالع في   HRI/GEN/1/Rev.1 (1994) المتحدة حقوق اإلنسان، وثیقة األمم

  3(تم االطالع في  1966دیسمبركانون/ 16) المؤرخ في  21-ألف (د 2200العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الجمعیة العامة لألمم المتحدة  258
 . )2021یولیو/تموز 

 السابق.  259
 السابق.  260
،  2007مبادئ حول تطبیق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فیما یتعلق بالتوجھ الجنسي وھویة النوع، مارس/آذار   -  لجنة الحقوقیین الدولیة، مبادئ یوغیاكارتا 261

content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf-http://yogyakartaprinciples.org/wp   2021أكتوبر/تشرین األول  1(تم االطالع في (. 
حول تطبیق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فیما یتعلق بالتوجھ   إضافیة والتزامات إضافیة على الدول مبادئ  - 10+  لجنة الحقوقیین الدولیة، مبادئ یوغیاكارتا 262

http://yogyakartaprinciples.org/wp-، 2007 تشرین الثاني/نوفمبرمبادئ یوغیاكارتا،  والتعبیر الجنسي والخصائص الجنسیة تُكّمل الجنسي وھویة النوع
content/uploads/2021/12/YP10_ar.pdf  2021أكتوبر/تشرین األول   1(تم االطالع في(. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FGC%2F2&Lang=en
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2021/12/YP10_ar.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2021/12/YP10_ar.pdf


 68 " أموت ت�يدني الكل " 

  استھدافب ذلك في  بما  ،تبعا لذلك المحلیة  التشریعات  تعدیلإلى   الدول 10+  یاكارتاغیو   مبادئو  یاكارتا غیو 
  263.والخاصة العامة  التمییز  أعمال

  

 
 السابق.  263
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X.  التوصيات 
 

 وكتائب والعتبات،  الحق، أهل عصائب فيها بما -) قوات الحشد( الشعبي  قوات الحشد إلى

  أمن  قوات( األسايش وإلى -) سابقا المهدي جيش( السالم وسرايا الله، وربع الله، حزب

 ) كردستان إقليم حكومة
والذكورة، أو  جندریتوافقون مع معاییر الوقف جمیع االعتداءات ضد األشخاص المستھدفین ألنھم ال  •

 لالشتباه في سلوكھم المثلي، وإدانة أعمال العنف ھذه علنا.

 كردستان  إقليم  وسلطات العراقية الفيدرالية السلطات إلى

  ضد  من غیرھا أو المسلحة الجماعات  البالغات بخصوص العنف الذي ترتكبھ جمیع في التحقیق •
  ة،المتصور أو ةالفعلی  ،الجندریَّین تعبیرھم أو الجنسي وھویتھم توجھھم بسبب   المستھدفین األشخاص 

 .مناسب  بشكل  المسؤولین ومعاقبة
  لألشخاص  السیئة المعاملة ضروب  من اوغیرھ  والتعذیب  القتل جرائم في والمقاضاة  الكامل التحقیق •

 . الجناة ومحاسبة  المفترض  الجنسي والتوجھ دریةالجن مع المعیاریة توافقھم  عدم بسبب  المستھدفین
  أو وھویتھم  أو الجنسیة توجھھم أساس على األشخاص  ضد  العنف في األمن قوات  تواطؤ  في التحقیق •

 .العنف لوقف المسلحة القوات  مع مباشرة تعاملال أمكن، حیثما. الجندریَّین تعبیرھم
 .المذكورة العنف أنواع كلل العلنیة دانةاإل •
  أساس على  فیھا بما  اإلنسان حقوق حول األمن قوات  وتدریب  العنف لضحایا حمایة آلیات  إنشاء •

 .الجندریَّین تعبیرالو  ةھویالو الجنسي التوجھ
 ضد  االنتھاكات  ھافی بما األمن، قوات  أو الشرطة قبل من االنتھاكات  مزاعم جمیع في التحقیق •

  ومعاقبة ،المتصورة أو الفعلیة ،الجندریَّین تعبیرھم  أو وھویتھمالجنسي   توجھھم بسبب  األشخاص 
 . مناسب  بشكل المسؤولین

  ،التعذیب  ذلك  في بما، قانونیة غیر أعمال في  المتورطین الداخلیة وزارة مسؤولي جمیع مع التحقیق •
 . ، ومحاكمتھمواالبتزاز ،واالعتداء

 االختفاء، وحاالت   السیئة، المعاملة ضروب   من وغیره التعذیب  إلنھاء المناسبة  التدابیر جمیع اتخاذ  •
  والھویة والتعبیر  الجنسي التوجھ أساس على االنتھاكات  من وغیرھا موجزة، بإجراءات  والقتل

 .الجسیمة االنتھاكات  من والناجین  القانوني غیر القتل ضحایا عائالت   جمیع وتعویض  ،الجندریَّین
  أساس على ة مضایق ال أو لالعتقال، أو ،المساعدة من تعرض ضحایا الجرائم للحرمان عدم  ضمان •

  الجرائم عن اإلبالغ في والجندریة  الجنسیة  األقلیات  حق وحمایة یة،درالجن ةھویال أو الجنسي التوجھ
 .االعتقال خطر مواجھة دون

  و" المواقعة " لكلمتَي الضیق االستخدام یتخطى العقوبات، قانون في لالغتصاب  أوسع تعریف اعتماد  •
 والتي "الدولي الجنائي القانون" في المستخدمة والمعاییر  الدولیة المعاییر مع یتماشى بما ،"الموافقة"

 إلى ترقى  التي األفعال من كاملةال مجموعةتتضمن الو  ،یالجاإل وأنواع  أشكال مختلف تشمل
 . االغتصاب 
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  تسمح التي االستثناءات  إزالةو والفتیات، للفتیان 18 بـ  بوضوح الزواج لسن األدنى لحد تحدید ا •
  السعي على قادرین القسري للزواج معرضینال األشخاص یظل  أن ضمان. 18  سن تحت   بالزواج

 .ھإتمام  بعد  حتى الزواج إللغاء
  توجھھم تغییر علیھم ویجب  یمكنھم أفراد مجتمع المیم بأن القائلة ات سردیال تعزیز  عن  االمتناع •

 . علنا سردیات ال ھذه وإدانة یة، درالجن ھویتھم أو الجنسي
  المیم مجتمع أفراد  ضد  بالعنف تھدد  أو تحرض  بتصریحات  یدلون الذین  األفراد  ضد  إجراءات  اتخاذ  •

 .على أرض الواقع  أو اإلنترنت  عبر سواء
 ،والمؤسسات  ،الوزارات  مع والعمل  المیم مجتمع أفراد  ضد  وصمةال إلنھاء عامة حمالت  تنظیم •

 .العائالت  في  والتنوع الجندریة معاییرال  في التنوع احترام حول الوعي لزیادة المدني والمجتمع
  یؤكد   وأن  الصفیة المستویات  جمیع في للعمر ومناسبا  شامال جنسیا تعلیما المدارستوفر   أن ضمان •

  مجھزون أنھم من للتأكد  واإلداریین  لمعلمینل تدریب  تمویل. يدروالجن  الجنسي التنوع التعلیم ھذا
 .شامل جنسي تعلیم  لتوفیر

 كردستان  إقليم لحكومة التش�يعية والسلطات العراق حكومة إلى
  لمشروع العاجلة المراجعة خالل من األسري  للعنف شامل قانون لسن  الالزمة الخطوات  اتخاذ  •

 . تأخیر دون  تمریره ثم ومن الدولیة بالمعاییرالقانون للتأكد من إیفائھ 
  ،یةدرالجن والھویة جندر،وال ،الجنس أساس على  التمییز یحظر  لتمییزا لمكافحة شامل تشریع إصدار •

 . التمییز ھذامثل  ومعالجة لتحدید  فعالة تدابیر ویتضمن  ،الجنسي والتوجھ
  أطفالھم تأدیب في   وللوالدین  زوجتھ،" معاقبة" في لزوجل قانونیا حقا تمنح التي) 1( 41 المادة إلغاء •

 ". عرفا  أو قانونا أو شرعا مقرر ھو ما حدود  في"
  لبواعث  الجریمة  ارتكاب " فاعرّ تُ  اللتین العراقي العقوبات  قانون من 409و  128 المادتین إلغاء •

 إذا نعلیھ   یعتدون أو زوجاتھم ونیقتل   لمن مخففة عقوبة  على وتنص  ،"مخفف عذر" أنھ على" شریفة 
 . الزواج إطار خارج الجنس نیمارس م اإلناث تھ اقریب أمسكوا إذا أو الزنا یمارسن نأمسكوھ 

 الجنسي االعتداء أو االغتصاب  جرائم لمرتكبي  تسمح التي العقوبات  قانون من 398 المادة إلغاء •
 . ضحیتھم تزوجوا إذا عقوباتھم  إلغاءب أو القضائیة المالحقة من باإلفالت 

  501و  402و  401و)  2(  200 الفقرات  ھافی بما العقوبات، قانون  من الغامضة المواد  مراجعة •
أو   الجنسي  توجھھم بسبب  األشخاص  مضایقة أو التعسفي االعتقال تبرر أن یمكن  والتي ،502و

  من المدني المجتمع لمنع ھاماستخد ا یمكن  أو المتصورة، أو الفعلیة ،الجندریَّین تعبیرھم أو ھویتھم
  بطریقة تطبیقھا عدم ضمان أو تعدیلھا، أوھذه المواد  إلغاء الموصومة؛  أو المحرمة القضایا معالجة
 . اإلنسان لحقوق الدولي القانون مع  تتعارض  تمییزیة أو تعسفیة

 العراقية  الداخلية إلى وزارة

  الشرطة، ومراكز التفتیش نقاط عند  أفراد مجتمع المیم وھویات   لحقوق األمن قوات  احترام ضمان •
 .الجندریَّین تعبیرھم أو ھویتھمو  الجنسي توجھھم أساس على  مضایقتھم عن واالمتناع

 تُعامل الشكاوى وأن  ،القائمة الشكاوى بآلیات   ،أفراد مجتمع المیم فیھم بمن المحتجزین، معرفة ضمان •
 . االنتقام من خوفال دون شكاوى تقدیم  نیلمحتجزیمكن ل ھأن بو  واضح، إجراء باتباع وسرعة،  بسریة

  إلیھم وائیسی   لم المسؤولین بأن تعھدات  بتوقیع األشخاص  مطالبة عن األمن  مسؤولي توقف  ضمان •
  ولن حةالص غیر التعھدات  ھذه  بأن درایة على  الجمھور أن من والتأكد   االحتجاز، أو االعتقال أثناء

 . شكاوى تقدیم یریدون الذین األشخاص  ضد  ھاستعمالا یتم
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  غیر واالنتھاك ،التعسفي  والتفتیش ،بالمراقبة  المتعلقة القوانین یخالفون الذین األمن مسؤولي محاكمة •
 . لخصوصیةل القانوني

  عن  یبلغون الذین لألفراد  الجندریة الھویة أو الجنسیة التوجھ عن االستعالم من األمن قوات  منع •
 . االنتھاكات 

 . ترھیب  أو تدخل دون المیم  مجتمع حقوقحول  مجموعات  تنظیم  إمكانیة ضمان •

 العراق (يونامي) لمساعدة المتحدة  األمم إلى بعثة

  اإلنسان، لحقوق الدولیة المعاییر جمیع مع یتوافق  بما العراق في اإلصالحات القانونیة في المساعدة •
 . الجندریة والھویة الجنسي توجھ بال  المتعلقة تلك ھافی بما

 الالجئين  لشؤون المتحدة لألمم السامية إلى المفوضية

  بشأن) یونامي( العراق لمساعدة المتحدة األمم بعثة  مع بالتعاون 2019  تقریر بنتائج االعتراف •
  أفراد مجتمع المیم ضد  االنتھاك حاالت بو یة،درالجن الھویة أو الجنسي التوجھ أساس على االضطھاد 
  العراق داخل من التوطین إلعادة وآمنة قانونیة  مسارات  خلقو التقریر، ھذا في الموثقة العراقیین

 بلدان في المتزایدة  والمخاطر التعصب  یواجھون ما غالبا من مجتمع المیم الالجئین وأن خاصة
 . األول اللجوء

 العراقيين  لالجئين المضيفة إلى الدول

  تحیزا ویواجھون الخطرمن  حاالت  یعیشون العراقیینمن مجتمع المیم  اللجوء طالبي بأن االعتراف •
 إلى الضرورة عند  عاجلة وتسریعھا  توطین إعادة  توفیرو المجاورة، البلدان جمیع في شدیدا اجتماعیا

 .ثالثة بلدان
)  الدخول حق منح  برفض ( الحدود  على سواء  القسري، لإلبعاد  عراقي الجئ  أي تعرض  عدم  ضمان •

 .المضیف البلد  دخول بعد  أو
 اللجوء دول من النشط بالتعاون المنطقة، خارج دول في الالجئین لھؤالء ةسریع توطین  إعادة تأمین •

 . التوطین إعادة وبلدان األول

  بما العراق، في والدولة المدني المجتمع إلصالحات  الداعمة المانحة والوكاالت الدول إلى

ونيوزلندا، والسويد،   وهولندا، وألمانيا، أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، فيها

 المتحدة  األوروبي، وب�يطانيا، والواليات واالتحاد

 أو المسلحة الجماعات العنف الذي ترتكبھ   في التحقیق في أمكن، حیثما  العراقیة، الحكومة مساعدة •
 .الجندریَّینوتعبیرھم   ھویتھم أو الجنسي توجھھم بسبب  المستھدفین األشخاص  ضد  غیرھا

  عنصر تشمل التدریب  برامج جمیع أن ضمان الشرطة؛ وتدریب  فحص  في العراقیة الحكومة مساعدة •
  من وغیرھا ،التعذیب  من والحمایة ،بالخصوصیة  المتعلقة اإلنسان حقوق  معاییر وأن اإلنسان حقوق

 .الجندریَّینوالتعبیر   ةھویوال الجنسي لتوجھا  تستثني ال أنھا على صراحةب  عاملتُ  الصلة ذات  القضایا
  موظفیھاو، اإلرھاب  ومكافحة ،واألمن، والشرطة ،الجنائیة العدالة مؤسسات  أداء ومساعدة مراقبة •

 . اإلنسان لحقوق الدولیة للمعاییر الكامل االمتثال لضمان العراق في
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  ھمفی نبم العراق، أنحاء جمیع في ألفراد مجتمع المیم الطارئة المؤقتة مالجئتوفیر الل الدعم تقدیم •
 . األسري العنف من الھاربین

 الخدمات  تقدیم  على تركز التي المدني المجتمع  ومشروعات   مجتمع المیم بقیادة مبادرات  تمویل •
 ألفراد مجتمع المیم. 

 . للعائالت  االجتماعي الدعم وتقدیم العمل فرص  خلق في الدولة تدعم التي والبرامج األنشطة تمویل •
 أو للسیاسات،  التمویل دعم عدم لضمان العراقیة األمن ات لقو التقنیة والمساعدة  التمویل في التدقیق •

 وإساءة  أفراد مجتمع المیم تعذیب  فیھا بما الدولي، القانون تنتھك التي  الممارسات  أو البرامج،
 . معاملتھم

 .والمساءلة الداخلیةتدعم تطویر آلیات الرقابة  العراقیةاألمن  ات ضمان أن المساعدات المقدمة إلى قو •
  تمویلھا استئناف وعدم اإلنسان، لحقوق انتھاكھا بوضوح  ثبت  التي األمن قوات  وحدات  تمویل وقف •

  االنتھاكات  عن والمساءلة االنتھاكات  ھذه وقف تضمن إصالحات  إجراء بعد  إال
  . السابقة
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 وتنويه  شكر
في ھیومن رایتس   المیم  مجتمع حقوق  برنامج  في باحثة   یونس،  رشا وكتبتھ التقریر  لھذا البحث  أجرت 
سنار حسن،   قدمتھا  التي القیمة المساعدة  لتتحقق لوال  تكن  المشروع لم  لھذا أجریت  التي المقابالت  . ووتش

  وإجراء  التواصل  لحقوق مجتمع المیم مقرھا بغداد، في  صحفیة عراقیة. ساعدت عراق كویر، منظمة 
 . المشروع  بھذا  المتعلقة المقابالت 

  جوزیف؛ و ووتش رایتس  ھیومنفي  المیم  مجتمع  حقوق برنامج مدیر ، رید  غرایم  من  كل  التقریر ھذا  راجع
  األوسط  الشرق قسم  مدیر نائب ، كوغل آدم؛ وأولى محررة، ھاس  ودانییل؛  البرامج مدیر  نائب ،  ساوندرز

  قسم في أولى باحثة، بیغم  روثنا؛ ووالنزاعات  األزمات  قسم  في  أولى باحثة ؛ وبلقیس والي، أفریقیا وشمال
  أولى باحثةوالمحامیة دیبورا براون،   ؛الطفل حقوق   قسم المدیر المشارك في  ،إسفلد  فان بیل ؛ و المرأة حقوق 

،  بولدوین وكالیف ؛ المصدر مفتوح  البحث  برنامج  ة رئیساألعمال وحقوق اإلنسان؛ وغابي أیفنز،  قسم  في
  ھیومن  برنامج في  منسقةیاسمین سمالینز،  كویر ھذا التقریر. تولت . راجعت عراق أول  قانوني  مستشار
  في  إضافیة مساعدة قدم.  التقریر ونسقت  واإلنتاج  التحریر في  التنسیق، المیم مجتمع لحقوق  ووتش  رایتس 
تولت مایا  .  مدیر إداري أول ، ھیبكینز  فیتزروي و  ، منسق أول لشؤون النشر، ترافیس كار  كل من اإلنتاج 

 ترجمة ھذا التقریر إلى العربیة. س عالعس
والمناصرة    البحث  في  ساھموا  الذین واألفراد  المنظمات  من  العدید  إلى بالشكر  ووتش   رایتس  ھیومن تتوجھ 

  لمشاركة الطاقة وجدوا أفراد مجتمع المیم الذین   جمیع  إلى  ُمھدى التقریر   ھذا . التقریر  ھذا ا شملھ تيال
 . الوحشیة  القتل  لعملیات  ایا ضح  ھموقعو بعد   العالم خسرھم الذین  المیم مجتمع وألفراد  معنا،  تجاربھم 
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 : رسالة إلى وزارة الخارجية 1الملحق 
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 : رسالة إلى رئيس وزراء جمهو�ية العراق 2الملحق 
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 : رسالة إلى حكومة إقليم كردستان3الملحق 
 

   دیندار زیباريالدكتور 

  الدولیة في حكومة إقلیم كوردستانمنسق التوصیات 

 2022مارس/آذار  2

 

 تقریر "ھیومن رایتس ووتش" المقبل عن حقوق "مجتمع المیم" في العراق الموضوع:

 

 حضرة الدكتور دیندار زیباري المحترم،  

 تحیة طیبة وبعد،

 

نشكركم على مساعدتكم ودعمكم المستمرین لـ"ھیومن رایتس ووتش". نقدر استعداد فریقكم لإلبقاء على 
تواصل مفتوح معنا من أجل مناقشة التحدیات الحقوقیة والتوصیات حول سبل تخطیھا باإلضافة إلى  

 استعدادكم للتعاطي مع نتائج تحقیقاتنا الحقوقیة والمساھمة برأیكم. 

 

، ستنشر ھیومن رایتس ووتش تقریرا یعتمد على أبحاثنا التي تركز على أعمال القتل والخطف  في مارس/آذار
المثلیین/ات، ومزدوجي/ات التوجھ الجنسي،  والتعذیب والعنف الجنسي التي ترتكبھا الجماعات المسلحة بحق 

بلة مع عراقیین من  مقا  54في العراق. یستند التقریر إلى ومتغیّري/ات النوع االجتماعي (مجتمع المیم) 
مجتمع المیم. أفاد عشرة من الذین قابلناھم أنھم تعرضوا لالنتھاكات في إقلیم كردستان العراق، ال سیما في 

 السلیمانیة وإربیل. 

 

وثقت ھیومن رایتس ووتش حلقة من االنتھاكات ترتكبھا قوات الحكومة، بما في ذلك نمطا من محاولة مالحقة  
حاق األذى بھم. وثقنا في إقلیم كردستان العراق حاالت اعتداء جنسي وسوء معاملة  أفراد مجتمع المیم إلل

جسدیة وتھدیدات بالقتل وابتزاز واستھداف عبر االنترنت قام بھا أفراد من األسایش في حق رجال مثلیین  
ذكرات ونساء عابرات (ترانس). كما أفدنا عن جریمة قتل امرأة ترانس على ید أخیھا في دھوك ووثقنا م

 توقیف بحق نشطاء في مجال حقوق مجتمع المیم في السلیمانیة.  
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  401، أصدرت الشرطة في إقلیم كردستان العراق مذكرات توقیف تستند إلى المادة 2021في یونیو/حزیران  
ناشطا في مجال حقوق مجتمع    11من قانون العقوبات التي تجرم القیام "عالنیة بعمل مخل بالحیاء" بحق  

ھؤالء الناشطین ھم موظفین حالیین أو سابقین في منظمة "راسان"، وھي مجموعة حقوقیة مركزھا  المیم.
، كانت القضیة ال تزال مفتوحة رھن التحقیق، رغم أن السلطات لم توقف  2022السلیمانیة. حتى مارس/آذار 

 ولي. النشطاء. تنتھك مذكرات التوقیف ھذه دستور العراق والتزاماتھ بموجب القانون الد 

وجدنا أیضا أن قدرة ورغبة أفراد مجتمع المیم في اإلبالغ عن االنتھاكات التي یتعرضون لھا للشرطة أو 
تقدیم شكاوى ضد وكالء إنفاذ القانون تعوقھا مجموعة من البنود "األخالقیة" فضفاضة التعریف في قانون 

والتشریعات التي تحمي من التمییز. أدى ذلك إلى خلق العقوبات العراقي، وغیاب أنظمة الشكاوى الموثوقة 
بیئة یمكن فیھا للجھات المسلحة التابعة للحكومة، بما فیھا الشرطة، اإلساءة إلیھم دون عقاب. قال جمیع أفراد 

الذین قوبلوا من أجل ھذا التقریر إنھم ال یبلغون الشرطة عن أي جریمة ترتكب بحقھم،   54مجتمع المیم الـ 
بب محاوالت سابقة فاشلة ُرفضت فیھا الشكوى أو لم یُتخذ أي إجراء، أو ألنھم یشعرون أنھ سیُعاد إما بس

 توجیھ اللوم علیھم بسبب میولھم الجنسیة وھویاتھم وتعبیراتھم الجندریة غیر المعیاریة.

 لكي یكون تقریرنا كامال قدر اإلمكان، نقدر بشدة ردودكم على األسئلة التالیة: 

 

 

 

دد األشخاص الذین وجھت إلیھم التھم في إقلیم كردستان العراق بموجب أحكام المواد ما ھو ع .1
؟ ھل  2022و  2018في قانون العقوبات في الفترة الممتدة  501و  402، 401، 210)، 2( 200

 یمكنكم لطفا مشاركتنا التفاصیل األساسیة لكل قضیة، التھم والحكم ضمنا؟  
قناھا في تقریرنا، بعد نشره، ھل ستُصدر حكومة إقلیم كردستان  بناء على مراجعتكم لألدلة التي وث .2

بیانا علنیا یدین العنف ضد األشخاص المستھدفین بسب عدم امتثالھم لمعاییر الجندر والذكورة، أو 
 لالشتباه بسلوكھم المثلي؟ 

راد  یرجى تفصیل أي تدابیر خاصة اتخذتھا حكومة إقلیم كردستان العراق للحد من الھجمات على أف .3
 مجتمع المیم باإلضافة إلى النشطاء الذین یعملون على مواضیع حول الجندرة والجنسانیة. 

إن وجدت، التي اتخذتھا حكومة إقلیم كردستان أو تعتزم اتخاذھا لضمان تمكن  ما ھي الخطوات،  .4
 ؟  المجموعات من التنظیم بشكل رسمي وغیر رسمي حول حقوق مجتمع المیم دون تدخل وترھیب 

وي الحكومة أن تُسقط مذكرات التوقیف بحق نشطاء منظمة راسان؟ في حال ال، ما ھي ھل تن  .5
 األسباب؟  

ما ھي الخطوات التي تتخذھا حكومة إقلیم كردستان للتحقیق في كافة التقاریر حول إساءة الشرطة  .6
معاملة األفراد المستھدفین بسبب توجھھم الجنسي الفعلي أو المتصور أو ھویتھم وتعبیرھم 

 لجندریین؟  ا
ھل تتخذ إقلیم كردستان تدابیر محددة لضمان عدم حرمان ضحایا الجرائم من المساعدة وعدم  .7

تعرضھم للتوقیف أو المضایقة على أساس ھویتھم الجندریة أو توجھھم الجنسي، ولضمان حق  
 األقلیات الجنسیة والجندریة في اإلبالغ عن الجرائم من دون التعرض لخطر التوقیف؟
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 15نطلب بكل احترام أن تزودونا برد مكتوب على ھذه األسئلة وأي معلومات أخرى ترغبون في تقدیمھا قبل 
حتى یتسنى لنا مراجعتھا وإبرازھا بالشكل المناسب في تقریرنا. سننشر على موقعنا األجزاء ذات  مارس/آذار

الصلة من أي رد نتلقاه بعد ذلك التاریخ. إذا كنتم ترغبون بدال من ذلك بعقد اجتماع افتراضي معنا لمناقشة  
 أسئلتنا، فیرجى إخبارنا بذلك.

لدیكم أي أسئلة أو تعلیقات توضیحیة، فال تترددوا بالتواصل مع  شكرا لكم مقدما للنظر في طلبنا. إذا كان
 . 4609-276-646-1+أو  younesr@hrw.orgزمیلتي رشا یونس على 

 

 مع بالغ التقدیر واالحترام، 

 

 آدم كوغل 

 نائب المدیر، قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 ھیومن رایتس ووتش 
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 كردستان على هيومن رايتس ووتش: رد حكومة إقليم 4الملحق 
 

 : دیندار زیباري من
 صباحا  11:19، الساعة 2022مارس/آذار  16: األربعاء تاریخ اإلرسال 

 : رشا یونس إلى
 : رسالة/طلب معلومات ھیومن رایتس ووتش الموضوع

 
 السیدة رشا،

 
الفردیة والجماعیة، التي ندعمھا دائما شكرا على رسالتك. یبقى إقلیم كردستان مالذا آمنا لممارسة الحریات 

دون تمییز. یتعیّن على الحكومة والمجتمع المدني تنسیق جھودھما لترسیخ وحمایة القیم األساسیة وسیادة  
القانون. ھناك أوضاع غیر منتظمة لم تجد لھا األحكام القانونیة الحالیة حلوال دقیقة، من بینھا حقوق مجتمع  

ة. غیر أّن المحاكم، وھي مستقلّة عن الحكومة، تبني استنتاجاتھا على تفسیرات النصوص المیم والقیود القانونی
 التي تتناول ھذه القضایا ضمنیا، بتوخي االستدالل الضروري والمقنع.

 
بدءا بمنظمة "راسان"، ھذه المنظمة لھا نزاع قانوني قائم مع دائرة المنظمات غیر الحكومیة. بحسب قانون  

، تعتبر دائرة المنظمات غیر  2011لسنة  4والقانون رقم  2011لسنة  1لحكومیة رقم المنظمات غیر ا
الحكومیة مسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات القانونیة ضدّ أي منظمة تقوم بأنشطة تنتھك القوانین المعمول بھا في  

عّرف ھذا الكیان نفسھ  من النظام الداخلي لمنظمة راسان، یُ  4و  3إقلیم كردستان. إضافة إلى ذلك، وفقا للمواد 
منظمة غیر حكومیة وغیر ربحیة تدافع عن الحقوق المدنیة والقانونیة للنساء"، وھدفھ "الحدّ من  على أنّھ " 

". لكن، ودون إبالغ دائرة المنظمات غیر الحكومیة، غیّرت ھذه المنظمة عنوانھا من العنف ضدّ المرأة
مة راسان لتعزیز حیاة النساء والمثلیین في العراق"، وھذا "منظمة راسان للدفاع عن حقوق المرأة" إلى "منظ

 من قانون دائرة المنظمات غیر الحكومیة في إقلیم كردستان.  10مخالف للمادة 
 

شعارھا فصار یضّم علم مجتمع المیم. تّم اتخاذ ھذا القرار  2017عالوة على ذلك، غیّرت منظمة راسان عام  
ب المؤسسْین اآلخرْین. وھذا أیضا مخالف للنظام الداخلي، الذي ینّص من قبل أحد مؤسسي المنظمة، في غیا

 ). 1+ 50على أّن مثل ھذه القرارات تُتخذ باألغلبیة المطلقة ( 
 

قدّمت  2020إلى  2014، لكنّھا في الفترة الممتدة من 2013إضافة إلى ذلك، تأسست منظمة راسان في 
رغم أنّھ یتعین على مثل ھذه المنظمات تقدیم تقاریر   –یة  تقریرا سنویا واحدا عن أنشطتھا ومواردھا المال

للتحقق من نزاھة المنظمات غیر   2011لسنة   1من القانون رقم   14سنویة، كما تنّص على ذلك المادة 
، وجدت دائرة المنظمات غیر الحكومیة أّن  2018الحكومیة والتزامھا. في ما یتعلّق بتقریر المنظمة لسنة  

دینار عراقي لرواتب   7,592,000ت خاطئة وغیر متسقة. مثال، ذكروا أنھ تم تخصیص األرقام المقدّمة كان
  83,512,000دینارا، وبالتالي كان ھناك مبلغ مفقود قیمتھ   91,105,000الموظفین، لكن إجمالي النفقات بلغ 

لمخالصة الضریبیة دینارا. عالوة على ذلك، ووفقا لدائرة المنظمات غیر الحكومیة، فإنّھ یتعیّن تقدیم خطاب ا
والسنوات األربع   2020مع التقاریر السنویة، لكّن منظمة راسان قدّمت خطابات المخالصة الضریبیة لسنة 

 السابقة معا. 
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یسعى إقلیم كردستان إلى حمایة الحقوق والحریات الفردیّة وتعزیزھا، ومن حّق مواطني إقلیم كردستان  
تمع المدني ھو حجر الزاویة في الحفاظ على الحریات الفردیة  ممارسة حریاتھم دون قیود، فازدھار المج

 والھویات الجماعیة. 
 

مع ذلك، فإّن القوانین واللوائح المعمول بھا تضع حدودا على مدى تقیید ممارسة التوجھ الجنسي المثلي بشكل  
 وف.متناسب على محیط األفراد دون اإلعالن عنھ، وربّما تتجاوز القیود الحدود في بعض الظر

 
من   395، و394، و393مناصرة المثلیة الجنسیة مازالت مخالفة للقانون بحسب التشریعات العراقیة. المواد 

تنّص بوضوح على أّن أفعال المثلیة الجنسیة، سواء تمت بالتراضي أو    1969لسنة  111قانون العقوبات رقم 
من قانون األحوال   1تُعّرف المادة بدونھ، ھي انتھاكات صریحة للقانون، وستتبعھا إجراءات عقابیة. 

، الزواج على  2008لسنة  15، كما تم تعدیلھ في إقلیم كردستان بالقانون رقم 1959لسنة   188الشخصیة رقم  
أنھ عقد تراضي بین رجل وامرأة غایتھ تكوین أسرة. یسمح القانون سالف الذكر بإبطال الزواج إذا أتى أحد  

 الزوجین أفعاال مثلیة. 
 

من دستور العراق  35و  2قیودا على المثلیة الجنسیة. المادتان   –الدستور  –ع أعلى مصدر للتشریع كما وض
تنّصان على أّن اإلسالم ھو الدین الرسمي للدولة وھو مصدر أساسي للتشریع، وبالتالي ال یجوز    2005لسنة 

 سّن قانون یتعارض مع األحكام الثابتة لإلسالم.
 

یفّسرون في الغالب المثلیة الجنسیة على   –استنادا إلى قدر معقول من األدلّة  –عراقیین  لذلك، فإّن المشّرعین ال
 أنھا فعل ینتھك ویتعارض مع المعاییر، والثقافة، والتقالید، والدین الرسمي للدولة.

 
مع ذلك، ظھرت منظمة راسان كمنظمة غیر حكومیة تھدف لیس فقط إلى حمایة مجتمع المیم، وإنما أیضا 

صرتھم. ھذا واضح على موقعھم على االنترنت، الذي یتضمن تعریفا لكل فئة من فئات التوجھ الجنسي  منا
ویُدافع عنھا. رفعت دائرة المنظمات غیر الحكومیة دعوى قضائیة ضدّھم على ھذه األسس القانونیة. القضیة  

 في المحكمة اآلن، لكننا ال نعلم في أي مرحلة ھي. 
 

رطة المزعومة لمجتمع المیم، فإّن أّي عنصر إنفاذ قانون یسيء استخدام سلطتھ/ا في في ما یتعلق بإساءة الش
 الحفاظ على النظام سیُعاقب بموجب القانون. لكن لم یتم اإلبالغ عن ھكذا حوادث.

 
لم تتلق مجالس المحافظات ودوائر الشرطة شكاوى أو طلبات للتظاھر. یتّم توفیر الحمایة القانونیة بغض  

التوجھ الجنسي، لكن الدفاع عن المثلیة الجنسیة یظّل عمال غیر قانوني ضمن الحدود التشریعیة،  النظر عن
ومنظمة راسان، وفقًا لما أثبتتھ دائرة المنظمات غیر الحكومیة، دافعت عنھا وانتھكت أحكاما قانونیة أخرى  

حاكم على استعداد التخاذ التدابیر  معھا. مع ذلك، ال تتسامح الحكومة مع العنف ضدّ مجتمع المیم، وستكون الم
إخطار شرطة دھوك بجثة امرأة  2022ینایر/كانون الثاني    31العقابیة المستوجبة. مثال، تّم یوم االثنین  

ترانس قُتلت بالرصاص وتُركت في قریة قرب دھوك. كشفت التحقیقات األولیة وتصریحات أفراد العائلة عن  
لقاء جثتھا قبل أیام من العثور علیھا. فتحت شرطة دھوك والمؤسسات مقتل دوسكي أزاد على ید شقیقھا، وإ

ذات الصلة تحقیقا على الفور، وأصدرت محكمة التحقیق في دھوك مذكرة العتقال المشتبھ بھ استنادا إلى 
 من قانون العقوبات العراقي المتعلق بجرائم القتل العمد. نشرت األجھزة األمنیة اسم المشتبھ بھ 406المادة 

 في جمیع المطارات والنقاط الحدودیة، وال تزال التحقیقات جاریة. 
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یجب حّل مسألة مجتمع المیم في إطار واسع یشمل األجھزة الحكومیة وغیر الحكومیة. حكومة إقلیم كردستان  
بالتشریعات  بصدد تنفیذ "الخطة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان"، وھي آلیة شاملة لمعالجة الثغرات المتعلقة 

والحریات، وإدخال تعدیالت وفقا لذلك بالتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة، ووكاالت "األمم المتحدة"، 
والبعثات الدیبلوماسیة، والسلطات القضائیة والتشریعیة. تنفیذ ھذه الخطة یتّم تحت إشراف مكتبنا، ونحن  

سسات الحكومیة للوصول إلى حلول توفیقیة  نتطلع إلى عقد اجتماعات مع المنظمات غیر الحكومیة والمؤ
مجاال من مجاالت حقوق اإلنسان. ستتّم دعوة منظمة راسان وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة   27دائمة لـ

التي تعمل بشكل أو بآخر على حمایة حقوق مجتمع المیم إلى النقاشات، وستؤخذ مالحظاتھم في االعتبار. 
 تا وجھدا جماعیا. تتطلب التعدیالت التشریعیة وق

 
تّمت إحالة السؤال األّول إلى المؤسسات القضائیة المعنیّة. یستغرق األمر بعض الوقت لفرز األحكام القانونیة  
والمشتبھ بھم الذین ُوجھت لھم تھم أو صدرت في حقھم عقوبات بموجبھا. لكن كتوضیح أّولي، یُرجى اعتماد 

، أدین شخص واحد بموجب 2019، وفي  402د بموجب المادة ، أدین شخص واح2018البیانات التالیة: في 
؛ 402وواحد بموجب المادة  3، أدین ثالثة بموجب المادة 2020؛ وفي  402وآخر بموجب المادة   401المادة 
. یُرجى إعالمنا عند إصدار التقریر أو إذا كنت بحاجة إلى أي  402، أدین واحد بموجب المادة 2022وفي 
 شيء.

 
 ترام والتقدیر، مع فائق االح 

 د. دیندار   
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"تومأ ينديرت لكلا"
 ميملا عمتجم دارفأ دض يسنجلا فنعلاو بيذعتلاو فاطتخالاو لتقلا لامعأ
قارعلا يف ةحلسملا تاعامجلا دي ىلع

 لتقو بيذعتو باصتغاو فاطتخاب ةريخألا تاونسلا لالخ اورمتسا نيذلا ةفلتخملا ةحلسملا تاعامجلا ءاضعأ ةبساحم نع ةيقارعلا ةموكحلا تسعاقت
 ،ميملا عمتجم نم نييقارع عم ةلباقم 45 ىلإ ادانتسا .باقع نود )ميملا عمتجم( يعامتجالا عونلا تا/يريغتمو ،يسنجلا هجوتلا تا/يجودزم ،تا/نييلثملا
.قارعلا يف ةيموكح ريغو ةيموكح تاهج لبق نم ميملا عمتجم دارفأ ههجاوي يذلا فنعلا "تومأ ينديرت لكلا" ريرقت قثوي

 دنع كلذ يف امب ،ايسنج مهيلع نودتعيو ايظفل مهيلإ نوئيسي نيذلا ،نمألا يلوؤسم لبق نم افنع قارعلا ءاحنأ عيمج يف ميملا عمتجم دارفأ هجاوي ام امئاد
 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع فادهتسالاو زازتبالاو تنرتنإلا ربع تاقياضملا اضيأ نوهجاوي .مهنوزجتحيو ،يفسعت لكشب مهيلع نوضبقيو ،شيتفتلا طاقن
.ةحلسملا تاعامجلا لبق نم نييلثملل ةدعاوملا تاقيبطتو

 جهنمملا فنعلا ىوتسم ىلإ ىقري ام وهو ،مهقحب ىذألا باكترال ميملا عمتجم دارفأ ةدراطم ةلواحمل طمن كلذ يف امب ،تاكاهتنالا نم ةرئاد ريرقتلا رهظُي
 زجاوح ةعمتجم اهلك ربتعت ،ةقوثوملا ىواكشلا ميدقت ةمظنأو زييمتلا نم يمحت يتلا تاعيرشتلا بايغو ،ةضافضفلا "قالخألا" صوصنو ،طرفملا فعضلا .مهدض
 نكمي ةئيب قلخي امم ،نوناقلا ذافنإ يلوؤسم دض ىواكش ميدقت وأ ،اهل نوضرعتي يتلا تاكاهتنالا نع ةطرشلا غالبإب ميملا عمتجم دارفأ ةبغرو ةردق قيعت ةلئاه
 .باقع امنود مهيلع ءادتعالا ةحلسملا تاعامجلاو ةطرشلل اهيف

 صاخشألا دض اهريغو ةحلسملا تاعامجلا اهبكترت يتلا فنعلا لامعأ نع ريراقتلا عيمج يف قيقحتلا ىلإ ةيقارعلا تاطلسلا "شتوو ستيار نمويه" وعدت
 انلع فنعلا اذه لك ةنادإو ،بسانم لكشب نيلوؤسملا ةبقاعمو ،اهنع ريبعتلاو ةيردنجلا ةيوهلا وأ ةروصتملا وأ ةيلعفلا ةيسنجلا مهتاهجوت ببسب نيفدهتسملا
 يسنجلا هجوتلا ساسأ ىلع تاكاهتنالا نم اهريغو ءاضقلا قاطن جراخ لتقلاو ءافتخالاو بيذعتلا ءاهنإل ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا ةموكحلا ىلع .ةحارصو
.ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضو ينوناقلا ريغ لتقلا اياحض تالئاع عيمج ضيوعتو ةيردنجلا ةيوهلاو ريبعتلاو
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