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“أحتاج أن أكون حرّة”
معىن أن تكوين امرأة كويرّية يف العراق اليوم



تعمل   منّظمة   آوترايت   أكشن   الّدولية   عل   مستوى   عالمي   ومحلي   وإقليمي  

 للقضاء   عل   االّضطهاد   وعدم   المساواة   والعنف   الذي   يواجهه   كل   من  

ي   الجنس   ّ ن   ومزدوجي   الميل   الجنسي   والعابرين / ات   وثنائ�ي  المثلّيات   والمثلّي�ي

ي   كنفها  
ي   كافة   أنحاء   العالم .  ويعمل   �ن

ن (  �ن ن  ) مجتمع   الميم   ع�ي  والكويري�ي

ة   بلدان   بينما   يتواجد   مقرّها   الرّئيسي   ي   أفراده   من   أك�ش   من   ع�ش
 فريق   عمل   يأ�ت

ن   وتوثّق   ي   نيو   يورك،   وتقوم   آوترايت   ببناء   قدرات   لحركات   مجتمع   الميم   ع�ي
 �ن

دماج   والمساواة   كما   تقوم   نسان   وتناضل   من   أجل   االإ  انتهاكات   حقوق   االإ

ي   كّل   مكان . 
ن   �ن  بمساءلة   الزّعماء   والقادة   لحماية   حقوق   أفراد   مجتمع   الميم   ع�ي

ي   عام  1990    وقد   حصلت   عل   مركز   استشاري  
 تّم   إنشاء   منّظمة   آوترايت   �ن

 لدى   االأمم   المتحدة .  

www.OutRightInternational.org
hello@OutRightInternational.org
https://www.facebook.com/outrightintl
http://twitter.com/outrightintl
http://www.youtube.com/lgbthumanrights
OutRight Action International
216 East 45th Street, 17th Floor
New York, NY 10017 USA
P: +1 (212) 430.6054

. تأسست  ن عراق كوير هي أّول منظمة وطنّية عراقية لمجتمع الميم ع�ي

ن  ن حقوق مجتمع الميم ع�ي ي آذار/مارس 2015 وتكرّس عملها لتحسي�ي
�ن

ة. ي العراق من خالل إنتاج المعرفة والمنارصة وتقديم خدمات مبا�ش
�ن

ضافة إىل  ن باالإ اف بأفراد مجتمع الميم ع�ي رؤيتنا: عراق يتّم فيه االع�ت

ّ آخر  ي
حمايتهم وإعطائهم حقوقا متساوية مثلهم مثل أّي مواطن عرا�ت

ي البلد. 
�ن

ي العراق عن طريق رفع مستوى 
ن �ن ن أفراد مجتمع الميم ع�ي مهّمتنا: تمك�ي

ي المجتمع 
ن وزيادة الوعي بشأنهم �ن الوعي ضمن أفراد مجتمع الميم ع�ي

ي العراق.
ي ككّل ومنارصة حقوقهم �ن

العرا�ت

ف  قيمنا: عراق كوير منّظمة إنسانية متقاطعة ومتداخلة االهتمامات تع�ت

نسانية وتدافع عن المساواة للجميع بغّض الّنظر عن  بتعقيدات الهويّة االإ

الميول الجنسية والهويّات الجندريّة والوضع االقتصادي والمعتقدات 

ف أن هذه الهويّات غالباً ما  ها. ونع�ت الدينية واالآراء السياسية وغ�ي

نسان يجب أن تأخذ  تتعايش داخل الفرد نفسه وبأن مقاربتنا لحقوق االإ

ن االعتبار. ذلك بع�ي

https://www.iraqueer.org 
hello@iraqueer.org 
https://www.facebook.com/IraQueer
https://twitter.com/iraqueer
https://www.youtube.com/channel/UCcWT8l-oSWiB-
fi_qTjJVhYw
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مقدمة
ي
ة عىل نطاق واسع �ف ف والعنف عىل أساس الميل الجنسي والهويّة الجندريّة والّتعب�ي الجندري ظاهرة منت�ش إن الّتمي�ي

ف والمثلّيات ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين والعابرات  العراق، حيث يصعب إيجاد مساحة للّدعم العام للمثلي�ي

 . ف والكويري�ي

ي الفضاءات العامة أو الخاصة عل حد سواء. إذ
ن أو التعرض لخطر االضطهاد �ن ن عل البقاء مختف�ي يُج�ب أفراد مجتمع الميم -ع�ي

تبقى عل الخصوص النساء المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو الكويريات مخفّيات ويعود ذلك إىل عوامل متقاطعة ومتعددة 

ف وهشاشة  ّ ي عل أساس الجندر وعدد من الممارسات المؤذية مثل زواج االأطفال وجرائم ال�ش ّ منها المعاي�ي االأبويّة والعنف المتفسش

ساءة أو االعتداء عل أساس  المؤسسات الحكومية وضعف الحماية القانونية للنساء والبنات مع انعدام الحماية القانونية فيما يتعلق باالإ

الميل الجنسي أوالهويّة الجندريّة، كما تتعرّض النساء العابرات إىل الخطر بشكل خاص. وعادة ما ترتكب هذه االنتهاكات من دون أّي 

 . ن محاسبة وبغياب موارد لمساعدة الّناج�ي

عالم العربية تقرير رصد وسائل االإ OutRight Action International
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شكر وتقدير
كتبت هذا التقرير آمي بيشوب مع تعديالت أدرجها كل من نزيهة سعيد وعراق كوير وداينا رودوزا وبول يانسن. 

ي ميلس.
والتصميم عىل يد كا�ش

ي هذا التقرير استنادا إىل مقابالت أجرتها كل من 
بُ�ن

نزيهة سعيد وعراق كوير. 

نود توجيه جزيل الشكر إىل منظمة عراق كوير عل 

ي 
اكتها كما نشكر عل نحو خاص كافة المشاركات �ن �ش

ي 
المقابلة الال�ت

طة
حي بواس

ضي
م تو

 رس

Abstract on stock.adobe.com
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الهدف
ي العراق.

يوجد إىل يومنا هذا القليل من التوثيق حول حياة النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريات �ف
 

وقد أرادت منظمة عراق كوير وآوت رايت الدولية أن تسّد الّثغرة بتقديم لمحة عن الواقع المعاش الأولئك النساء. ونظرا للّتحديات 

ي التحّدث إلينا ح�ت بإخفاء الهويّة. 
ن �ن ي العثور عل نساء مثليات ومزدوجات الميل الجنسي وعابرات وكويريات يرغ�ب

ي واجهتنا �ن
ال�ت

ي تمّس النساء 
ها من القضايا ال�ت نسان وغ�ي فقد تعذر علينا الوصول إىل استنتاجات عامة فيما يتعلق بمدى تواجد انتهاكات حقوق االإ

: ي
المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريات العراقيات. وعليه فقد تمثلت أهدافنا الرئيسّية �ن

 تشخيص بعض االنشغاالت واالأخطار والحاجات الحالّية للنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات 	 

ي العراق.
والكويريات �ن

 تقييم مدى تمثيل النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريات وحاجاتهن ضمن الحركة 	 

الّنسويّة وحقوق المرأة وعل الّساحة العاّمة وصنع القرار.

التعرف عل مدى قدرة كوفيد-91 عل تعقيد ظروف النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات 	 

والكويريات العراقّيات.

ي تلبية حاجات النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي 	 
نسانية والتنموية �ن  تقييم مدى نجاعة المجهودات االإ

ي البالد.  
سالمّية �ن ة ما بعد الحرب وما بعد الّدولة االإ والعابرات والكويريات خال ل ف�ت

ي لضمان حماية النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي 	 
ي العرا�ت

طار القانو�ن ي االإ
  تشخيص الثغرات والفرص �ن

والعابرات والكويريات العراقيات.

طلب توصيات من قبل النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريات العراقيات موّجهة 	 

ي أو المتعددي االأطراف، والمنظمات  ّ ن الثنائ�ي ها من الممثل�ي الأجهزة االأمم المّتحدة و لمنّظمات غ�ي حكومّية وغ�ي

ن وضع النساء العراقّيات. غ�ي الحكومية الكويرية إىل جانب الحكومة العراقّية بشأن كيفّية تحس�ي

شة غاال.
ت بري

 الرسوما
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خلفّية
ملحة قصرية عن حقوق النساء املثليات ومزدوجات امليل 

لجنيس والعابرات والكويريات يف العراق

وضعّية املرأة يف العراق 

ي العراق من المهّم أن نتوّقف عند الظروف الّصعبة 
بغية فهم وضعّية النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريات �ن

اعات المسّلحة والعقوبات االقتصاديّة وفشل  ن ن عا�ن كّل العراقّيون/ات بسبب ال�ن ي ح�ي
ي تعيش تحت ظّلها معظم الّنساء العراقّيات. �ن

ال�ت

ة، ازداد تهميش النساء والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات  ي تلبية الحاجات الرئيسّية خالل العقود االأخ�ي
الّدولة �ن

ثنّية.1 والكويريات من قبل عنارص شديدة المحافظة ضمن ثقافات البالد المتعددة االأديان والهويّات االإ

ي مواجهة تقّلص اليد العاملة2 بغرض 
ي 1991، كان يُنظر إىل النساء عل أنهن عنرص حيوّي �ن

قبل حرب الخليج �ن

ي العام 0891 وألزمت الحكومة االأطفال االلتحاق بالمدرسة 
تحقيق النمّو االقتصادي الملّح. حيث حصلت المرأة عل حّق التصويت �ن

ي الّنمّو السياسي 
ن عمل وتوظيف مشّجعة للنساء لحّثهن عل المشاركة �ن . كما أصدرت الحكومة قوان�ي ي

تمام المستوى االبتدا�أ الإ

ي عام 1991، تراجعت العديد من هذه 
ة التغي�ي المجتمعي. غ�ي أنه بعد حرب الخليج �ن واالقتصادي.3 كما أن التمّدن الّ�يع زاد من وت�ي

ن لربح والءات قبلّية بغية تعزيز سيطرته السياسّية. وتوّسع كنتيجة لذلك نطاق التقاليد  الخطوة المتقدمة بسبب جهود صّدام حس�ي

. ن
يدي�ي ن

ن وال�ي
شوري�ي كمان واالآ كراد وال�ت ن واالأ

ثنية والّدينّية. بما فيها المسيحي�ي قلّيات االإ ي هم مسلمون. نحو 06 بالمائة من هؤالء شيعة و40 بالمائة سّنة. ضمن سّكان العراق عدد من االأ 1  نحو95 بالمائة من ال 39مليون عرا�ت

/نوفم�ب  ي
ين الثا�ن . ت�ش ن

ي العراق قبل سقوط حكومة صدام حس�ي  2   تمت مراجعة المقال التاىلي بتاريخ 15 ديسم�ب 2021: هيومان رايتس واتش. ورقة إحاطة: خلفية عن وضع المرأة �ن

2003 https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/wrd/iraq-women.htm

مومة لعام  ي االأجور. بموجب قانون االأ ن 08 و98 من قانون العمل الموّحد )أصال القانون 151/1970  المستبدل بالقانون 81/1987( وضعتا أسس “حماية النساء العامالت”. الماّدة 4 تثّبت حق المساواة �ن
3  نفس المرجع : المادت�ي

1971، حصلت النساء عل إجازة أمومة مدفوعة لمّدة ستة أشهر مع إمكانّية تمديدها لسّتة أشهر أخرى بدون أجر.
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ف معرضا النساء للخطر.4 إضافة إىل ذلك، أثّرت االنعكاسات الّسلبية للعقوبات  ّ والعدالة القبلّية بما فيها الزواج الق�ّي وجرائم ال�ش

المفروضة من قبل االأمم المّتحدة عل البالد بعد اجتياح العراق للكويت سنة 1990 بشكل غ�ي متناسب عل النساء،5 جانب الحرب 
6. ن ي أّدت إىل المزيد من المعاناة لكافة المواطن�ي

ي تلت وال�ت
اعات ال�ت ن وال�ن

ي الوقت الّراهن، فإن عدم قدرة الحكومة
و�ن

عل تلبية الحاجات االأساسية إضافة إىل االأذى 

الّتحتّية والفساد ومعّدالت  بالب�ن  الالحق 

نسانّية غ�ي  االإ والجهود  العالية  البطالة 

عادة البناء  ابطة، قد عرقل أي جهد الإ الم�ت

. كما تفتقر النساء بشكل عام إىل ي
والتعا�ن

بوية واالقتصاديّة وتعيش تحت  ال�ت الفرص 

وأبويّة  وقبلّية ومجتمعّية  عائلية  معاي�ي 

ي تحد بشّدة 
إضافة إىل المعاي�ي الّدينّية ال�ت

من استقالليتهن وحّريتهن.7  إذ صنف العراق 

ّ االأمم المّتحدة لعدم المساواة  حسب مؤ�ش

ي المرتبة 41 الّسيئة للغاية من أصل
الجندرية �ن

261 بلدا.8ً 

ن  نسان مثل إتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمي�ي عل الرّغم من أّن العراق قد وّقع عل العديد من معاهدات حقوق االإ

ضد المرأة أو )سيداو( والعهد الّدوىلي الخاص بالحقوق المدنّية والّسياسية، إال أنه أبدى تحّفظات بشأن بعض بنود إتفاقية 

ن  ن القائمة والقوان�ي ن تدعوان الدول الموّقعة إضافة إىل أشياء أخرى9 إىل تغي�ي القوان�ي ن 2 ف وج اللت�ي سيداو مثل الماّدت�ي

وتوكول االختياري لسيداو والذي يمّكن  ن ضّد النساء أو التخلي عنها. كما أن العراق لم يوافق بعد عل ال�ب
ّ ي تم�ي

الجنائية ال�ت

ن ضد النساء.10حيث أن العديد من  أفراد المجتمع من رفع شكاوى للنظر فيها وتقييمها من قبل لجنة القضاء عل الّتمي�ي

4 أنظر عل سبيل المثال: 

Fazel Hawramy. ‘Buried Alive by her Family, Iraqi Woman Fears for her Life as Murders Go Unpunished.’ Thomas Reuters Foundation, July 12, 2017. https://www.reuters.com/article/us-iraq-women-

 murder/buried-alive-by-her-family-iraqi-woman-fears-for-her-life-as-murders-go-unpunished-idUSKBN19X2MN; and ‘In Iraq, Tribal Traditions Rob Women, Girls of Rights,’ France24.com. April 18, 2019.

 2021 ن بتاريخ 15 ديسم�ب
 ,https://www.france24.com/en/20190418-iraq-tribal-traditions-rob-women-girls-rights تمت مراجعة المقال�ي

ول / ديسم�ب 2018، ص 5، ص 59.  ي لعراق. االأمم المتحدة للنساء وأوكسفام، تمويل من الحكومة اليابانية. كانون االأ ي فيالردو وسارة بيطار. الموجز الجندري-العراق. تحليل وضع المساواة الجندرية وتمكسن المرأة �ن 5 فال�ي

ول/ديسم�ب 2021 ي 15 كانون االأ ,https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620602/rr-gender-profile-iraq-131218-en.pdf    تمت مراجعة المصدر �ن

6  أنظر إىل مقال جوي غوردن: 

 Joy Gordon. ‘The Enduring Lessons of the Iraqi Sanctions.’ Middle East Report 294, Spring 2020. https://merip.org/2020/06/the-enduring-lessons-of-the-iraq-sanctions/

تمت مراجعة المقال بتاريخ 15 ديسم�ب 2021

Vilardo and Bittar 2018, p. 5, p. 54, p. 55 :7  أنظر إىل

  United Nations Development Programme. Human Development Reports. Gender Inequality Index )GII(, 2019. http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii,:8  أنظر

تمت مراجعة المقال بتاريخ 15 ديسم�ب 2021

9  أنظر إىل بيالردو وبيطار2018، ص9

ي تراقب امتثال الّدول االأطراف لمضمون االتفاقية-  لتلّقي 
ن ضّد الّنساء –الهيئة ال�ت

ف الّدولة بكفاءة لجنة القضاء عل الّتمي�ي وتوكول االختياري، تع�ت مم المتحدة للنساء  )UN Women( : “ عند المصادقة عل ال�ب 10 نقاًل عن االأ

ومعالجة شكاوى من قبل أفراد أو مجموعات ضمن صالحّيتها”

/https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol  تمت مراجعة المقال بتاريخ 15 ديسم�ب 2021

   الرسومات بريشة غاال.

https://www.france24.com/en/20190418-iraq-tribal-traditions-rob-women-girls-rights
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620602/rr-gender-profile-iraq-131218-en.pdf
https://merip.org/2020/06/the-enduring-lessons-of-the-iraq-sanctions/
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/
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ن عل موّقعي العهد الّدوىلي الخاص بالحقوق المدنّية والّسياسّية
ّ القوانينالعراقّية ال تتقّيد باتّفاقّية سيداو.11 بينما يتع�ي

ون عل اتخاذ االإجراءات الاّلزمة ي تقرير المص�ي والحريّة واالأمان وهم مج�ب
حماية الفرد والحفاظ عل حقوقه مثل الحق �ن

اماته بهذا الشأن. ن م ال�ت ي 1971 لم يح�ت
للحفاظ عل هذه الحقوق. والعراق الذي صادق عل هذا العهد �ن

ي الّتمثيل السياسي فهي لم تشغل إالّ 25,5 بالمائة من مقاعد
ي معظم بلدان العالم، تفتقر النساء العراقّيات إىل المساواة �ن

مثلما هو الحال �ن

ي ينّص عليها الّدستور االتحادي. 12 عل الرّغم من المشاركة الواسعة للنساء �ني
ي 2020 -نسبة تتجاوز بالكاد حّصة ال 52 بالمائة ال�ت

لمان �ن ال�ب

ن مستوى المعيشة، الزلت توضع عراقيل عل طريق المرأة ي 2019 للمطالبة بالقضاء عل الفساد وتحسس�ي
المظاهرات المناهضة للحكومة �ن

. وبالفعل، ن ي عملّية صنع القرار الّسياسي وسّن القوان�ي
العراقية نحو المشاركة �ن

ي المشاركة
ين االأول/أكتوبر 2019 أن للنساء رغبة �ن بّينت مظاهرات ت�ش

ّ ي إعادة بناء العراق بحيث يتس�ن
ي العملّية السياسية والمساهمة �ن

�ن

ن بلوغ العدالة االقتصادية واالجتماعية غ�ي أن سبل  لكافة المواطن�ي
الوصول إىل ذلك بشكل رسمّي تبقى محدودة.13

السياق القانوين لحقوق املرأة 
يف العراق

ي 2005 وهو يدعو
ي الحاىلي �ن

تمت المصادقة عل الّدستور العرا�ت

ن القائم عل » الجندر  ن ويمنع الّتمي�ي ن كاّفة المواطن�ي للمساواة ب�ي

ة والّدين والّطائفة  ثنّية والجنسّية واالأصل ولون الب�ش والعرق واالإ

والمعتقدات أو االآراء أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.« 14 كما 

ي زواج االأطفال والزواج
يعاقب قانون االأحوال الّشخصّية العرا�ت

الق�ّي ويقّيد تعدد الّزوجات ويعطي حقوقا متساوية للنساء 

اث عل الرّغم من أن بعض ممّثلي ي الّطالق والم�ي
والرّجال �ن

الحكومة قد حاولوا مراراً وتكراراً تعديل القانون لمنح المزيد من 

ن كي ينّفذوا أحكاما لتقليص حقوق المرأة.15  الّسلطة للزّعماء الّديني�ي

ن الّدستور  إضافة إىل ذلك، فإن االختالفات والّتناقضات الموجودة ب�ي

ي عكس الّنطاق الكامل للعنف القائم عل النوع االجتماعي والجنسي الذي تتعرّض  ي الحاىلي يحرم النساء من حماية قانونية منصفة ع�ب فشله �ن 11  مثال، وفقا لمركز العدالة العالمي )Global Justice Center(، “ قانون العقوبات العرا�ت

ي وجه حماية النساء بشكل منصف وشامل أمام القانون.” من التقرير الذي قّدمه مركز العدالة العالمي للجنة  ّية �ن ن
ي يضع عراقيل إجرائية أبوّية وتمي�ي

ي نجون من وحشّية داعش بشكل خاّص. إن القانون الجنا�أ إليه النساء بشكل عام واللوا�ت

ن ضد النساء، الجلسة 47، 12 أكتوبر-8 نوفم�ب 9102، ص 2. الأمم المّتحدة للقضاء عل الّتمي�ي

 2021 ,https://www.globaljusticecenter.net/files/GJC_Iraq_CEDAW_Submission_Final.pdf   تمت مراجعة المقال  بتاريخ 15 ديسم�ب

: 12  أنظر المقال التاىلي

Iraq Foundation, ESCWA, and UNAMI. Promoting Women’s Political Participation in Iraq, 2020. http://www.iraqfoundation.org/wp-content/uploads/2021/03/Promoting-Womens-Political-Participa-

tion-in-Iraq-Policy-Brief.pdf, p. 2, p. 6تمت مراجعة المقال  بتاريخ 15 ديسم�ب 2021

Iraq Foundation et al, 2020. pp. 3-7. 13   أنظر

 2021 ي ل https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en :2005 تمت مراجعة المقال بتاريخ 15 ديسم�ب 14  أنظر الماّدة 14 من الّدستور العرا�ت

Taif Alkhudary. Iraqi Women are Engaged in a Struggle for their Rights. London School of Economics blog, June 15, 2020. https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/06/15/iraqi-women- : 15  أنظر إىل المقال الّتاىلي

 /are-engaged-in-a-struggle-for-their-rights  تمت مراجعة المقال بتاريخ 15 ديسم�ب 2021

 العراق وإقليم كردستان
املستقّل

العراق جمهورية برملانّية اّتحادّية تتكّون من محافظات 
وإقليم كردستان الذي يعّد حالّيا املنطقة الوحيدة ذات 

الحكم الذايت. وقد تّمت املصادقة عىل وضع الحكم 
الّذايت لإلقليم يف دستور 2005 بعد نزاع دام عقوداً 

بني الحكومة العراقّية واألقلّية الكردّية )20 % من سّكان 
العراق وجزء من الّشعب الكرديّ املتوّزع يف العراق وإيران 

وسوريا وتركيا(. يحكم كردستان العراق حكومة كردستان 
اإلقليمّية وتشمل املحافظات الّشمالّية للّدهوك وأربيل 

وحلبجة والّسليمانّية.* تطّبق قوانني العراق يف كردستان 
العراق لكن حكومة كردستان اإلقليمّية لديها سلطة 
تنفيذّية وترشيعّية وقضائّية خاّصة وبوسعها سّن 

قوانينها الخاّصة الّسارية فقط داخل إقليم كردستان 
املستقّل.**

كراد سعيًا إىل االستقالل، 1921-2021.   ة االأ *مجلس العالقات الخارجّية. مس�ي

https://www.cfr.org/timeline/kurds-quest-independence

ي 15 ديسم�ب 2021.  , تمت مراجعة المقال �ن

سكوا. العراق: العدالة  مم المتحدة للنساء واالإ ، االأ ي
نما�أ مم المّتحدة االإ ** برنامج االأ

.2021 ي 15 ديسم�ب الجندرّية والقانون، جنيف: 2018، ص 10. تمت مراجعة المقال �ن

https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Iraq%20Country%20

  Assessment%20-%20English_0.pdf,

https://www.globaljusticecenter.net/files/GJC_Iraq_CEDAW_Submission_Final.pdf
http://www.iraqfoundation.org/wp-content/uploads/2021/03/Promoting-Womens-Political-Participation-in-Iraq-Policy-Brief.pdf
http://www.iraqfoundation.org/wp-content/uploads/2021/03/Promoting-Womens-Political-Participation-in-Iraq-Policy-Brief.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.cfr.org/timeline/kurds-quest-independence
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Iraq Country Assessment - English_0.pdf
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Iraq Country Assessment - English_0.pdf
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ّي فرضها تنظيم
ات الرّعب ال�ت 210 ألف شخص.19 و�ني أوج ف�ت

، تم اختطاف آالف النساء والبنات  ن يديّ�ي ن داعش عل ال�ي

ونقلهن إىل سجون ومعسكرات تدريب عسكريّة وبيوت 

ي حاالت عديدة
ي داعش حيث تم استعبادهن و�ن محار�ب

بهن أو ح�ت بيعهن.20ّ اغتصابهن ورصن

حقوق اإلنسان الخاصة 
بمجتمع امليم -عني يف العراق

ن تجرّم بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش أي سلوك   إن وجود قوان�ي

، إىل جانب المعاي�ي ن
ّ ّ مع�ي ي

ّ بناًء عل مقياس أخال�ت جنسي

ي تجعل الّتنوع الجندري والجنسي أمرا 
االجتماعّية والّدينية ال�ت

ن ي العنف والّتمي�ي
غ�ي مقبول اجتماعّياً، كل ذلك قد يساهم �ن

. دولة العراق ال تجرّم بشكل مبا�ش  ن ضد مجتمع الميم -ع�ي

ن من نفس الجنس وال  ن شخص�ي ال العالقات الجنسّية ب�ي

عدم الخضوع للّتنميط الجندري، لكّن الماّدة 394 من قانون 

العقوبات تعت�ب العالقات خارج إطار الزواج غ�ي قانونّية. 

ن من نفس الجنس غ�ي مسموح  ن شخص�ي وبما أّن الّزواج ب�ي

ن أشخاص من  فإن القانون يجرّم فعلّياً كل العالقات ب�ي

ن حمائّية �ني قانون العقوبات 
نفس الجنس.21 إن غياب قوان�ي

ن ضّد  وغموض أخرى يؤّدي إىل جّو يرتكب فيه العنف أو الّتمي�ي

ي 
ن مع إفالت من العقاب. الماّدة 401 )ال�ت مجتمع الميم -ع�ي

(، والماّدة 304 )تفرض عل “أّي  ي
تمنع “الفعل الفاضح” العل�ن

شخص بحوزته مواد مخلة بالحياء العاّم دفع غرامة مالّية”( 

ن 430 و431 الّلتان تنّصان عل عقوبة بالّسجن تصل  والماّدت�ي

إىل سبع سنوات “الأّي شخص يهّدد االآخرين عن طريق أفعال 

تخّل بالحياء العاّم” ، يمكن أن تستعمل هذه المواّد كّلها ضد 

ن أو أن تفهم من قبل الرأي العاّم  أفراد مجتمع الميم - ع�ي

: 19 أنظر المقال التاىلي

 Lizzie Porter. Despite Government Promises, Lives in Sinjar Remain on Hold. The

New Humanitarian, March 30, 2021. https://www.thenewhumanitarian.org/news-fea-

ture/2021/3/30/despite-government-promises-lives-in-sinjar-remain-on-hold

ي 15 ديسم�ب 2021.  تمت مراجعة المصدر �ن

ي الغارديان: ي أوتن �ن
20 أنظر مقال كا�ش

 Cathy Otten. Slaves of ISIS: The Long Walk of the Yazidi Women. The Guardian. July 25, 2017. https://

 www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women,

ي 15 ديسم�ب 2021 تمت مراجعة المصدر �ن

21  فيالردو وبيطار،2018

ي الوصول إىل العدالة
ن الوطنّية تعرقل إمكانّية المرأة �ن والقوان�ي

ها من تجار بالب�ش وغ�ي ي حاالت العنف اّلزوجي أو العائلي واالإ
�ن

أشكال العنف الجنسي أو ذلك القائم عل الّنوع االجتماعي. 

ي تعفو عن مرتكب اعتداء 
نذكر عل سبيل المثال الماّدة 398 ال�ت

ّ إذا تزّوج المعتدي بضحّيته.16 وهكذا ي�تك القانون  جنسي

ي الّضحايا بموارد ضئيلة ماعدا مواجهة حاالت العنف
الجنا�أ

القائم عل الجندر عن طريق أساليب بديلة تعتمد عل معاي�ي 
قبلّية ودينّية أولويّتها الّتخفيف من وطأة العار عل العائلة.17

اً وع قانون لتجريم العنف االأ�ي ح�ب ي هذه االأثناء، ال يزال م�ش
و�ن

عل ورق. تبّنت حكومة إقليم كردستان قانونا بشأن العنف االأ�ي 

ي 2011 يمنع أي نوع من أنواع العنف داخل االأ�ة. غ�ي
)رقم 8( �ن

أن منتقدي القانون يرون أنّه ال يتطّرق بصفة مناسبة إىل االأشكال 

الّسائدة من العنف االقتصادي وأنه ينّص عل أحكام بالّسجن 

ة ليس من شأنها أن تتوازى مع حّدة بعض الجرائم،  ات قص�ي لف�ت

ي المناطق الّريفّية كما
وأنه ال يعاقب بشكل مالئم الجرائم المرتكبة �ن

يعطي االأفضلّية إىل المصالحة عوضاً عن العدالة.18

ي كانت تحت سيطرة داعش 
إضافة إىل ذلك، الزالت المناطق ال�ت

ي حالة دمار. مثلما هو الحال بالنسبة لسنجار
سابقاً ضعيفة و�ن

يديّة. أرهبت داعش وقتلت  ن حيث تقطن أغلبّية االأقلّية ال�ي

ي حالة عدم استقرار
ن بشكل جماعي والتزال المنطقة �ن يديّ�ي ن ال�ي

يفتقر فيها الّسكان إىل الب�ن الّتحتّية للحصول عل أبسط 

نسانّية. ولقد تّم تهج�ي ما يزيد عن  الخدمات والمساعدات االإ

Alkhudary. 2020. :16 أنظر

Alkhudary. 2020. :17 أنظر

 : 18 أنظر إىل المقال التاىلي

 Noor Omer. Legal Aspects of the Law Against Domestic Violence in Kurdistan. International Studies and

Law, May 2020, p. 12. https://wola-ngo.org/Mobile/en/News.aspx?id=218&MapID=6, p. 8, p. 10,

: “ جعل أو محاولة  ي 15 ديسم�ب 1202. عرّفت االأمم المتحدة للنساء العنف االقتصادي  كالّتاىلي  تمت مراجعة المصدر �ن

جعل شخص معتمد مالّيا ع�ب الّسيطرة الّتامة عل الموارد المالّية ومنع الوصول إىل المال و/أو المنع من االلتحاق 

 بالمدرسة أو العمل. ]االأمم المّتحدة للنساء. أسئلة شائعة: أنواع العنف ضّد المرأة والبنات[

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence,  

ّية:  ي 15 ديسم�ب 1202، منّظمة المسلة لتنمية الموارد الب�ش  تمت مراجعة المصدر �ن

Al-Mesalla Organization for Human Development. ‘Monitoring Report on the Implementation of Do-

 mestic Violence Law in Kurdistan Region.’ Human Rights Monitoring Project, December 2013. Pp. 11-12;

      pp. 25-26. https://ar.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/01/Law-8-English-Final.pdf,

.2021 ي  15ديسم�ب تمت مراجعة المصدر �ن

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/3/30/despite-government-promises-lives-in-sinjar-remain-on-hold
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/3/30/despite-government-promises-lives-in-sinjar-remain-on-hold
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women
https://wola-ngo.org/Mobile/en/News.aspx?id=218&MapID=6
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://ar.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/01/Law-8-English-Final.pdf
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ي تلّقتها داعش، ال يزال مجتمع 
ى ال�ت عل الرّغم من الهزيمة الك�ب

ي كاّفة أنحاء البالد ويتوّجب عل
ن يواجه العنف �ن الميم - ع�ي

ي حالة يقظة مستمرّة.28 إذ لم يحدث أن حاكمت
أفراده العيش �ن

قليمّية أحداً الرتكاب عمل  الحكومة العراقّية أو حكومة كردستان االإ

ي
عنف قائم عل الميل الجنسي أو الهويّة الجندريّة، بل هم �ن

ن عن ي انتهاك حقوق أفراد مجتمع الميم - ع�ي
الواقع ضالعون �ن

طريق االعتقاالت والّتحرّش واالعتداءات من دون الحصول عل 

من
أ

.29 �ني شهر نيسان/أبريل 2021، ألقت قّوات اال ي
تمثيل قانو�ن

، مطلقة ن ي السليمانّية القبض عل ثمانية شبان مثلّي�ي
الكرديّة �ن

ي البداية اسم حملة القضاء عل الفجور، قبل أن
عل العملّية �ن

ر لالعتقاالت ويّدعون أن المحتجزين كانوا يشاركون  ّ وا الم�ب ّ يغ�ي

طة بحسب المعلومات إىل ّ ي أعمال دعارة.30 أخضعتهم ال�ش
�ن

ي ذلك الستخراج معلومات حول
الّتعنيف أثناء الّتحقيق، بما �ن

هويّتهم الجنسّية أو الجندريّة.31 �ني جنوب العراق وخاّصة �ني 

كربالء والبرصة، وثّقت عراق كوير حاالت ارتكب فيها زعماء القبيلة 

ة أو العائلة الممتّدة أعمال عنف ضد أفراد مجتمع  أو العش�ي

طة ّ ف العائلة”، ونادراً ما تّبلغ ال�ش ن بغرض حماية “�ش الميم - ع�ي

بحدوث هذه الحاالت.32 وعل الرغم من وجود أماكن آمنة 

ي بغداد
، بما فيهم النساء، خاّصة �ن ن الأفراد مجتمع الميم - ع�ي

ي للكشف
وأربيل والّسليمانّية، فإن عمل منّظمات المجتمع المد�ن

ن القائم 
ي العراق: العنف والّتمي�ي 28 منّظمة مادري، عراق كوير، منظمة آوترايت الّدولّية ومنّظمة حّرية المرأة �ن

ن ضد النساء. 
مم المّتحدة للقضاء عل الّتمي�ي ي العراق: تقرير للجنة االأ عل الميل الجنسي والهوّية الجندرّية �ن

أيلول/سبتم�ب 9102، ص 3.

 https://www.iraqueer.org/uploads/1/2/4/0/124034920/cedaw_shadow_report_sogie_74th_

session_iraq_updated.pdf , ن� ردصملا ةعجارم تمت ي ب�مسيد 15   2021

ي العراق. انتهاكات  29  منّظمة مادري، 9102، ص6، عراق كوير، منظمة آوترايت الّدولّية ومادري ومنّظمة حّرية المرأة �ن

، رّدًا عل الكتاب السنوي الخامس لجمهورية العراق، 2015، ص 8. ن
فراد مجتمع الميم -ع�ي نسان الأ حقوق االإ

  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRQ/INT_CCPR_CSS_IRQ_21864_E.pdf,

ي 15 ديسم�ب 2021.، و عراق كوير،2018، ص 7. تمت مراجعة المصدر �ن

: 30   أنظر المقال التاىلي

  Dana Taib Menmy. ‘Iraq: Arrests Among LGBTQ+ Community in Kurdish City Sparks Fierce

Debate.’ Middle East Eye, 7 April 2021. https://www.middleeasteye.net/news/iraq-lgbtq-kurd-

  and Majeed, Rebaz and; 2021 15  ديسم�ب ي ish-city-arrests-spark-debate تمت مراجعة المصدر �ن

 Namo Abdulla. LGBTQ Members Face Threats in Iraqi Kurdistan. Voice of America News, April 9,

 ,2021. https://www.voanews.com/extremism-watch/lgbtq-members-face-threats-iraqi-kurdistan

ي 15 ديسم�ب 2021 تمت مراجعة المصدر �ن

: 31  أنظر إىل المقال التاىلي

  ILGA Asia. Statement on Iraqi Kurdistan Region: Widespread Violence Against LGBTIQ+ Citizens

by the Kurdistan Regional Government )KRG( Must be Condemned. April 6, 2021. https://www.

ilgaasia.org/news/2021/4/6/ilga-asia-statement-iraqi-kurdistan-region-widespread-violence-against-

lgbtiq-citizens-by-the-kurdistan-regional-government-krg-must-be-condemned,

ي 15 ديسم�ب 2021  تمت مراجعة المصدر �ن

32  عراق كوير.2018. ص 8.

ي
ن الأن مع�ن عبار�ت عل أنّها تجرّم أفراد مجتمع الميم – ع�ي

“الفعل الفاضح” و”الحياء العاّم” ليس واضحاً.22 

ي
ن العام 2005 و2018، وثّقت منّظمة عراق كوير حاالت �ن ب�ي

العراق تعرّض فيها شباب مثلّيون عل وجه خاّص للّتعنيف 

طة والجيش والجماعات المسّلحة وعائالتهم  ّ عل يد ال�ش

هم.23 إن الميليشيات ومنها عصائب أهل الحّق وداعش  وغ�ي

، نساء عابرات وأشخاص غ�ي  ن قد استهدفت شباب مثلّي�ي

ن للتنميط الجندري والمسند إليهم جنس ذكر عند  خاضع�ي

ي مجموعة من حمالت قتل، وقّدرت منّظمة عراق
الوالدة �ن

كوير أنه قد تم اغتيال ما يزيد عن 220 فرداً بشبهة االنتماء 

ي سنة 2017
ن أو االنتماء إليه فعالً �ن إىل مجتمع الميم -ع�ي

لوحدها.24 �ني عام 2017، أدرجت عصائب أهل الحّق ما 

يزيد عن مائة اسم شخص يّدعى أنه ينتمي إىل مجتمع الميم 

وا.25 كما اشتهر ّ ي قائمة الّتصفيات الجسدية مالم يتغ�ي
ن �ن -ع�ي

ي رمي أشخاص
اف جرائم مشينة تمثلت �ن تنظيم داعش باق�ت

ن أو عابرين من فوق أسطح بنايات عالية  وا شبانا مثلي�ي اعت�ب

ي رجمهم ح�ت الموت. ومع كون معظم الحاالت الموثّقة
أو �ن

ن من قبل داعش تخّص رجاالً،  للعنف ضّد مجتمع الميم -ع�ي

ي
غ�ي أن الّتنظيم قام بذبح ثالث نساء اتّهمهم بالمثلّية �ن

ن رمياً بالرّصاص  ن أخرت�ي آب/ أغسطس2015 ، كما قتل اثنت�ي
ن

ي ذات الّسنة.26 وقتل تنظيم داعش رميا بالرصاص امرأت�ي
�ن

27. ن ي 2006، اتّهمتا كذلك بكونهما مثلّيت�ي
ن �ن أخرت�ي

ي  12تموز/جويلية 2021 22 عراق كوير. إعرف حقوقك IraQueer. Know Your Rights.  )بدون تاريخ( تمت المراجعة �ن

ي الحياة. 23  عراق كوير. الكفاح من أجل الحّق �ن

 IraQueer. Fighting for the Right to Live: The State of LGBT+ Rights in Iraq, 2018, p. 6. https://www.

iraqueer.org/uploads/1/2/4/0/124034920/iraqueer___partner_baseline_study_2018.pdf

ي 15 ديسم�ب 2021  تمت مراجعة المصدر �ن

24  نفس المرجع، ص1.

25  نفس المرجع، ص 6.

ي نيو يورك، منّظمة مادري و منّظمة حرّية المرأة  نسان والعدالة الجندرّية لجامعة  المدينة �ن 26  عيادة حقوق االإ

ي العراق. بالغ للمّدعي العام للمحكمة الجنائّية الّدولّية عمال بالماّدة 51 من نظام روما االأساسي لطلب دراسة  �ن

نسانّية وجرائم حرب مرتكبة من  ن عل الّنوع االجتماعي  كجرائم ضّد االإ
ي حالة: االضطهاد والتعذيب القائم�ي أّولّية �ن

ول/ نوفم�ب 2017، ص 25.  ين االأ ي 8 ت�ش ي العراق. رفع الخطاب �ن ي العراق وبالد الّشام �ن تنظيم الدولة االإسالمّية �ن

https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%20

 15%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq.pdf

ي 15 ديسم�ب 2021  تمت مراجعة المصدر �ن

27 نفس المصدر. ص29

https://www.iraqueer.org/uploads/1/2/4/0/124034920/cedaw_shadow_report_sogie_74th_session_iraq_updated.pdf
https://www.iraqueer.org/uploads/1/2/4/0/124034920/cedaw_shadow_report_sogie_74th_session_iraq_updated.pdf
https://www.ilgaasia.org/news/2021/4/6/ilga-asia-statement-iraqi-kurdistan-region-widespread-violence-against-lgbtiq-citizens-by-the-kurdistan-regional-government-krg-must-be-condemned
https://www.ilgaasia.org/news/2021/4/6/ilga-asia-statement-iraqi-kurdistan-region-widespread-violence-against-lgbtiq-citizens-by-the-kurdistan-regional-government-krg-must-be-condemned
https://www.ilgaasia.org/news/2021/4/6/ilga-asia-statement-iraqi-kurdistan-region-widespread-violence-against-lgbtiq-citizens-by-the-kurdistan-regional-government-krg-must-be-condemned
https://www.iraqueer.org/uploads/1/2/4/0/124034920/iraqueer___partner_baseline_study_2018.pdf
https://www.iraqueer.org/uploads/1/2/4/0/124034920/iraqueer___partner_baseline_study_2018.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY MADRE OWFI Article 15 Communication Submission Gender Crimes in Iraq.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY MADRE OWFI Article 15 Communication Submission Gender Crimes in Iraq.pdf
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2017 قد نادت بمقاربات متباينة حسب الجندر واّلتنوع وتجميع 

معلومات مصّنفة عل أساس الجنس والعمر، ورغم ذلك، لم 

ن وذوي االحتياجات  يتناول التقرير إاّل باختصار حاجات المسّن�ي
37. ن الخاّصة وأفراد مجتمع الميم -ع�ي

بينما هنالك أمثلة عن منّظمات دولية غ�ي حكومية تعمل مع 

ي والحماية
مجموعات محلية لتلبية الحاجات الّصحية واالأمن الغذا�أ

ن غ�ي أن الّتفاعل الحقيقي “يجري بشكل  الأفراد مجتمع الميم -ع�ي

أقّل رسمية بسبب الحساسّيات الموجودة”. 38 ومن الجدير بالذكر 

ن يحدث ضمن ي تلبية حاجات أفراد مجتمع الميم -ع�ي
بأن الفشل �ن

. وحسب تقرير ي
نسا�ن سياق أوسع نشهد فيه أداًء ضعيفا للقطاع االإ

ي العراق ال
نسانية الحالّية �ن ي 2021، فإن خطط االستجابة االإ

صدر �ن

تستهدف إاّل 5,1 مليون شخص بحاجة إىل المساعدة ولم تكن قد 

ي حزيران/جوان 2021 إاّل 600,000 منهم.
بلغت �ن

ي  ن النساء والفتيات �ن
مم المّتحدة حول المساواة الجندرية وتمك�ي ن وكاالت االأ

ك ب�ي ي المش�ت
نسا�ن 37 التقييم االإ

العراق. دراسة حالة : العراق.

 IAHE Steering Group. Inter-Agency Humanitarian Evaluation on Gender Quality and the Empower-

ment of Women and Girls in Iraq. Iraq. Case Study: Iraq, October 2020, pp. 4-6. https://www.unfpa.

org/sites/default/files/admin-resource/6._IAHE_GEEWG_Iraq_Case_Study.pdf, تمت مراجعة 

ن� ردصملا ي ب�مسيد/لوأالا نوناك 15   2021

38 نفس المرجع. ص 11.

عن انتهاكات الحقوق ومنارصة الّتغي�ي وخلق مجال لدعم أفراد 
ن يبقى أمراً صعباً. 33 ن العراقّي�ي مجتمع الميم – ع�ي

معالجة مسألة االحتياجات 
اإلنسانّية

نسانّية )أوتشا(،  حسب مكتب االأمم المّتحدة لتنسيق الشؤون االإ

ي العراق، وأك�ش من
ثمة نحو 1,2 مليون شخص نازح داخلّياً �ن

نصفهم نازح لمّدة تجاوزت االأربع سنوات. عالوة عل ذلك، 

تقّدر أوتشا أن نحو 4,1 مليون شخص بحاجة إىل مساعدة 

إنسانّية من بينهم 4,2 مليون بحاجة ماّسة إليها. لقد ارتفع 

هذا الرّقم منذ 2020 ويعزى ذلك بشكل كب�ي إىل االنعكاسات 

ولّية ال�تي
أ

بحاث اال
أ

االقتصادية لجائجة الكوفيد-19. 34 وتش�ي اال

قامت بها منّظمة أوترايت الّدولّية أن العديد من المنّظمات 

ي العراق غ�ي واعية بالحاجات
نمائّية الّناشطة �ن نسانّية واالإ االإ

ن وتميل إىل توف�ي الخدمات  الخاّصة الأفراد مجتمع الميم -ع�ي

ضون  واالستجابة للمستفيدين باستعمال لغة توحي بأنّهم يف�ت

أن االأشخاص اّلذين يقّدمون لهم المساعدة هم -أو يتوّجب 

ّي الجنس أم متوافقي الجنس.35 وقد تكون هذه  �ي أن يكونوا-غ�ي

المنّظمات مقّيدة لوجود بيئة عمل محافظة تتمّسك بفكرة أن 

ن قانونّياً ودينّياً ومجتمعّياً.  ن غ�ي مقبول�ي أفراد مجتمع الميم - ع�ي

ي هذا الّسياق، تخضع القليل من المنّظمات للتحليل من أجل
و�ن

نسانّية المستمرّة  تحديد مدى وكيفية تأث�ي االأزمات االقتصاديّة واالإ
36. ن ي البلد بشكل غ�ي متناسب عل أفراد مجتمع الميم -ع�ي

�ن

ن وكاالت االأمم المّتحدة ك ب�ي ي المش�ت
نسا�ن أشار تقرير التقييم االإ

ي العراق
ن النساء والفتيات �ن حول المساواة الجندرية وتمك�ي

ي العراق منذ
نسانية �ن ي 2020 إىل أن خّطة االستجابة االإ

الصادر �ن

33  أنظر عل سبيل المثال  إىل مقال: 

 Baseline Assessment: A Scan of Documentation of Threats and Violence Against At-Risk and

 Marginalized Groups in Iraq, December 2020. p. 9; Sanar Hasan. ‘LGBTQ Activists in Iraq will ”Not

Hesitate“ to Keep on Protesting Despite Threats. Middle East Eye, October 2020. https://www.

middleeasteye.net/news/iraq-protests-lgbt-threats,  ن� ردصملا ةعجارم تمت ي ب�مسيد 15   2021

. ي أيلول/سبتم�ب ي العراق ، تمت المراجعة �ن نسانّية �ن مم المّتحدة للشؤون االإ 34 موقع مكتب االأ

وسط وشمال أفريقيا عزّة سلطان،  ق االأ ولّية لصالح أوترايت الدولية منّسقة منطقة ال�ش بحاث االأ 35 قامت باالأ

وشاركته مع محّرري هذا التقرير    بتاريخ 72 تموز/جويلية 2021.

36 نفس المصدر

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/6._IAHE_GEEWG_Iraq_Case_Study.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/6._IAHE_GEEWG_Iraq_Case_Study.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-protests-lgbt-threats
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-protests-lgbt-threats
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تذّكر منظمة عراق كوير بأنه يستحيل عل العابرين والعابرات 

ي للتحول
الحصول عل جراحة تأكيد الجنس أو العالج الهرمو�ن

ي العراق.  ويواجه العابرون والعابرات بما
الجنسي بصفة قانونية �ن

ي
فيهم أولئك اّلذين حصلوا عل جراحة تأكيد الجنس خارج البلد، �ن

ي الحصول عل وثائق رسمّية تعكس هويّتهم
إيران مثال، عراقيل �ن

الجندريّة.44 كما أن عدم القدرة عل الحصول عل وثائق تتوافق 

ي
ن تضع العابرين والعابرات �ن هم الجندريّ�ي مع هويّتهم وتعب�ي

خطر الّتعرّض للعنف وتمنعهم من الوصول إىل خدمات أساسّية، 

كما من شأنها أن تضاعف من تحّديات الّصحة الّنفسّية. 

44  نفس المرجع. ص 4. 

أن تكوين مثلّية أو مزدوجة 
امليل الجنيس أو عابرة أو 

كويرّية يف العراق 
تواجه المثلّيات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات 

ن والعنف ي الّتعرّض للّتمي�ي
اً �ن ي العراق خطراً كب�ي

والكويريات �ن
ن ّ للموت وبالّتاىلي فهن يفّضلن أن يبق�ي والّتعذيب وح�ت

مخفّيات.39 لقد وثّقت عراق كوير العديد من الحاالت 

ن  لمثلّيات ومزدوجات الميل الجنسي وعابرات وكويريّات أج�ب

عل الزواج وهن تعشن تحت قبضة أزواجهن وعائالتهن 

من دون إمكانّية الّتعب�ي بحّرية عن 

جنسانّيتهن.40 وقد تكّن تحت تهديد 

ف، ونادراً  ّ الوقوع كضحّية لجرائم ال�ش

ما تبّلغن عن المعتدي عليهّن الأن 

الحصول عل مساعدة أمر غ�ي وارد.41 

ي العابرات من
ها، تعا�ن مقارنة بغ�ي

ن واالعتداءات  مستويات أعل من الّتمي�ي

ي ذلك العنف الجنسي عل
والعنف بما �ن

ن بإنفاذ القانون والعائالت  يد المكّلف�ي

ان والغرباء.42 و�ني إحدى  والج�ي

ي البرصة أن
الحاالت، أفاد ناشطون �ن

عائلة امرأة عابرة قتلتها بعد العثور عل 

ي للّتحول الجنسي
حبوب العالج الهرمو�ن

ف”.43 فيما يبدو أنها كانت “جريمة �ش

39  أنظر مثال إىل:

  Lisa Davis, Reimagining Justice for Gender-Based Crimes at the Margins: New Legal Strategies for

 Prosecuting ISIS Crimes Against Women and LGBTIQ Persons, 24 William & Mary Journal of Women

and the Law, 24)3(: 2018, pp. 513-516; pp. 527-528. https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.

 2021 ول/ديسم�ب ي 51 كانون االأ  ,cgi?article=1478&context=wmjowl تمت مراجعة المصدر �ن

40  عراق كوير، 2018، ص5. 

، قصص من العراق.  ن
41  أنظر مثال: عراق كوير. العيش عل الهامش: مجتمع الميم - ع�ي

42  نفس المرجع. ص 5.

ن القائم 
ي العراق: العنف والّتمي�ي 43  منّظمة مادري، عراق كوير، منظمة آوترايت الّدولّية ومنّظمة حّرية المرأة �ن

ن ضد النساء. 
مم المّتحدة للقضاء عل الّتمي�ي ي العراق: تقرير للجنة االأ عل الميل الجنسي والهوّية الجندرّية �ن

أيلول/سبتم�ب 2019، ص 6.

 https://outrightinternational.org/sites/default/files/CEDAWShadowReport_SOGIE_74th%20

ول/ديسم�ب 2021 ي 51 كانون االأ ,Session_Iraq_UPDATED.pdf تمت مراجعة المصدر �ن

 الرسومات بريشة غاال.

https://outrightinternational.org/sites/default/files/CEDAWShadowReport_SOGIE_74th Session_Iraq_UPDATED.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/CEDAWShadowReport_SOGIE_74th Session_Iraq_UPDATED.pdf
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املنهجيات
/يناير وآذار/مارس 2021، أجرت منظمة آوترايت وعراق كوير مقابالت شبه ي

ف كانون الثا�ف ة الواقعة ب�ي خالل الف�ت

ي وتطبيق زوم.
و�ف لك�ت يد الإ ونية آمنة مثل ال�ب منظّمة عن طريق سبل إلك�ت

 لم تتّم مقابلة أي واحدة منهن شخصّياً. من أصل 16 مقابلة، أتّمت آوترايت 12 منها وأجرت عراق كوير 4 آخرى. سعينا إىل أن نقابل 

ثنّيات والخلفّية الديّنية واالجتماعّية. تعرّفنا عل االأشخاص الذين قابلناهم من  نساًء تمّثل تنّوعا من ناحية الجغرافيا والعمر والهويّات واالإ

خالل تواصالت �يّة مع عراق كوير وتزكيات الأشخاص أتت بعد إتمام الجولة االأوىل من المقابالت. أجريت المقابالت بالّلغة العربّية 

يّة.  ن نجل�ي يّة والكرديّة من طرف محاورين من آوترايت أو عراق كوير وهم من قاموا بأنفسهم بكتابة وترجمة المقابالت إىل الّلغة االإ ن نجل�ي واالإ

وع وعن كيفّية استعمال المعلومات المحّصلة الحقاً. وتم  أجريت كل مقابلة بعد الموافقة الّشفهّية وبدأت بإعطاء لمحة عن هدف الم�ش

ي أي لحظة كما يستطعن رفض االإجابة عل أي سؤال كان. وبعد الحصول عل الموافقة،
إبالغ المشاركات بإنه بإمكانهن توقيف المقابلة �ن

ي النتائج هي أسماء مستعارة. بعد االنتهاء من المقابالت،
تّم تسجيل المقابالت صوتّياً أو مرئّياً. مع العلم أن كاّفة االأسماء المذكورة �ن

ن وفقاً للمواضيع والّتحليل. ثم قام المحاورون بمراجعة وتثبيت بيانات المقابالت. م�ي ّ ي جدول الأجل ال�ت
قام شخص ثان بإدخال البيانات �ن

القيود
ي قابلناها

ي تقييم نوعّي �يع استنادا إىل شبكات معروفة لتحديد االأشخاص الذين تّمت مقابلتهم. ال تمّثل العّينة ال�ت
تمّثل عملنا �ن

ي يصعب الوصول إليهن منهن. لم
المثلّيات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريّات العراقّيات فهي تفتقد إىل أصوات االلوا�ت

دراجهم. عالوة عل ّ الجنس رغم الجهود المبذولة الإ ي
نقابل امرأة مثلّية أومزدوجة الميل الجنسي أو عابرة أو كويريّة يزيديّة أو فرداً ثنا�أ

ّوجة.  ن ن 20 و 34 سنة. ولم نقابل أية امرأة م�ت ذلك، فإن عّينتنا محدودة وتميل نحو فئات عمرية أصغر مع تراوح أعمار كاّفة المشاركات ب�ي

واحدة منهن فقط رصحت بأنها نازحة داخلّياً بسبب الحرب. أغلبّية المشاركات كرديّات وقد تختلف تجاربهن عن المثلّيات ومزدوجات 

ي أهم مدنها.
ي البالد. وكافة المشاركات تعشن �ن

الميل الجنسي والعابرات والكويريّات من سّكان العراق العرب الذين يمّثلون االأغلبّية �ن

نوصي بالمزيد من البحث لدعم وتوسيع نتائجنا.

شة غاال.
ت بري

 الرسوما
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النتائج
ف 20 و29 سنة. ي المقابالت )13 من أصل 16( ب�ي

اوح أعمار أغلبّية المشاركات �ف ي الجدول 1، ت�ت
ف �ف ّ مثلما يتب�ي

. ثمانية منهّن عرّفن عىل أنفسهّن عىل أنّهن مثلّيات وخمسة عىل أنّهن مزدوجات الميل الجنسي

 اثنتان قّدمتا نفسيهما عل أنّهما عابرات وواحدة عل أنّها عابرة ال ثنائّية الجندر. تسعة من المشاركات كرديّات، سّتة عربّيات وواحدة 

ي البيت العائلي ماعدا واحدة تعيش مع أختها. أربعة منهّن
ة منهّن )12 من أصل 16( تعشن �ن منهّن نصف عربّية ونصف كرديّة. أغلبية كب�ي

ّوجة من رجل.  ن تعشن لوحدهّن أو مع رفقاء سكن خارج الّدائرة العائلّية. وال واحدة منهّن م�ت

جدول 1: ديموغرافيا املشاركات

الهوية الجندرية املوقع  العمر

2 امرأة عابرة 3 بغداد 4 20-24
0 رجل عابر 1 بابل 9 25-29
1 ال ثنايئ الجندر)وعابر/ة( 1 البرصة 3 30-34

13 متوافق الجنس 1 دهوك 0 35+

5 أربيل

1 كركوك

4 السليمانية

الوضع العائيل العمل اإلثنية
12 مع العائلة 7 عاملة 6 عربية
4 مع الغري أو بمفردها 6 عاطلة عن العمل 9 كردية

3 طالبة 1 مختلطة

ال.
غا

ة 
ش

ري
ت ب

وما
رس

 ال
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ي المملكة المتحدة.
ي تعيش فيها المشاركات. واحدة منهن تعيش نصف الوقت �ن

ي الخريطة البيانية التالية المدن ال�ت
تظهر �ن

مواضيع املقابالت
تم استخراج سبعة مواضيع بعد القيام بتحليل المقابالت وهي:

الخوف دائم ومنت�ش واالأماكن االآمنة قليلة.   	  

الّنساء مهّمشات بشكل عام والنساء المثلّيات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريّات مخفّيات.   	  

ن بشكل عام والنساء الكويريات بشكل خاص.  نسانية ال تستجيب لحاجات أفراد مجتمع الميم -ع�ي المنظمات االإ  	  

الطبقة أو الوضع االقتصادي واالجتماعي يؤثر عل االأمان والمشاركة السياسية   	  

ي الحصول عل أبسط مستويات السالمة واالأمان والحّب. 
كة �ن الرغبة المش�ت  	  

ي تواجهها النساء العابرات مضاعفة. 
التحديات ال�ت  	  

ي ذلك المرأة الكويرية، وأضاف إىل معاناتها النفسية. 
اع أي تقّدم بالنسبة للمرأة، بما �ن ن ّ أبطأ ال�ن  	  

1. الخوف دائم ومنترش واألماكن اآلمنة قليلة

ي الوقت الحاىلي وعندما أدركن الأّول مرّة أنّهّن مثلّيات أو مزدوجات الميل الجنسي
طلبنا من المشاركات أن تصفن دواعي قلقهّن االأساسّية �ن

ن فقط أفادتا أنهما تعرّضتا شخصّياً للعنف الجسدي.  ت جميعهّن عن القلق إزاء سالمتهّن الجسديّة، ولكن اثنت�ي ّ أو عابرات أو كويريّات. ع�ب

البقّية تحّدثن عن العنف العاطفي. تحّدثت بعضهّن عن القلق الّنفسي الّناجم عن عدم القدرة عل عيش حياتهن بصورة علنّية- مّما 

يضطرّهن إىل عيش حياة مزدوجة. عل الرغم من أن القليل من المشاركات رصحن بتعرّضهن إىل العنف، فإن عدد الحاالت الموثّقة 
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إيذاء المرأة. تخاف النساء من رفع صوتهّن الأن الّلوم يقع دوماً عل 

الّضحية”.46 وقالت رملة، وهي مثلّية من دهوك بأن: “حالتنا حالة 

النساء مغايرات الجنس. حياتنا ليس لها قيمة. إذا اغتصب رجل 

ي
ن �ن ي االأمور عل ما يرام... القوان�ي

ّوجها وتمسش ن امرأة بإمكانه أن ي�ت
العراق ال تحمينا نحن الّنساء.”47

 ّ فصاح عن الميل الجنسي المخاطر الحقيقّية أو المحتملة جّراء االإ

ي أن العديد من النساء المثلّيات 
شخصّياً أو من قبل الغ�ي يع�ن

ي قابلناهّن
ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريّات الال�ت

ي 
ن أو تنكرن هويّاتهّن أو أحاسيسهّن. قالت شذى ال�ت إّما تكب�ت

تبلغ من العمر 28 سنة امرأة مزدوجة الميل الجنسي من أربيل: 

ي 
ّ أن أسيطر عل مشاعري وال أكوُن سالمًة إاّل عندما يعجب�ن “علي

رجل. ال أستطيع الّسماح لنفسي أن أعجب بفتاة بنفس الطريقة. 

ي ذلك إىل الموت. ال أستطيع أن أكون مع نساء أخريات  سيؤدي �ب

ي إذا فعلت ذلك فسوف أُقتل”.48  وقالت رند وهي امرأة 
الأن�ن

مثلّية من أربيل كذلك وتبلغ من العمر 33 سنة:” أريد أن أعيش 

ي ]علناً[ كشخص طبيعي. لكّنه أمر مستحيل. فأضطّر إىل
حيا�ت

إخفاء الموضوع كي ال أقتل من طرف الميليشيات.“49

وقالت رند وهي امرأة مثلّية من أربيل كذلك وتبلغ من العمر 

ي ]علناً[ كشخص طبيعي. لكّنه
33 سنة:« أريد أن أعيش حيا�ت

أمر مستحيل. فأضطّر إىل إخفاء الموضوع كي ال أقتل من طرف 
الميليشيات. “50

وقالت زهراء البالغة من العمر 30 سنة امرأة مثلّية من بغداد: 

ي لم أشاطر ذلك مع 
“أدركت ميلي الجنسي منذ عمر51 سنة لكّن�ن

ي
ي َلعلم والدي ووالد�ت

ي عائل�ت
ت أي شخص �ن ي إذا أخ�ب

أحد الأنّ�ن

ي
. أك�ب مصدر خوف بالنسبة ىلي هو كيفية إخفاء رغب�ت ي

وقتلو�ن

46 نفس المقابلة.

وول/ديسم�ب 2020. 47 مقابلة عراق كوير مع رملة )إسم مستعار(، 28 كانون االأ

 . 2020 ّول/ديسم�ب 48 مقابلة عراق كوير مع شذى )إسم مستعار(، 21 كانون االأ

ول/ أكتوبر .2020 ين االأ 49 مقابلة آوترايت مع رند )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 30 ت�ش

50 مقابلة آوترايت مع رند )إسم مستعار( عبر تطبيق زوم، 30 تشرين األول/ أكتوبر2020 .

ن للّتنميط  ن وأشخاص غ�ي خاضع�ي الأعمال عنف ضد رجال مثلّي�ي

ي يزيد المجهول من 
الجندري يعطي مصداقّية لمخاوفهن، وال�ت

حّدتها: تش�ي االأدّلة المرويّة غ�ي الموثّقة بأن عدد النساء المثلّيات 

ّ ي كشفن عن ميلهّن الجنسي
ي العراق الاّل�أ

والعابرات والكويريّات �ن

أو هويّتهّن الجندريّة خارج دائرة الثقة الضّيقة ضئيل إىل درجة 

أنّنا إذا تخّيلنا أسوأ سيناريو فسيبدو معقوال.

إن االأماكن االآمنة شبه منعدمة وزادت االأمور سوءاً بسبب جائحة 

كوفيد-19. ثّمة منظمتان هما عراق كوير وراسان ترّكزان عل 

ن  نسانّية لمجتمع الميم -ع�ي المساواة الجندرية والحقوق االإ

ي العراق تقّدم المأوى
ومنّظمة أخرى هي منّظمة حريّة المرأة �ن

ن الفاّرين من العنف االأ�ي  للنساء والأفراد مجتمع الميم -ع�ي

أوأّي نوع من أنواع العنف. ورغم تواجد هذه المنّظمات فإن 

ي ينطوي عليها هذا العمل. ّ
الّدعم محدود بسبب االأخطار ال�ت

أفادت المشاركات بأن تحّد المعاي�ي االجتماعّية والّدينية يؤدي غالباً 

إىل ردود فعل ساخرة أو إىل االإقصاء عن المجتمع وأن الكشف عن 

ميلهّن الجنسي أو هويّتهّن الجنسية قد يعرّضهن إىل االأذى. أو مثلما 

ء ي
ي سش

ّ عل أنّ�ن ي المقابالت: “ سينظر إىلي
وصفته إحدى المشاركات �ن

ي شخص ال يستحّق الحياة.” )نادرة، مثلّية 
ّ عل أنّ�ن مقّزز. سينظر إىلي

من دهوك(.45  يكمن خوف بعضهّن من أن تكتشفهّن عائالتهّن. 

ّ سيؤّدي  وتعتقد بعض المشاركات بأن االإفصاح عن ميلهّن الجنسي

ي ذلك
عل االأرجح إىل أعمال عنف ضدهّن أو ح�ت الموت بما �ن

ّت سبعة من المشاركات عن  ف. وإجماالً، ع�ب الوقوع ضحّية جريمة �ش

ّ من أن يقتلن عل أيدي ي حال ما إذا عرف ميلهّن الجنسي
خوفهّن �ن

عائالتهّن أو عل أيدي أصدقاء أو معارف أو ميليشيات.

ي
وكما ذكرت المشاركات فإن سبل الحصول عل أي مساعدة �ن

ي تعيش 
حاالت العنف ضّد المرأة شبه منعدمة. قالت نادرة ال�ت

ن أربيل ودهوك بأن :”الجرائم المرتكبة بحّق النساء ]بشكل عام[  ب�ي

أمر ال يؤخذ عل محمل الجّد. ال توجد عقوبة، أو ح�ت إن وجدت 

فهي خفيفة للغاية. مّما يؤدي إىل تشجيع المزيد من الناس عل 

ول/ديسم�ب 0202. 45 مقابلة آوترايت مع نادرة )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 22 كانون االأ
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وتخسش أخريات فقدان أصدقائهّن أو أعمالهّن. وتحّدثت 

ّوجن واالضطرار إىل رّد طلبات  ن أربعة نساء عن الضغط لكي ت�ت

الّزواج بشكل صارم. قالت ماريا وهي امرأة مثلّية من البرصة 

ي  ي عل الّزواج. أمي وأ�ب
ون�ن عمرها 27 سنة: “أخسش أن يج�ب

ء  ي
ّ لقبول أحّد الخّطاب...أصعب سش ما برحوا يضغطون علي

ي والخوف المستمّر بات جزءاً 
بالنسبة ىلي هو الّتعب�ي عن هويّ�ت

ي
ي اليومّية. من الّصعب العيش مع عائل�ت

ال يتجزأ من حيا�ت

ي لهم، أضطّر دائما إىل إخفاء جزء كب�ي من  ّ ي رغم ح�ب
الأنّ�ن

56”. ي
ي وإنسانّي�ت

هويّ�ت

ملياء
ملياء طالبة مزدوجة امليل الجنيس من أربيل، تبلغ من العمر 

25 سنة. هي من أصول عربّية وكردّية وتعيش حالّيا مع 
والديها، غري أّنها عاشت يف الّسابق خارج الوطن. عندما 

أدركت ألّول مرّة أّنها امرأة كويرّية بعمر 15 سنة، كان 
تحّديها األسايس يكمن يف تخّيل مستقبل لنفسها. قالت: 

»كلّما كربت ورصت متأّكدة أكرث من هوّييت، بدأت أدرك 
بأّن املزيد واملزيد من الّناس كانوا يحاولون طمس سمات 
شخصّييت اليت ال تتماىش مع معيارية املغايرة الجنسّية... 

وجّر معه ذلك اإلحساس بالخوف بفقدان العديد من 
امتيازايت فقط لكوين ال أنسجم مع املجتمع.« بدأت 

بإيذاء نفسها بعمر 16 سنة وهو أمر يعزى إىل اضطراب 
القلق املعّمم اليت عانت منه بحسب رأيها والّذي سّببه 
الّضغط النفيس وعدم االرتياح اللَذين كانت تشعر بهما 

لدى تواجدها مع أشخاص تعرف بأّنهم لن يتقّبلونها. كما 
كانت حينئذ تذهب إىل مدرسة محافظة. تزامنت هذه 

الفرتة مع أول عالقة لها مع امرأة. عندما اكتشف أهلها 
عالقتها كانت رّدة فعلهم »حاّدة«. تذّكرت قائلة: »أخذوا 
مين هاتفي الجّوال وكمبيوتري املحمول ومنعوين من 

الذهاب إىل املدرسة وحبست يف غرفيت ملّدة شهرين 
كاملني. عانيت الكثري من اإلساءة الّنفسّية والعنف بشكل 
عام ومن نزيف داخيل جرّاء الّضب كما حرمت من العناية 

الّطبّية. أجربوين عىل الّذهاب إىل طبيب نفيسّ ولحسن 
حّظي كان شخصاً محرتماً وعلّمين كيف أدافع عن 

نفيس. »فرشعت يف العمل عىل تقّبل الّذات ليك تخلّص 
نفسها من رهاب املثلّية الّداخيل. وسعت كذلك إلقامة 

صداقات تسمح لها بأن تكون عىل طبيعتها. مّما يعين 
أّنها اضطرّت إىل فقدان العديد من األصدقاء، وهو أمر 

وجدته يف غاية الّصعوبة. 

/نوفم�ب 2020. ي
ين الثا�ن 56 مقابلة آوترايت مع ماريا )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 8 ت�ش

ي بالنساء.”51 رّصحت ريم وهي امرأة مثلّية من بغداد:”  وإعجا�ب

ي ذلك إىل الموت . قد يود �ب ي
كنت خائفة من أن يعلم أيّا كان بشأ�ن

بالّتأكيد.”52 مهما حاولنا فال يمكننا أن نّلح بما فيه الكفاية عل 

االإحساس الّدائم بالخوف والقلق لدى أولئك النساء من أن يتّم 

اكتشاف وضعهّن.

ساءات الّلفظّية أو  سّتة من المشاركات وصفن كونهّن عرضة لالإ

الجسديّة بشكل متكّرر من قبل عائالتهّن بعد اكتشاف أمرهّن أو 

ي كونهّن مثلّيات أومزدوجات الميل الجنسي أو عابرات أو
الشّك �ن

كويريّات. قالت ليل وهي امرأة عابرة كرديّة تعيش مع عائلتها 

ي يوماً ما، وال يوجد أحد
ي كركوك: “أنا خائفة الأنّهم قد يقتلو�ن

�ن

ي ويهّددون 
ي بشكل يومّي ويشتمون�ن �ب . يقومون برصن ي

لحماي�ت
53”. ي

. أعيش وسط الخوف كل يوم من حيا�ت بقتلي

 ح�ت عندما تكون العائلة داعمة ومتفّهمة، يبقى الخطر حائماً

 حولهّن. مثلما هو الحال بالّنسبة لدرّة، طالبة مزدوجة الميل

ي
ي وصفت حالتها قائلة: “ترعرعت �ن

الجنسي من الّسليمانية ال�ت

 كنف عائلة داعمة... لكن يجب أن تتوّخى الحذر فيما تقوله.

 يجب أن تظهر وكأنك شخص عادّي قدر المستطاع. وإن لم

ي ذلك فسيتّم انتقادك بشّدة ]من قبل الرأي العام[. إذا
تفلح �ن

 أجهر شخص مثلّيته، ح�ت وإن كان يعيش وسط مجتمع متفّهم،
نت بالقتل واالغتصاب.”54 ن�ت  فستأتيه تهديدات عل شبكة االإ

بالنسبة الأخريات، كشف أمرهّن أّدى أو قد يؤّدي إىل الّطرد 

من البيت أو الّزواج الق�ي أو الحجز غ�ي الّطوعي كعقوبة. 

طردت واحدة عل االأقل من المشاركات من بيت العائلة بينما 

ل مع قطع وسائل الّتواصل مع الخارج إذ ن ي الم�ن
احتجزت أخرى �ن

صادر والديها هاتفها وحاسوبها. )أنظر إىل دراسة حالة لمياء.55(  

اير 2021. 51 مقابلة آوترايت مع زهراء )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 5 شباط/ف�ب

اير 2021 ثم ع�ب تطبيق زوم،  ، 1 شباط/ف�ب ي
و�ن لك�ت يد االإ 52 مقابلة آوترايت مع ريم )إسم مستعار (ع�ب ال�ب

اير2021 . 2 شباط/ف�ب

ول/ديسم�ب 2020.  53 مقابلة عراق كوير مع ليل )إسم مستعار(، 12 كانون االأ

ّول/ديسم�ب 2020.  54 مقابلة آوترايت مع درّة )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 22 كانون االأ

/نوفم�ب 2020. ي
ين الّثا�ن 55 مقابلة آوترايت مع لمياء )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 6 ت�ش
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ي الجامعات. وعل الرغم من ذلك، فقد أفادت المشاركات
وال �ن

ي المقابالت بأنهّن يشعرن االآن بعزلة أك�ب وبانعدام االأمان
�ن

ي البيت بشكل مّطرد جّراء الخوف من أن يعلم أحد بأمرهّن.
�ن

ة وهي مثلّية من بغداد، فإن بعض النساء عالقات  وفقا لسم�ي

ل مع المعتدين عليهن،”60 ويعزى ذلك إىل كوفيد-19.  ن ي الم�ن
�ن

ي شؤون مجتمع الميم
ي كّن يعملن �ن

كما صُعب كذلك عل اللوا�ت

ن أن ينقلوا عملهن إىل البيت. مثلما الحظت ماريا: »وجود  – ع�ي

ي فأجد نفسي
ن خصوصّي�ت

ّ ي البيت قّلص من ح�ي
ي الّدائم �ن

عائل�ت

ي أريد أن
ي أوّل ساعات الّنهار الأنّ�ن

ي منتصف الّليل أو �ن
أعمل �ن

أواصل دعمي لعمل ]منّظمة عراق كوير[.”61 وأضافت: » بفضل 

ي تتعرّضن
، تعرّفت عل الكث�ي من النساء الكويريّات اللوا�ت عملي

ي البيت، سواء من قبل االأب أم االأخ أم
ايد �ن ن إىل مستوى عنف م�ت

ي تحّدثت إليهن
هم. وأفادت العديد من النساء اللوا�ت الّزوج أو غ�ي

ي االنتحار.”62
بأنهّن يعانون من الكآبة وح�ت أن بعضهّن فّكرن �ن

ّ: »أعتقد أنه  وأشارت لميس وهي امرأة مزدوجة الميل الجنسي

/ات االلتقاء بأصحابهم/ن وربّما  ن كان بوسع االأشخاص الكويريّ�ي

أن يكونوا/ن عل طبيعتهم/ن. لكن مع مجيء كوفيد الذي أج�ب 

ي البيت، لم يعد بإمكانهم/ن التعب�ي عن
الناس عل المكوث �ن

، ال  بعض أجزاء من شخصياتهم/ن وعن أنفسهم/ن... بالنسبة ىلي

. أواجه قدرا أك�ب  ّ عن نفسي بشكل تاّم أمام أهلي أستطيع أن أع�ب

ة الشجارات العائلية أك�ش من  من القلق والكآبة كما قد زادت وت�ي

 63”. أي وقت م�ن

2. الّنساء مهّمشات بشكل عام 
والنساء املثلّيات ومزدوجات امليل 

الجنيس والعابرات والكويرّيات مخفّيات

ي دوائر
ي تمثيل المرأة �ن

سألنا المشاركات تحديداً عن رأيهّن �ن

ي العراق، وعن
ي �ن

الحكم الرّسمية وصنع القرار والمجتمع المد�ن

ي البالد وعّما إذا كانت حركة حقوق
نظرتهن إىل الّنضال الكويرّي �ن

ة. 60 مقابلة سم�ي

61 مقابلة ماريا.

62 مقابلة ماريا.

ّول/ديسم�ب 2020. 63 مقابلة آوترايت مع لميس )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 11 كانون االأ

ي تبلغ من العمر 29 سنة، من بابل: »كل مرّة 
وّضحت نايرة ال�ت

ي أن أتزّوج بات من الّصعب أن أجد حججا 
ي عائل�ت ّ

تطلب م�ن

ي مثلّية
ي بأنّ�ن

ت عائل�ت ي العمر. إذا أخ�ب
للرّفض كّلما تقّدمت �ن

ي مسخ من الطبيعة وخارجة عن الّدين 
ي عل أنّ�ن

فسيعاملون�ن

ء ذاته.«57 الضغط ي
ي السش

ي عل الّزواج وسيفعل أصدقا�أ
ون�ن وسيج�ب

يؤثر سلبّيا عل  أمرهّن  أن يكشف  المستمّر والخوف من 

تبلغ  مثلّية من ّدهوك  ت رملة وهي  ّ العاطفّية. ع�ب العالقات 

من العمر 21 سنة عن قلقها قائلة: “ لدّي قلق دائم من 

يقبلونا. ي خطر... لن 
أمرنا فتكون حياتنا �ن اكتشاف  يتّم  أن 

علينا  ثالثنا ويصعب  الخوف  يكون  نكون سويّة  عندما 

أن  يمكننا  انفراد... ال  البعض عل  برفقة بعضنا  االستمتاع 

بعضنا  أيدي  نمسك  أن  علينا  ويستحيل  عاديّة،  حياة  نعيش 

وأن نكون سويّة بدون الخوف من أن يعلم أحدهم وأن 

ّ أن أخفي من أنا وأخفي أن  نتعرض ربّما لالأذى. يتوّجب علي

ي وهي الشخص 
ي بل هي حبيب�ت

هذه الفتاة ليست صديق�ت
ي كّل وقت”.58

الذي أريد أن أكون معه �ن

ي أن
ن �ن ت أخريات كذلك عن حاجة االأشخاص الكويريّ�ي ّ ع�ب

ّ لهم ولو جزئيا المساهمة عل نحو ي أمان، لكي يتس�ن
يعيشوا �ن

ة وهي امرأة كردية مثلّية ي إعادة بناء البالد. أشارت سم�ي
فّعال �ن

ي بغداد إىل أنه إذا استطاع الكويريّون/ات أن يشعروا/ن
تسكن �ن

 ” ي
ي لكي يعيشوا/ن وسط المجتمع العرا�ت

بقدر من االأمان الكا�ن

حينئذ سيستطيعون الخروج للبحث عن فرص دراسة وفرص 

عمل جّيدة وأن يكونوا/ن عل أفضل ما يستطيعون... وأن يكونوا 
/ات.”59 ن /ات بدل كونهم غ�ي فاعل�ي ن منتج�ي

وقد أضافت جائحة كوفيد-19عل الّضغط والقلق الذي تعيشه 

العديد من النساء المثلّيات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات 

والكويريّات. فهن يشعرن بعزلة أقل إذا ما كان لديهّن عمل أو 

ي العمل
كّن ترتدن الجامعة ح�ت ولو لم يكن الوضع آمنا تماما �ن

اير2020 . 57 مقابلة آوترايت مع نايرة )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 8 شباط/ف�ب

58 مقابلة رملة.

/نوفم�ب 2020. ي
ين الثا�ن ة )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 5 ت�ش 59 مقابلة آوترايت مع سم�ي
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اً. تحّدثت المشاركات عن كونهّن  إىل المساواة يشّكل تحّدياً كب�ي

فئة محرومة كنساء أصال ومخفّيات كنساء كويريّات. والقدرة عل 

الهروب من ظروفهّن مثال عن طريق االبتعاد عن أهلهّن ليس 

مخرجاً واقعّياً للكث�ي منهّن بما أّن القليل جّدا من النساء العراقّيات 
تعشن لوحدهّن، من دون الوالدين أو العائلة الممتدة أو الّزوج.64

ن المساواة  ، فإن الّتقّدم نحو تحس�ي ومن ناحية التمثيل الّسياسي

الجندرية عن طريق االإصالحات القانونّية واالجتماعية بطيء. 

ذكرت المشاركات بأنه عل الرّغم من أن النساء حصلن عل بعض 

ي مجال صنع القرار مهّمشة
لمانية فإن أصواتهن �ن المقاعد ال�ب

ي الّسن ومحافظات أك�ش يجعلهّن
كما أن كونهّن عادة أك�ب �ن

ال يمّثلن مصالح كافة النساء – وهن بالتأكيد ال تمثلن النساء 

ي
المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والعابرات والكويريات الال�ت

ة  تركن خارج أجندة المساواة الجندرية تماماً. والنساء ذوات الّن�ب

ي قد
ي المجتمع المد�ن

الرّصيحة داخل الحكومة أو كقياديّات �ن

تستهدفن بهجوم ضد سمعتهّن. تعتقد ريم وهي امرأة مثلّية من 

لمان، قد تتمّتع النساء ي ال�ب
ي دوائر الحكم الرّسمية و�ن

بغداد أن: ”�ن

بالقوة والسالح والمال ولكن يستهان بشأنهن دائماً وهن عرضة 

فهّن وحياتهن الشخصية وعائالتهن. أخطر مكان  لالإشاعات حول �ش
ي العراق. كل النساء ?ستهدفة.”65

ي �ن
للنساء هو المجتمع المد�ن

تعتقد كافة المشاركات تقريبا بأنه طالما لم تحصل النساء بشكل 

عام عل العدالة االقتصادية واالجتماعية فلن تحظى حقوق 

اف أوالحماية. كما ذكرت ماريا ي العراق باالع�ت
النساء الكويريّات �ن

ي العراق مهّمشات...
وهي امرأة مثلّية من البرصة: »النساء �ن

النساء الكويريّات مخفّيات قانونّيا. نحن لسنا موجودات...ثّمة 

ن عديدة تؤثّر سلباً عل المرأة بشكل عام.”66 شاركتنا لمياء  قوان�ي

وهي مثلّية تبلغ من العمر 25 سنة من أربيل نظرة مشابهة: 

ي العراق. ي تعيش بدون شبكة أمان �ن
64  مصلحة الهجرة الفنلندية. لمحة عن وضع المرأة ال�ت

 Finnish Immigration Service. Overview of the Status of Women Living without a Safety Net in Iraq. 

22 May 2018, p.1, pp. 39-41. https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Report_Women_Iraq_Mi-

gri_CIS.pdf/ab7712ba-bad7-4a1f-8c1f-f3f4013428a7/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf,

ول/ديسم�ب .2021 ي 61 كانون االأ
 تمت مراجعة المصدر �ن

لمان. شحن لل�ب 65  مقابلة ريم، أنظر كذلك إىل: شارلوت برونو، تحدي التخويف، مئات العراقيات ي�ت

 Charlotte Bruneau. Braving Intimidation, Hundreds of Iraqi Women Run for Parliament. Reuters,

September 16, 2021. https://www.reuters.com/world/middle-east/braving-intimidation-hun-

dreds-iraqi-women-run-parliament-2021-09-16/, ن� ردصملا ةعجارم تمت ي ب�مسيد/لوأالا نوناك 15   2021

66  مقابلة ماريا.

المرأة تمّثل  بشكل جّيد مصالح النساء المثلّيات ومزدوجات 

الميل الجنسي والعابرات والكويريّات. قالت معظم المجيبات 

ي من الحقوق
ي الوضع الّراهن، ال تحظى  المرأة بالقدر الكا�ن

أنه �ن

ي مجال حقوق المرأة ال يدافعون
/ات �ن ن وأن ّ معظم الّناشط�ي

ي مناصب قياديّة
عن حقوق الّنساء الكويريّات. وتواجه الّنساء �ن

 ، ن ن الجنس�ي ي الّدفاع عن مفهوم المساواة ب�ي
تحّديات هائلة �ن

. الوجود الأي امرأة ي
ي المجتمع المد�ن

سواء كّن ضمن الحكومة أو �ن

ي النطاق العاّم.
كويريّة تظهر هويتها �ن

نادرة
نادرة امرأة تعرّف عن نفسها عىل أنها مثلّية وتبلغ 
من العمر 28 سنة. تقيض وقتها بني ّدهوك حيث 
تسكن مع عائلتها وأربيل حيث تعيش مع أصدقاء. 
تعمل لدى منّظمة إنسانّية. قالت: »عندما أدركت 
ألول مرة ما هي جنسانّييت، علمت –بعد املطالعة 

والبحث-كم هو صعب حىت بالنسبة للذين يعيشون 
يف الخارج فما بالك يف مجتمع محافظ كهذا. علمت 

أنين سأواجه تحّديات مع عائليت وأنهم لن يقبلوين.  
لكنين أظن أنين عىل وشك اإلدراك أّنين لست بحاجة 

لذلك منهم-لم أعد أكرتث.« ورغم ذلك، ال زالت تشعر 
بالخوف وتخىش عدم تمكنها أبداً من أن تكون مع 
شخص تحّبه. تخاف من أنه إذا تعرّفت عىل شخص 

ما، أن تكون العالقة صعبة: الرّشيك املحتمل قد 
يعيش يف بلد آخر أو قد يكون من عائلة محافظة أو 

غري مستقّل. نادرة مصّممة عىل الّسعي لالكتفاء 
الّذايت: »يجب أن أعمل بجّد ليك أصل إىل مرحلة 

أستطيع فيها أن أعتين بنفيس وأن أكون مستقلّة 
وأن أفعل شيئا بحيايت دون أن أدع أي شخص 

يسيطر عيلّ... ]الخوف من السيطرة[ يدفعين إىل 
العمل بجّد...تتمّثل احتياجايت يف عيش حياة دون 

v الخوف من أن فالن يراقبين أوفالن قد يؤذيين
بطريقة أو بأخرى.«

الحظت العديد من المشاركات بأن النساء العربّيات والكرديّات 

ن من  يّة وتعان�ي ن ن تمي�ي تخضعن لمعاي�ي اجتماعّية أبويّة ولقوان�ي

ي
ه من أشكال العنف. �ن نقص الحماية من العنف االأ�ي وغ�ي

هذا الّسياق، تزيد هشاشة النساء المثلّيات ومزدوجات الميل 

الجنسي والعابرات والكويريّات وتشتّد التهديدات ضّدهن. كما 

اف والحماية، إضافة إىل أن الوصول  يصعب الحصول عل االع�ت

https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf/ab7712ba-bad7-4a1f-8c1f-f3f4013428a7/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf/ab7712ba-bad7-4a1f-8c1f-f3f4013428a7/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf
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. ]ليس هناك[  ي ّ
الوزراء. هي مجرّد حركة سياسّية عل حّد ظ�ن

قانون أو سياسة توّفر الحماية للمرأة، كويريّة كانت أم ال.”71

ياسمني
ياسمني تبلغ من العمر 29 سنة وتعرّف عن نفسها 
عىل أّنها عابرة الثنائّية الجندر وتعيش بمفردها يف 
السليمانّية.  إّنهم يحّسون بالعزلة. وأشاروا قائلني: 

»ال يمكن أن يكون لديّ أصدقاء يعرفونين عىل 
طبيعيت... ال أستطيع حىت أن أذهب إىل طبيب نفيس 

ألّنين ال أعرف أيّ نوع من األطباء سيكون... عندما 
ال تستطيع أن تكون نفسك، قليلة هي األشياء اليت 

يمكنك فعلها.« بوّدهم أن يروا املزيد من النضال 
الكويري الذي يربهن عىل األقل عىل وجود الكويريني/

ات يف العراق. يف الوقت الراهن، يشعرون بأن النضال 
يرتّكز بدرجة أوىل عىل منّصات التواصل االجتماعي. 

وقالت ياسمني: »يجب أن يكون لألمر وقع أقوى 
وأوسع. نحن بحاجة إىل نقاشات وعرائض ومشاريع 

عىل أرض الواقع ليك يتكلّم الّناس ]عن حقوقنا[ 
ويفّكروا فيها. الفئات اليت يجب أن نخاطبها هم 

الراشدون/ات واملسّنون/ات ألنهم هم من يديرون 
الحكم السيايس وهم/ن الحكومة... ال نستطيع أن 

نخاطب أنفسنا... ]األشخاص ذوي الّسلطة[ يتظاهرون 
بأننا غري موجودين/ات. وهنا تكمن مشكلة كبرية...ال 

أتوّقع تغيرياً ملموساً يف ال 20 سنة القادمة إذا لم 
نعرّف عن أنفسنا، لكّننا ال نستطيع أن نميض قدماً 

بدون دعم. ال يمكنين أن أخرج يف مظاهرة وأن 
أقتل. لن يؤّثر ذلك عىل أي يشء وال أحد يكرتث... ولكن 

بوجود حركة، يمكن أن ينجح املرشوع... يجب أن نكون 
عىل تواصل مع كاّفة الحركات، كلّنا سوية، ليك يتحّول 

األمر إىل يشء أكرب.«

قالت رملة وهي كرديّة مثلّية من دهوك: ”لم أسمع أبداً عن منّظمة 

نسويّة تتكّلم عن النساء الكويريّات. أبدأً.”72 وقالت لميس وهي 

كرديّة مزدوجة الميل الجنسي من السليمانية: ”لم أسمع قط عن 

منّظمات أو حركات دفاع عن حقوق المرأة معنّية أو مهتّمة بالنساء 

الكويريّات.”73  وقالت بسمة وهي مزدوجة الميل الجنسي من أربيل: 

ف بوجود  »ح�ت منّظمات الدفاع عن حقوق المرأة ال تريد أن تع�ت

ة. 71 مقابلة سم�ي

72 مقابلة رملة.

73 مقابلة لميس.

ي أوّد أن أجذب االنتباه إليها ليست فقط ع�ب عدسة 
»النقاط ال�ت

ي الكويريّة بل هي آتية من وضعي كامرأة كذلك. الأنه مهما 
هويّ�ت

ي منطقة شمال أفريقيا
ي تمارسينها كامرأة �ن

كان شكل الجنسانية ال�ت

ق االأوسط فسوف تؤثّر سلبياً عل نوعّية حياتك.«67 أضافت  وال�ش

ة، تعرّضت للّتنمر لكونها كرديّة وعندها  بأنها عندما كانت صغ�ي

قصاء الأّول مرّة.  وبعد ذلك وبعمر 15 سنة،  شعرت بإحساس االإ

أدركت أنها كويريّة. قالت: »كنت عل وعي منذ مرحلة مبكرة جّداً 
68”. ي

ي حيا�ت
قصاء �ن بأن ذلك سيسّبب المزيد من االإ

ي رفع الوعي العام والّسياسي
يحاول ناشطوا/ات المجتمع المد�ن

ن غ�ي أن جّل  ن ضّد مجتمع الميم – ع�ي بشأن العنف والّتمي�ي

نت ع�ب منّصات الّتواصل  عملهم/ن يتّم عل شبكة االأن�ت

االجتماعي. إن بعض النساء العراقّيات الكويريّات لسن عل وعي 

ي ترّوج لحقوق أفراد 
بالعمل الذي تقوم به المنّظمات القليلة ال�ت

ي العراق. قالت نائرة من بابل: »المنّظمات
ن �ن مجتمع الميم – ع�ي

ي العراق شبه معدومة وإن ]وجدت[ فهي مخفّية.
الكويريّة �ن

ال أحد يستطيع الوصول إليها.«69 وكنتيجة، تشعر العديد من 

ي مواجهة معاناتهن.
ي قابلناهن باالنعزال والوحدة �ن

النساء الال�أ

)70. ن )أنظر إىل دراسة حالة ياسم�ي

ن المنخرطات  عل الرّغم من سعي بعض نساء مجتمع الميم -ع�ي

ي لتحقيق المساواة والحقوق لصالح
ي منّظمات المجتمع المد�ن

�ن

ن  وبقّية النساء عل حد سواء فإن  نساء مجتمع الميم -ع�ي

ة ي غ�ي ممكن. أّكدت سم�ي
ي بشكل عل�ن

ي النشاط المد�ن
االنخراط �ن

ي امرأة كويرية
وهي امرأة كرديّة مثلّية من بغداد قائلة: ”أن تكو�ن

ي البلد ولعالقتك مع عائلتك
ناشطة سيضع حّدا لمستقبلك �ن

ء، ح�ت لو كان أهلك وأصدقاؤك يدعمونك.  ي
وأصدقائك وكل سش

لن يدعك هذا المجتمع وشأنك... ال يوجد قانون متعّلق بجرائم 

ف، وقانون حماية االأ�ة ]اّلذي يجرّم العنف االأ�ي[ لم  ّ ال�ش

لمان لكن لم يصادق عليه بعد رئيس ي ال�ب
يتقّدم قط. تم تبّنيه �ن

67 مقابلة لمياء.

68 مقابلة لمياء.

69 مقابلة نائرة.

/نوفم�ب 2021. ي
ين الثا�ن ن )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 20 ت�ش

70 مقابلة آوترايت مع ياسم�ي
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ل وتعزيز ن ك الم�ن ي حال اضطرار إحداهن ل�ت
الملجأ خاصة �ن

ي للعاطالت عن العمل. أشارت بعض المشاركات
االأمن الغذا�أ

إىل أن القليل من المنظمات تحاول أن نستجيب لحاجات النساء 

ها من الخدمات، وهم  الفارات من العنف وأن توفر المأوى وغ�ي

، غ�ي ن ي تقديم المساعدة الأفراد مجتمع الميم -ع�ي
ال يمانعون �ن

أنها ليست القاعدة.

ي أّن
نسا�ن ي القطاع االإ

رصّحت رند وهي مثلّية من أربيل تعمل �ن

ي ال� وهي تهتم
ي تقوم بعملها �ن

“ثمة بعض المنظمات ال�ت

ي بغداد... عندما
فعال بالمرأة بشكل عام، ولديها مالجئ �ن

ي إلينا نساء بحاجة إىل مأوى، ننّسق مع تلك المنظمات. ال
تأ�ت

. كل ما يهّمهم/ن هو أنه ثمة امرأة  يهّمهم/ن الميل الجنسي

بحاجة إىل مكان آمن.”78 ولكن وفقاً لماريا من البرصة: “الدعم 

نسانية والتنموية[ لقضية مجتمع الميم  ]القادم من المنظمات االإ

ن  بشكل عام والنساء الكويريات بشكل خاص غ�ي موجود. ال  -ع�ي

ي الكواليس ولكن ال يوجد دعم
ء �ن ي

أدري إن كانوا يقومون بأي سش

من قبل هذه المنظمات.”79 قالت رملة من دهوك: “لم أسمع 

. إذا لم نسمع عنهم،  عن أي منظمة ساعدت أشخاصاً مثلي
فكيف يساعدون الناس؟ أنا ال أثق بهم.”80

ن  وترى بعض المشاركات أن عدم ضم أفراد مجتمع الميم – ع�ي

ي
ي المساعدات ال�ت

بشكل عام والنساء الكويريات بشكل خاص �ن

ي تفرضها الحكومة العراقية. 
تقدمها المنظمات قد يعكس القيود ال�ت

علقت لمياء من أربيل قائلة: “أعتقد أنهم يقومون بأق� جهدهم 

مكانات المتاحة لهم.  هل يكفي ذلك؟ طبعاً ال...  نظراً لالأماكن واالإ

ي 
ن العراقية والقواعد واالأنظمة ال�ت مع االأسف، بموجب القوان�ي

ي العراق، البد من أن يعمل هؤالء
تحكم تواجد المجتمع الدوىلي �ن

تحت راية البلد المتواجدين فيه. وبالتاىلي فإن عملهم يعكس مواقف 

وأولويّات الحكومة. ونحن نعرف كل المعرفة موقع االأشخاص 

ي اهتمامات الحكومة وأولوياتها. هم ال يحظون
/ات �ن ن الكويري�ي

78 مقابلة رند.

79  مقابلة ماريا.

80 مقابلة رملة.

الكويريّات...وال توجد أي ناشطة من أجل حقوق المرأة أو ناشطة 

مر، فإن 
أ

نسويّة تتكّلم عن حقوق العابرات إطالقاً.”74 �ني واقع اال

بعض المنّظمات النسويّة تعمل مع النساء الكويريّات لكن عملهم 
يقترص عل نطاق صغ�ي وغالباً ما ال يجري علناً.75

ورصّحت نبيلة وهي امرأة عابرة من السليمانية: »حركة الدفاع عن 

حقوق المرأة تكاد ال تذكر النساء الكويريّات. ال يناقشون إاّل العنف 

االأ�ي والعنف القائم عل النوع االجتماعي ]ضّد النساء متوافقات 
الجنس أومغايرات الجنس[. وال يشملون بتاتاً النساء الكويريات.”76

3. املنظمات اإلنسانية ال تستجيب 
لحاجات أفراد مجتمع امليم -عني  بشكل 

عام والنساء الكويريات بشكل خاص.

ي قلب اهتمام المئات من المنظمات
منذ 2003 والعراق �ن

الحكومية وغ�ي الحكومية وخاصة المنظمات الدولية المعنية 

نسانية والتنمويّة. أفادت دائرة المنظمات غ�ي  بالمساعدات االإ

2020، تم ي العراق أنه ابتداءا من أيلول/سبتم�ب
الحكومية �ن

ي العراق )كافة مناطق  تسجيل 3200 منظمة غ�ي حكومية جنو�ب

ي إقليم كردستان، تم تسجيل 3800
العراق باستثناء كردستان(. �ن

منظمة أخرى.77 سألنا المشاركات رأيهّن عن استجابة المنظمات 

ي العراق
ن �ن نسانية والتنموية لحاجات نساء مجتمع الميم – ع�ي االإ

وعن رأيهّن فيما يتوجب عل تلك المنظمات أن تفعل.

ي أن هذه المنظمات قد أغفلت
االإجابة االأك�ش بروزاً تمثلت �ن

تماما حاجات النساء الكويريات. بناءا عل المقابالت، تشمل 

هذه الحاجات الحصول عل دعم الصحة النفسية وعل 

خدمات صحية نسوية شاملة وسالمة وأمن معّززين وفرص 

اقتصادية منصفة )بصفتهن نساء ونساء كويريات(، إضافة إىل 

وقاية واستجابة معززة ضد العنف القائم عل الجندر وتوف�ي 

/نوفم�ب 2020. ي
ين الثا�ن 74   مقابلة آوترايت مع بسمة )إسم مستعار( ع�ب تطبيق زوم، 5 ت�ش

ول/ديسم�ب 2020.  75   مواصالت مع عراق كوير، 28 كانون االأ

ول/ديسم�ب 2020. 76   مقابلة عراق كوير مع نبيلة )إسم مستعار(، 82 كانون االأ

ي لمحة. آخر تحديث 26 نيسان/أبريل . 77   المركز الدوىلي للقانون غ�ي الهادف للربح. مرصد الحرية المدنية: العراق �ن
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ام  ن نسانية لديها ال�ت بينما ال تعتقد المشاركات بأن المنظمات االإ

ن بشكل  اتيجي لالستجابة لحاجات أفراد مجتمع الميم -ع�ي اس�ت

خاص، ناهيك عن النساء منهم، ذكرت بعضهّن أمثلة الأفراد 

عانة حاولوا تقديم المساعدة. وصفت رند، المثلّية  من قطاع االإ

، تجربتها مع وكالة ي
نسا�ن ي القطاع االإ

ي تعمل �ن
من أربيل وال�ت

ي وضع برامج تشمل مجتمع الميم
رادة �ن من االأمم المتحدة االإ

ن والمدراء.85 ن تتغ�ي حسب تغ�ي الموظف�ي -ع�ي

ي ترسمها لنا المشاركات تدل عل 
بشكل عام، فإن الصورة ال�ت

ن بشكل عام ث بمجتمع الميم -ع�ي ي غ�ي مك�ت
نسا�ن أن القطاع االإ

والنساء الكويريات بشكل خاص، فال وجود لخدمات مخصصة 

ي سياق الدعم
أو أي نوع من الّدعم، عدا وبصورة هامشية، �ن

االأوسع للنساء الفارات من العنف القائم عل الجندر.

85  مقابلة رند.

بأولوية إطالقاً.”81 إن القيادة السياسية 

/ ن نسان لالأشخاص الكويري�ي بشأن حقوق االإ

ات وفيما يخّص شؤون مجتمع الميم 

ن  بشكل أوسع غ�ي موجودة. أشارت  -ع�ي

ة من بغداد أنه رغم حديث الجهات  سم�ي

المانحة والحكومة عن “تعميم منظور 

ون النساء  الّنوع االجتماعي” فهم ال يعت�ب
الكويريات ضمن “المستفيدين/ات”.82

تعتقد بعض المشاركات أنه يتوّجب عل 

نسانية عل  المنظمات االإ

ي 
االأقل التعريف بالظروف والتهديدات ال�ت

ن  وأن تحاول  يواجهها مجتمع الميم -ع�ي

عل الحكومة فيما يخّص معاملتها  التأث�ي

. نادرة، كذلك من  ن الأفراد مجتمع الميم -ع�ي

أربيل، من نفس الرأي: “من شأن منظمات 

مثل االأمم المتحدة أن تؤثّر عل الحكومة 

ن  ن ضد أفراد مجتمع الميم -ع�ي لجعل التمي�ي

ي - بوسعهم أن يؤثّروا عليهم.
غ�ي قانو�ن

ي هذا االتجاه. عليهم كذلك
ي لست أدري ما إذا كانوا يعملون �ن

لكن�ن

/ات عن طريق جذب انتباه  ن معالجة الجرائم المرتكبة ضّد المثلّي�ي

الحكومة والشعب إىل أن هذه االأشياء غ�ي مقبولة. هذا ما يث�ي 

ي الموضوع، أن يفرح الناس عندما يموت أو يقتل فرد من
از �ن ن االشم�أ

. ال يشعرون باالأس عل أفراد مجتمع الميم  ن مجتمع الميم -ع�ي

، وهي فكرة مقّززة للغاية.”83 وأضافت قائلة: “ربما تستطيع  ن -ع�ي

 ] ن المنظمات الدولية أن تن�ش الوعي بأن ]أفراد مجتمع الميم -ع�ي

ء الذي ال يلحق االأذى بأحد.  ي
يقتلون فقط بسبب جنسانيتهم، السش

أنا متأكدة من أنه سيكون هناك ردود فعل عنيفة وهجومات من 

غضب  . عليك أن تفعل شيئا يث�ي االأرياف، ولكن هكذا يحدث الّتغي�ي
الناس. وإال، فكأنّك لم تفعل شيئا.”84

81 مقابلة لمياء

ة. 82  مقابلة سم�ي

83  مقابلة نادرة.

84  نفس المصدر.

 الرسومات بريشة غاال.
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ن ي بأن تمكي�ي
والذهاب إىل مكان أأمن لك. دائما أقول الأصدقا�أ

ي بالغ االأهمية
نفسك للوصول إىل االستقاللية المالية أمر �ن

لالإحساس باالأمان والسالمة والحصول عل أحسن تعليم للتمكن 

من تحصيل أحسن منصب عمل لمواجهة هذه التحديات.”89 

ي للحصول 
تمام دراس�ت عّلقت ليل وهي امرأة عابرة: “أنا بحاجة الإ

ي مكان آخر ]خارج البالد[ الأفر من
عل عمل  لكي أهرب وأعيش �ن

. إن لم أهرب فسأموت.”90 ي
ي كل يوم من حيا�ت

ي تهدد�ن
ي ال�ت

عائل�ت

ي بغداد بأن
توّضح ريم وهي مثلّية عاطلة عن العمل تعيش �ن

عائلتها تضغط عليها بشكل كب�ي فيما يخص ما يسمح لها أن 

ة واالآن كامرأة، منعتها  تدرس واالأعمال المقبولة. كفتاة صغ�ي

ي الثانوية أو االلتحاق بجامعة
عائلتها من ممارسة الرياضة �ن

ي عائلتها. 
رياضية. وهي حاليا غ�ي قادرة عل إيجاد عمل يرصن

ي
ي لدراسة ما أريد وللخروج مع أصدقا�أ

قالت: “أحتاج إىل حريّ�ت

ولكي أستطيع أن أتجّول لوحدي وقتما شئت. أنا بحاجة إىل أن 

أكون مستقّلة وقادرة عل العمل أينما شئت. أنا بحاجة إىل حياة 
أ مع الشخص الذي أحبه.”91 هادئة وبيت دا�ن

5. الرغبة املشرتكة يف الحصول عىل أبسط 
مستويات السالمة واألمان والحّب

عندما سئلن عن مطالبهن وحاجاتهن، ذكرت معظم المشاركات 

يك ي العيش بحرية مع �ش
السالمة واالأمان أوالً وثانياً الحق �ن

يختارونه بأنفسهن. لّخصت رملة، من دهوك، إحساس العديد 

ي أمان وأال
ي قابلناهن بقولها: “أحتاج أن أكون �ن

من النساء ال�ت

ي 
أحس بالخوف بشكل دائم، أحتاج أن أعيش سعيدة مع حبيب�ت

دون إخفاء حبنا ومشاعرنا دائماً، ال أريد الكث�ي من هذه الحياة. 

ي تعليق مشابه، قالت
كل ما أريد هو أن أكون معها بحرية.” و�ن

ماريا من البرصة: “أريد أن أستيقظ صباحا دون االإحساس 

. هل ستتحقق أحالمي؟ أريد أن  بالخوف أو القلق إزاء مستقبلي

. أريد  ي
فشاء عن هويّ�ت يكون ىلي مصدر دخل دون أن أخسش االإ

ء آخر.” ي
. ال أريد أي سش ي

أن أعيش حيا�ت

ة. 89  مقابلة سم�ي

90  مقابلة ليل.

91  مقابلة ريم.

4. الطبقة أو الوضع االقتصادي 
واالجتماعي يؤثر عىل األمان واملشاركة 

السياسية

إن ظاهرة عدم المساواة الجندرية المتفشية والمعاي�ي الجندرية 

ي المرأة بشكل
ي خطر. تعا�ن

المؤذية قد تضع االأمن الماىلي للمرأة �ن

ي بسبب مستوى
غ�ي متناسب من الفقر وغياب االأمن الغذا�أ

ي الوصول إىل الـتعليم
ي إجحافاً �ن

إجماىلي دخلها المتدن، وتعا�ن

والعمل والسكن المالئم.86 ع�بت العديد من المشاركات عن 

أهمية االستقالل الماىلي كوسيلة للوصول إىل السالمة واالأمن. قد 

ي ذلك إمكانية العيش بعيدا عن العائلة أو الخروج من البلد 
يع�ن

ف المشاركات بأن معظم  إن اقت�ن االأمر. ومن ناحية أخرى، تع�ت

النساء غ�ي حاصالت عل المستوى التعليمي أو الموارد لمجرد 

ي العيش بمفردهّن.
التفك�ي �ن

ي 
ذكرت ماريا: “إذا كنت أريد أن أكون مع فتاة، فمن البديهي أن�ن

. فيجب أن أسافر إىل الخارج، ي
ي بلد�ت

ال أستطيع أن أفعل ذلك �ن

لبلد يكون ذلك فيه مسموحاً... والقليل من الناس بإمكانهم فعل 

ذلك. ليس لديهم الموارد لكي يتمّلصوا من عائالتهم/ن وليكونوا/ن 

مع الشخص الذي يحبونه مما ينتهي بهم/ن إما وحيدين/ات غ�ي 

وجوا/ن ن ي الحياة أو أن ي�ت
قادرين/ات عل الحصول عل ما يرغبونه �ن

من شخص ال يهمهم/ن إطالقاً.”87  وصلت نادرة إىل استنتاج 

ء يمكن أن  ي
مشابه: “أن تكون لديها استقاللية مالية هو أحسن سش

ي عيش حياة آمنة
ي �ن

ي هذه البالد. تتمّثل احتياجا�ت
يحصل المرأة �ن

ي أحدهم بطريقة أو بأخرى، 
ي أو يؤذي�ن

دون الخوف من أن يراقب�ن
ّ بشكل مختلف.”88 أو أن يُنظر إىلي

ي الوصول إىل االستقاللية المالية كوسيلة للفرار إىل
\الرغبة �ن

بّر االأمان قد حّفزت بعضهّن عل متابعة وإتمام دراستهن. 

ة أهمية الحصول عل عمل وبلوغ االستقاللية  حت سم�ي �ش

نقاذ حياتك  المالية: “فمهما حدث، يكون لديك الموارد المادية الإ

86  فيالردو وبيكار، 2018، ص 25.

87  مقابلة ماريا.

88  مقابلة نادرة.
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ي االإحساس بقيمتهن
اً، تحدثت بعض المشاركات عن الرغبة �ن وأخ�ي

ي أن
ن �ن ي أن تصل أصواتهن. تتمثل مطالب ياسم�ي

ي المجتمع و�ن
�ن

. وأضافوا: “نحن لسنا ضد الناس، وال نريد  يتقبلوهم/ن كب�ش ال أك�ش

ء هو  ي
إيذاءهم. نحن ببساطة كما نحن ومن نريد أن نكون. أهم سش

ي إيصال أصوات النساء والقدرة عل
التقبل والحماية واالأمان، ثم يأ�ت

ها... أشعر  مواجهة الحاجات االقتصادية والتعليمية والتشغيلية وغ�ي

ي والحكومة بحاجة إىل العمل يدا بيد
بالفعل بأن المجتمع المد�ن

للنهوض بهذه المسائل والوصول إىل نتيجة عل أرض الواقع.”

6. التحديات اليت تواجهها النساء 
العابرات مضاعفة

ها من العناية الطبية  باعتبار أن جراحة تأكيد الجنس وغ�ي

ي العراق، وبأنه ينظرإىل حياة العابرات
التأكيدية غ�ي قانونية �ن

ت المشاركات الثالثة  ّ بازدراء فليس من الغريب أن تكون قد ع�ب

العابرات خالل المقابالت عن خوف كب�ي وقلق وح�ت عن فقدان 

ة، ي السنوات االأخ�ي
االأمل بشأن أوضاعهن الراهنة. وبالفعل و�ن

سجلت عدة حاالت قتل لعابرين/ات ولمتنوعي الجندر.97

ي إقليم
ي السليمانية �ن

ي قابلنهن �ن
تعيش إثنتان من العابرات الال�ت

كردستان المستقل )واحدة منهن عرّفت عل نفسها ككردية( 

ي كركوك، مدينة تحت سلطة
والثالثة كردية كذلك وتسكن �ن

ي السابق وطالبت
الحكومة االتحادية العراقية كان متنازع عليها �ن

ي وقت ما. تحّدثت المشاركات عن المعاناة من حالة
بها كردستان �ن

دائمة من اضطراب الهوية الجندرية أو ديسفوريا جندرية. قالت 

نبيلة وهي عابرة من السليمانية تبلغ من العمر 23 سنة: ”أخاف 

ي جسم ليس جسمي وأال أعيش أبداً نفسي
ي �ن

أن أعيش بقّية حيا�ت

ي وسمعتها فال أستطيع 
م عائل�ت الحقيقية... أنا مضطرّة أن أح�ت

ي
. أريد أن أتمم عبوري وأصبح امرأة وأعيش حيا�ت ي

أن أعيش حيا�ت

ي المجتمع، أن أجد عمالً، أن أحّب أحداً ما،
مثل أي امرأة أخرى �ن

ّ ىلي أن ي ال أعرف إذا ما كان سيتس�ن
أن أتزّوج وأكّون عائلة. لكن�ن

 : ن
ن التالي�ي

 97  أنظر مثال إىل المقال�ي

 Sara Al Shurafa. ‘Iraqi Teenager Brutally Killed Because of his Looks.’ Gulf News. October 11, 2018.

 https://gulfnews.com/world/mena/iraqi-teenager-brutally-killed-because-of-his-looks-1.2288828, and

 Dilan Sirwan. ‘Mother Fears Trans Son was Killed by Family Members.’ RUDAW.net, January 1, 2021.

ي 51 ديسم�ب 1202.
,https://www.rudaw.net/english/kurdistan/010720212  تمت مراجعة المصدرين �ن

ورة تفكيك االأساط�ي والمعتقدات المؤذية  أشارت أخريات إىل رصن

ن ضد  ي قوان�ي
ن ومطالبة الحكومة بتب�ن حول مجتمع الميم -ع�ي

هن برصاحة عن  ت غ�ي ن وسبل أخرى لتوف�ي الحماية. وع�ب التمي�ي

الحاجة للحد االأد�ن من العدالة والموارد عندما تنتهك حقوقهن. 

وأضافت ليل من أربيل بأنها ال تتوقع أن تزول وصمة العار ضد 

ي أي وقت قريب –بأن ذلك سيستغرق سنينا-
ن �ن مجتمع الميم -ع�ي

ي الوجود
/ات “الحق �ن ن ولكن يجب أن يكون لالأشخاص الكويري�ي

ي الحياة.”92 ومثلما أردفت شذى من أربيل قائلة: “ لدي الكث�ي
و�ن

/ات  ن من الحاجات، من أين أبدأ؟ أظن أننا يجب أن نكون متساوي�ي

مع الرجال. يجب أن يكون لنا صوت لكي نتمكن من العمل والعيش 

دون سيطرة الرجال وينطبق ذلك عل كل النساء وليس فقط 

ن عندما يعتدون  الكويريات منهن. أظن أنه علينا أن نعاقب المجرم�ي

ن البالغة من العمر 
عل النساء ويقتلونهن.”93 وصفت كل من ياسم�ي

29 سنة وهي عابرة غ�ي معارية الجندر وماريا من البرصة إحساس 

: “أريد من ن ي المقابالت. قالت ياسم�ي
ات من المشاركات �ن الكث�ي

ن أن يجعلوا وجودنا  ن ومن لديهم أي نفوذ عل السياسي�ي السياسي�ي

وحاجاتنا وحمايتنا أمراً قانونياً. أن يدعونا نكون أنفسنا وأريد أن 

نا. ي النشاط االقتصادي مثلنا مثل غ�ي
ي المشاركة �ن

يتيحوا لنا المجال �ن
ي بناء هذا المجتمع، ال أن نق� من ذلك.”94

البد أن نساهم �ن

ي كشخص ذي قيمة وقادر عل بناء  ف �ب وقالت ماريا: “أريد أن يع�ت
مجتمع والعيش بشكل طبيعي.”95

تحدث البعض االآخر منهن عن الحاجة لدعم الصحة النفسية 

ي حالة خوف
قصاء والقلق الناتج عن العيش �ن لمواجهة الكآبة واالإ

ي تعيش مع والدها وإخوتها وهي لم تعلن 
دائمة. قالت شذى ال�ت

بعد ميولها الجنسية: “أحتاج أن أكون حرّة. أحتاج إىل عمل لكي 

ي 
أكون مستقلة. أحتاج إىل العيش بدون خوف، دون االإحساس بأن�ن

ي أشعر بكآبة عميقة.”96
ي البيت. أحتاج إىل دعم نفسي الأن�ن

خادمة �ن

92  مقابلة لمياء.

93  مقابلة شذى.

94  مقابلة ماريا.

95  مقابلة ماريا.

96 مقابلة شذى.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgulfnews.com%2Fworld%2Fmena%2Firaqi-teenager-brutally-killed-because-of-his-looks-1.2288828&data=04%7C01%7Cyounesr%40hrw.org%7C00d145bf9a024166634908d9b8e872cc%7C2eb79de4d8044273a6e64b3188855f66%7C0%7C0%7C637744130829636292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XiVXhMVZ5FNDZ%2FLpnN%2FMydZsrmWmouQGfZoq8a13gkw%3D&reserved=0
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/010720212
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ليىل
ليىل امرأة عابرة من كركوك تبلغ من العمر 26 سنة. 
تعيش مع والديها وبعض أفراد عائلتها. أخربتنا بأن 

عائلتها لن تتقّبلها أبدأً مثلما هي كما توّبخها وتشتمها 
بشكل يومي. أحيانا يربحونها رضباً.  قالت بأنها فّكرت يف 

املوت »عدة مرّات« وأنها حاولت االنتحار بالحبوب مّرة 
لكنها نجت. ُوضع حّد ملسارها الدرايس بسبب هوّيتها 

كعابرة. قالت: » تم استعمال كوين عابرة ضّدي ملنعي 
من مواصلة دراسيت ومن عيش حياة كريمة. ال حياة يل. 

ال أستطيع أن أحّب أحداً. الحياة الوحيدة اليت أمتلكها 
هي عىل شبكة اإلنرتنت.  لك ما تبّقى عبارة عن كابوس.«  

تريد أن تواصل دراستها ليك »تهرب« وتعيش يف مكان 
آخر، خارج العراق.

ت العديد من المشاركات عن تشاؤمهّن فيما يتعّلق بالّتطّلع  ّ ع�ب

ي أك�ش تقّبالً للعابرين. الحظت ليل من كركوك:
إىل مجتمع عرا�ت

ي وال أحد حوىلي أن أكون من 
ي ال المجتمع وال عائل�ت

ك�ن »لن ي�ت

ي أبداً كإنسان.«101 )أنظر إىل دراسة حالة ليل.102( 
أنا...لن يعاملو�ن

قالت لمياء وهي مزدوجة الميل الجنسي من أربيل: »العديد من 

أفراد مجتمع الكوير من الطبقة العاملة غ�ي قادرين عل الحصول 

هم تعرّضاً لالأذى هم العابرون  عل الكث�ي من الخدمات. وأك�ش

ي أي مكان آخر... هم محرومون
والعابرات...مثلما هو الحال �ن

من حق الحياة ويطلب منهم أن يموتوا جوعاً ويختفوا.”103

7. أبطأ الّناع أي تقّدم بالنسبة للمرأة، 
بما يف ذلك املرأة الكويرية وأضاف إىل 

معاناتها النفسية

ثنية عل  اعات االإ ن ء بالحروب وال�ن لقد أثر تاريخ العراق الملي

الناس بشكل مختلف حسب مكان سكنهم ودينهم وإثنّيتهم 

ونوعهم االجتماعي. وتحدثت الكث�ي من المشاركات عن أن 

نسان ي أن الدفاع عن حقوق االإ
ي نزاع يع�ن

ي بالد �ن
العيش �ن

101  مقابلة ليل.

102  نفس المصدر.

103  مقابلة لمياء.

أعيش هذه االأشياء يوماً ما.”98 أضافت بأن عائلتها تعرقل مس�يتها 

ولكن ح�ت لو أصبحت أك�ش تقّبل للوضع فسيكون من الّصعب 

ي العراق
إتمام عبورها الأن جراحة تأكيد الجنس غ�ي قانونية �ن

والأنها ال تستطيع الحصول عل وثائق ثبوتّية جديدة تتماسش مع 

هويّتها الجندرية. قالت: ”أنا بحاجة إىل إتمام عبوري والحصول 

ي كامرأة. البّد أن نضغط عل
عل وثائقي الثبوتية لكي أعيش حيا�ت

الحكومة العراقية والكردية لكي يوّفروا لنا الحماية. نريد الحق 

. أنا ي الحصول عل أوراق ثبوتية وإجراء عملية العبور الجنسي
�ن

ي جسد أكرهه.”99
ي أعيش �ن

لست إنساناً كامالً الأن�ن

ي  ن الذين يعرّفون عل أنفسهم كعابرين غ�ي ثنائ�ي وفقاً لياسم�ي

الجندر، وهم كذلك من أربيل، ليس بإمكانهم الحصول عل 

ي يحتاجونها: »ليس من الّسهل الحصول عل 
الرعاية الصّحية ال�ت

ي أتناولها أو إجراء 
ي أحتاجها، مثال الحبوب ال�ت

الرعاية الصحية ال�ت

عمليات جراحية مهّمة جّداً وهذا يسبب الكث�ي من الديسفوريا 

ي
ي الأن�ن

ء بالنسبة ىلي هو الّدعم القانو�ن ي
الجندرية لدّي... أهم سش

إذا استطعت أن أكون من أريد قانونّياً، تهون بقّية االأشياء. ومن 

ثم الحصول عل الرعاية الصحية، خاصة للعمليات الجراحية. 

ي بحاجة إىل ذلك. وهوأمر ليس
ي مثل حال�ت

أظّن أن أي شخص �ن
بعيد المنال فحسب، بل من باب المستحيل.”100

98   مقابلة نبيلة.

99  نفس المصدر.

. ن
100  مقابلة ياسم�ي

ي الحصول عىل أوراق ثبوتية
» نريد الحق �ف

. أنا لست إنساناً  وإجراء عملية العبور الجنسي

ي جسد أكرهه. «
ي أعيش �ف

كامالً لأن�ف

– مقابلة نبيلة
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ي أد�ن قائمة االأولويات، وأنه ح�ت 
ن يبقى �ن لمجتمع الميم - ع�ي

ة: “طالما  ة تبقى هّشة.  مثلما الحظت سم�ي النجاحات الصغ�ي

ي حققت باتجاه تقّبل مجتمع 
هناك نزاع ومهما كانت التطورات ال�ت

ي 
ي ثوان، بكل رصاحة. و�ن

ي العراق، فسوف تحطم �ن
الكوير �ن

نفس الوقت، الناس ال ترى الحفاظ عل حقوق مجتمع الكوير 

كأولوية... بحجة أنه ح�ت مغايري/ات الجنس ال يجدون من 
ثون بمجتمع الكوير؟”104 يدافع عن حقوقهم/ن فلماذا سيك�ت

اعات  ن عالوة عل ذلك، فقد زاد القلق الناتج عن الحرب وال�ن

من تحديات الصحة النفسية واالعتناء بالذات بالنسبة للنساء 

ن من مشاكل بسبب االضطهاد  ي كن وال تزلن تعان�ي
الكويريات الال�أ

. قالت نائرة وهي مثلية من بابل: “لقد زادت  ن والعزلة والتمي�ي

ي 
ي منها بسبب عائل�ت

ي كنت أعا�ن
الحرب من حدة االأزمة النفسية ال�ت

ي حاليا من كآبة مزمنة وتوتر مستمر وقلق دائم.”105 
وأنا أعا�ن

ة عندما  وتشاركها ماريا من البرصة هذا االإحساس: “كنت صغ�ي

ثنية كان لها كب�ي االأثر  اعات الدينية واالإ ن تم اجتياح العراق لكن ال�ن

اع  ن ... ولقد أثر ال�ن ي
ي العديد من حقو�ت

نعت م�ن ي إذ ان�ت
عل حيا�ت

ي النفسية. ال أدري إذا ما كان 
هيب سلبا عل صح�ت والخوف وال�ت

ي أعرف أن 
ي السلطة، لكن�ن

الوضع سيكون مختلفاً لو كان صّدام �ن

اً، فإن حالة  [ توّلد اليأس.”106 وأخ�ي ن السياسي ]حالة عدم اليق�ي

ي بأنه من الصعب وضع أهداف بعيدة االأمد 
اع الدائم تع�ن ن ال�ن

طالما لسنا ندري ماذا سيحّل بنا يوم غد. وعليه، تعتقد العديد 

من المشاركات بأن جائحة كوفيد-19 زادت من حدة االإحساس 

 . ن بعدم االستقرار وعدم اليق�ي

ة 104  مقابلة سم�ي

105  مقابلة نائرة

106  مقابلة ماريا.
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توصيات عراق كوير 
وآوت رايت الدولية

ي تردن توجيهها إىل 
عندما سألنا المشاركات عن التوصيات ال�ت

ها من الجهات نسانية وغ�ي ي والوكاالت االإ
الحكومة والمجتمع المد�ن

ي العراق وكردستان، تركزت أجوبتهن حول
ي مجال التنمية �ن

الفاعلة �ن

ي توف�ي الوصول إىل السالمة واالأمان والعدالة والكرامة
المساعدة �ن

. ونجد فيما يلي التوصيات الخاصة  ن لنساء مجتمع الميم -ع�ي

نسانية والدولية  الموّجهة للحكومات ولقطاعي المساعدات االإ

، بناء عل مقابالتنا. ي
وللمجتمع المد�ن

  التوصيات الخاصة بالحكومة العراقية
 وحكومة إقليم كردستان املستقل

ن العراقية والكردية أن تضمنا رسمّياً    يتوجب عل الحكومت�ي

ي الحياة والحماية من كل أشكال العنف لكل
وتطبقا الحق �ن

ن مع اهتمام خاص بالنساء منهم  أفراد مجتمع الميم -ع�ي

واالأشخاص متنوعي الجندر. والبد أن تشمل الخطوات 

المتخذة التنديد الرسمي وعال المستوى الأي عمل عنف ضد 

سن قانون يحمي ليس فقط النساء 
الكويريات بل كافة أفراد مجتمع امليم 

-عني، إلنقاذهم من القتل. ووضع 
عقوبات إن حدث ذلك. االعرتاف علناُ 

 بوجودنا هنا.
 )درة،23، مزدوجة امليل الجنيس، السليمانية(

توصيايت هي حماية النساء بشكل 
عام ألننا نواجه الكثري من العنف 
والرضب والقتل وجرائم تهملها 

الحكومة. ال بد من أن يحموا كافة 
 املواطنني/ات. 

)ماريا، 27، مثلية، البرصة(

نريد االعرتاف بنا تقبلنا وحمايتنا..حىت 
ال يهون قتلنا. احمونا ببساطة.  نحن 

برش مثل غرينا. ملاذا ينسونا دوماً؟
 )رملة،21، مثلية،لدهوك(
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ف وش�ت أنواع  ي ذلك جرائم ال�ش
ن بما �ن مجتمع الميم -ع�ي

العنف االأ�ي الذي يستهدف المرأة، وكذلك تنديد زعماء 

ن والسلطات  ن الحكومي�ي االأحزاب السياسية والمسؤول�ي

العشائرية. البد من سن قانون شامل لحماية االأ�ة لخلق 

سبل االستعانة بالقانون لكافة النساء بغض النظر عن 

هن الجندري.  ميلهن الجنسي أو هويتهن أو تعب�ي

  يتوجب عل الحكومة العراقية والكردية إضافة إىل كافة 	 

نسانية  الجهات غ�ي الحكومية المهتمة بالمساعدات االإ

أو التنموية أن يضمنوا االستجابة إىل الحاجات االأساسية 

ن مثل المأوى والمأكل والنظافة  الأفراد مجتمع الميم -ع�ي

الصحية والرصف الصحي.

ن 	  ا قوان�ي   يتوجب عل الحكومة العراقية والكردية أن تغ�ي

المأوى لكي تتمكن المنظمات غ�ي الحكومية من توف�ي 

ن والفئات  الملجأ والدعم للنساء وأفراد مجتمع الميم -ع�ي

ّد. المستضعفة االأخرى الهاربة من العنف أو من الت�ش

 يتوجب عل الهيئات الحكومية وغ�ي الحكومية أن تعزز  	 

الوعي والثقافة بشأن الجندر والجنسانية ع�ب قنوات متاحة    

ي أفراد الشعب.
ن وبا�ت لمجتمع الميم -ع�ي  

  يتوجب عل وزارة التعليم تطوير مناهج مناسبة حسب 	 

بية جنسانية شاملة من دون أحكام. االأعمار ل�ت

ي ذلك عن طريق وزارة   	 
يتوجب عل الحكومة، بما �ن

ي تدور حول  
ه من المحتوى ال�ت االتصال، دعم حمالت وغ�ي  

حقوق النساء الكويريات والتأكد من عدم حظرها.  

ي 	 
  يتوجب عل زعماء االأحزاب السياسية وصانعي القرار �ن

الحكومة أن يضمنوا مشاركة النساء وبما فيهن نساء مجتمع 

ي الحياة االقتصادية والسياسية، 
ن بشكل ملحوظ �ن الميم -ع�ي

والذهاب إىل أبعد من استيفاء الحصص االأساسية كي تؤخذ 

ي عملية صنع القرار.
ن االعتبار �ن أصواتهن بع�ي

اف بالجندر وتوف�ي جراحات 	  ن االع�ت   يتوجب سن قوان�ي

تأكيد الجندر للعابرين والعابرات.

إدراج التعليم حول الجنسانية يف 
املناهج الرتبوية، يف إطار ما هو 

الصحيح والخطأ ومن دون فرض أي 
يشء عىل الطالب، بل ملجرد تحصيل 
املعرفة. وترك الحرية للناس لتكوين 

آراءهم الشخصية وفقا للمعلومات 
املتاحة لهم.

 )درة، 23، مزدوجة امليل الجنيس، السليمانية(

كّفوا عن تجريمنا وعن إقصائنا 
من املجتمع الذي ننتمي إليه. نحن 
مواطنو/اتن أكرث مما تتخّيلون. وما 
نطلبه حاليا هو الحق يف الحياة. لن 

نستحوذ عىل املجتمع ولن نصبح 
أغلبية يف البالد... إنه من واجب 

الدولة توفري اإلحساس باألمان يف 
وسط املجتمع. إنها حقوق أساسية. 

)ملياء، 25، مزدوجة امليل الجنيس، أربيل(

دفع الحكومتني العراقية والكردية 
إىل حمايتنا. نريد الحق يف الحصول 

عىل أوراق ثبوتية وجراحات العبور 
الجنيس. أنا لست إنساناً كاماًل ألنين 

يف جسم أكرهه.
 )نبيلة، 23، امرأة عابرة، السليمانية(

عليهم أن يحمونا ويجعلونا مساوين 
ألي إنسان آخر. نحن برش ولدينا 

حقوق. لسنا أجهزة ملساعدة الرجال 
بدون حياة خاصة بنا.

 )شذى، 28، مزدوجة امليل الجنيس، أربيل(
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الجهات الفاعلة غري الحكومية: املجتمع 
املدين والزعماء الدينيني والرشكاء 

الدوليني والجهات املانحة

ي والمنح  
 يتوجب الحفاظ عل مستوى الدعم التق�ن

ن  ن عن حقوق إنسان مجتمع الميم -ع�ي لصالح المدافع�ي

ن أفراد  والمنظمات واالأفراد المعنية وتوسيعه ليشمل تمك�ي

ن من الناحية النفسية واالقتصادية  مجتمع الميم -ع�ي

والسياسية لمؤازرة التقدم. عل أن يطال الدعم بشكل 

. ن خاص نساء مجتمع الميم -ع�ي

 يتوجب عل المنظمات غ�ي الحكومية بما فيها منظمات  

نسان وحقوق المرأة العراقية والدولية أن تنظم  حقوق االإ

ن  حمالت لتثقيف الشعب حول وجود مجتمع الميم -ع�ي

والنساء الكويريات بشكل خاص وتطبيع النقاش حول 

الجندر والجنسانية. قد يتحقق ذلك عن طريق برامج 

راديو وعرض أفالم ومنتديات مجتمعية، إلخ.

امج    يتوجب عل الجهات المانحة أن تتأكد من أن ال�ب

الموجهة للنساء العراقيات ذات مضمون جندري تشمل 

. ن كافة نساء مجتمع الميم -ع�ي

 يتوجب عل الجهات المانحة أن تضمن وجود نساء  

ي المنتديات
ن عل طاولة الحوار �ن مجتمع الميم- ع�ي

نسان  ي تتعلق بحقوق االإ
ي تنظمها وال�ت

والنشاطات ال�ت

وحقوق المرأة والتنمية.

اكات   ن نسج �ش  يتوجب عل ناشطات مجتمع الميم -ع�ي

مع منظمات محلية ووطنية ودولية ومع وكاالت االأمم 

ي تقدمها هذه 
ها للتأكد من أن الخدمات ال�ت المتحدة وغ�ي

الجهات حساسة وشاملة تجاه حاجات واختيارات مجتمع 

. ن الميم -ع�ي

وضع برامج تنرش الوعي حول 
مجتمع امليم -عني. يبدو أن الكثريين 

ال يريدون ذلك. ولكن يف حقيقة 
األمر، الكثري يجهلون املوضوع. نرش 

الوعي خاصة لدى العائالت اليت 
لديها أطفال صغار وتلك اليت لديها 

أطفال من مجتمع امليم -عني. 
وكذلك االعتناء بكل حالة ]مثل 
التحليل النفيس[ مهم جدا ألن 

العديد من الشباب والشابات بحاجة 
لشخص يتحدثون إليه ال غري.

)بسمة، 27، مزدوجة امليل الجنيس، أربيل(

أطلب من املنظمات املدنية أن توفر 
دعما نفسيا وماليا وفرص عمل 

للمثليات ليك تعتمدن عىل أنفسهن 
لتعشن حياتهن بكرامة. 

)نائرة، 29، مثلية، بابل(

نداء إىل املنظمات الدولية، من 
فضلكم ساعدونا وكونوا صوتنا، 

نحن بحاجة إىل أن تكونوا أكرث فعالية.
 )ريم، 28، مثلية، بغداد(

تطبيع الحديث عن الجندر 
والجنسانية. البد وأن نتكلم عن 

هذه املواضيع ونعرتف بها ونحل 
املشكلة، ليس عن طريق إخفائنا أو 

إسكاتنا أوفرض الرقابة علينا بل عن 
طريق االستجابة لحاجاتنا وإظهارنا، 
يف نقاشات عىل التلفزيون والجرائد 

ومواقع التواصل االجتماعي.
)ياسمني، 29، ال ثنائية الجندر، عابرة، 

السليمانية(
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خاتمة     
ي العراق إن كان قبل أو بعد 

ف �ف مثلما تش�ي إليه هذه المقابالت، تبقى النساء المنتميات إىل مجتمع الميم –  ع�ي

ي وضعية شديدة الضعف والتهميش. ومع أنهن تواجهن االضطهاد والعنف واالنعزال فإن حياتهن مخفية 
اع �ف ف ال�ف

ي أن ترفعن صوتهن أو أن تظهرن إىل العلن التعرض 
ن عل الكفاح بصمت. فقد يع�ن اً ما يج�ب لغالب الناس وكث�ي

لالضطهاد والطرد من قبل عائالتهن أو ح�ت الموت.

ي ذلك 
/ات بما �ن ن وري الحفاظ عل حقوق كافة المواطن�ي اع فإنه من الرصن ن عادة بناء العراق بعد عقود من ال�ن بينما تتواصل الجهود الإ

ن  ي وقع عليها العراق. يجب أن يضغط المجتمع الدوىلي عل الحكومت�ي
حقوق المرأة الكويرية تماشيا مع معاهدات الحقوق الدولية ال�ت

ي جميع مجاالت الحياة. 
ن عل الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعب�ي الجندري �ن ن والعنف القائم�ي العراقية والكردية لوضع حد للتمي�ي

ي العراق أن تدافع وتحافظ 
نسان والمساواة الجندرية �ن ي مجال االرتقاء بحقوق االإ

ي تعمل تحديدا �ن
كما يتوجب عل المنظمات ال�ت

ي إذا اقت�ن االأمر للمجموعات 
ن كجزء من مهمتها. بينما يتوجب تقديم الدعم الماىلي والتق�ن برصاحة عل حقوق نساء مجتمع الميم -ع�ي

ن  ي تعمل داخل العراق وكردستان لوضع حد للتمي�ي
نسان ال�ت ن وحقوق المرأة وحقوق االإ المحلية للدفاع عن حقوق مجتمع الميم -ع�ي

ي تواجهها نساء 
ا، فإن إجراء توثيق متواصل للتحديات الخاصة ال�ت القائم عل الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعب�ي الجندري. وأخ�ي

ي المقابالت أبدين شجاعة 
ن أمر حيوي لمواصلة الدفاع عن حقوقهن ومنارصتهن. وعل الرغم من أن المشاركات �ن مجتمع الميم  -ع�ي

ي مواجهة ظروفهن، فال يجب أن تُج�ب أي منهن عل الصمود وتحمل مثل هذه الظروف. تستحق النساء الكويريات االستمتاع 
خارقة �ن

. ي
نسانية، مثلما يستحق ذلك كل مواطن عرا�ت بكامل حقوقهن االإ

 

ي قدمتها المشاركات الضوء عل الحاجة الماسة لتوف�ي معلومات صحيحة وحمالت تثقيف بخصوص تنوع الميول 
تسلط التوصيات ال�ت

/ات ومقدمي/ات الخدمات الصحية  ن ن والمدرس�ي الجنسية والهويات الجندرية موجهة للشباب والشابات والعائالت والزعماء الديني�ي

ي 
قصاء. �ن ن واالإ ن ترّسخ التمي�ي هم. كما أن التصورات المجتمعية السلبية واالأيدولوجيات الدينية المحافظة حيال الكويري�ي ين غ�ي وكث�ي

ي بالغ االأهمية، فال بد من أن تتغ�ي كذلك المواقف وتفهم المجتمع واالأوساط الدينية لكي تتمكن النساء 
ن أن الحماية القانونية أمر �ن ح�ي

الكويريات من العيش بحرية وعل نحو مثبت.
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 الرسومات بريشة غاال.


