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هاتف: 

نوع المنشور
ال تعكس األعمال الكتابية والمرئية في المنشور الرأي 

الرسمي لجمعية  Kaos GL . تقع مسؤولية المعلومات 
واآلراء الواردة في التقرير بالكامل على عاتق الكتاب 

والفنانين.
ال يمكن استخدام هذه المنشور ألغراض تجارية.

أعدت هذا املنشور ونرشته جمعية كاوس للمثلني و املثليات للبحث الثقايف والتضامن  )Kaos GL(  بدعم من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( ، يف 

نطاق »مرشوع النهوض بحقوق اإلنسان لالجئني يف تركيا من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومصححي الهوية الجنسانية و ثنايئ الجنس )LGBTI(«. يتم متويل هذا املرشوع 

من خالل املساهامت السخية للجهات املانحة التالية:

أسرتاليا، أملانيا، إيطاليا، جمهورية كوريا، الدمنارك، السويد، سويرسا، »العمليات األوروبية للحامية املدنية واملساعدات اإلنسانية« ،فرنسا، فنلندا، كندا، اململكة املتحدة، الرنويج ، هولندا، 

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.

ال يعكس محتوى هذا التقرير الرأي الرسمي للمفوضية والجهات املانحة املذكورة أعاله. تقع مسؤولية املعلومات واآلراء الواردة يف التقرير عىل عاتق الكاتب متاًما.



2

هــذا اإلصــدار الخــاص هــو نتــاج عملية صعبــة للغايــة ، ولكنها 
عمليــة مفيــدة  و مشــوقة،  هــي كذلــك حلــم وسياســة معينــة. قبل 
أن نذكــر أســباب هــذا التقييــم، قــد يســاعدنا الخــوض فــي تاريــخ 
 Kaos GL فــي فهمــه أكثــر. نشــأت مجلــة Kaos GL صــدور مجلــة
ــن  ــام 1994-  م ــذ ع ــتمر من ــكل مس ــا بش ــم إصداره ــي ت -الت
حاجــة المثلييــن جنســيا إلنتــاج كلماتهــم الخاصــة ، واســتمروا 
فــي قولهــا لمــدة 24 عامــا. ومنــذ ذلــك الحيــن ، أصبحــت هــذه 
ــي  ــن ومزدوج ــات والمثليي ــن المثلي ــد م ــاحة للعدي ــة مس المجل
الميــول الجنســية والمتحوليــن )LGBTI( و كل شــخص لديــه رأي 

ضــد القواعــد الجنســية  المفروضــة للتعبيــر عــن أنفســهم.
 LGBTI رغبــة منهــا فــي إدراج حالــة الالجئين فــي أجندة حركــة
منــذ ســنة 2007 و خلــق مجــاالت تضامــن مــع الالجئيــن  مــن 
ــج  ــار برنام ــي إط ــل ف ــة Kaos GL العم ــل مجل LGBTI ، تواص

ــذ  حقــوق الالجئيــن مــع فريــق مكــون مــن ثالثــة أشــخاص من
بدايــة ســنة 2017. طــرح الفريــق المذكــور اإلستفســار التالــي 
»لمــاذا ال نعــرض كلمــة األشــخاص المتميزيــن و األكثــر 
شــجاعة مــن غيرهــم مــن الذيــن إلتقينــا بهــم فــي مــدن مختلفــة 
فــي تركيــا  و نجعلهــا  جــزءا مــن هــذا اإلصــدار الخــاص؟«  
و بــدال مــن التحــدث »نيابــة عــن هــؤالء األشــخاص فــي 
المواضيــع التــي تهمهــم«، ابتكــرت المجموعــة فكــرة »الكتابــة 

ــتركة«. المش
ــد  ــات والقواع ــى معارضــة الممارس ــذا اإلصــدار إل ــدف ه يه
التــي تتجاهــل األشــخاص الذيــن يتمتعــون بصفــات ومهــارات 
ــة  ــد هويتهــم ضمــن هوي ــاء تحدي ــك إلغ ــم مــع ذل ــة، و يت مختلف
»الالجــئ«. وكممثليــن عــن Kaos GL ، نعتبــر كل شــخص 
قابلنــاه أكثــر مــن مجــرد »رقــم ملــف« و »موضــوع مؤقــت« 
ينتظــر فــي تركيــا مــن أجــل إعــادة التوطيــن الــى دولــة ثالثــة.  
نحــن جميعنــا وكل فــرد منــا أكبــر مــن كل ذلــك بماضينــا 
ــا كان  ــا مهم ــا وحبن ــا وحزنن ــا وكفاحن ــا وفنن ومســتقبلنا ومهنتن
البلــد الــذي نعيــش فيــه، ســنظل كذلــك. لــن تــؤدي أي ممارســة 

ــك. ــر ذل ــى تغيي ــة او تجاهــل إل تمييزي
طبعــا مــن الصعوبــات التــي واجهتنــا فــي إعــداد هــذا اإلصــدار 
هــي حقيقــة أننــا ال نتحــدث اللغتيــن العربيــة و الفارســية. 

وبالنظــر إلــى سياســة النشــر التــي اعتمدناهــا، فإننــا  فــي مجلــة 
Kaos GL ال نســمح بنشــر نصــوص متحيــزة جنســياً أو معاديــة 

ــة،  ــة أو تمييزي ــس أو عنصري ــي الجن ــة الجنســية أو لثنائ للمثلي
ــه  ــة كتابت ــا بلغ ــدم معرفتن ــص لع ــم الن ــة عــدم فه ــا أن حقيق كم
يخلــق شــعوًرا صعًبــا للغايــة خاصــة عندمــا يقتــرن بقلــق حــول 
مــا إذا كان  النــص يتعــارض مــع سياســة المجلــة أم ال. ومــع 
ذلــك، نحــن نحــاول التغلــب علــى هــذه الصعوبــات مــن خــالل 

الجهــود القيمــة التــي يبذلهــا مترجمونــا األعــزاء.
 أصدقاؤنــا القيمــون الذيــن ســاهموا فــي هــذا اإلصــدار قامــوا 
بمشــاركة  تجاربهــم فــي النشــاط  و الفــن والرياضــة والتعليــم 
واألســرة إلــى جانــب ماضيهــم وحاضرهــم وعمليــات التمكيــن. 
  »A Queen Behind Bars  « القضبــان«  وراء  »ملكــة  أبــدت 
مالحظاتهــا حــول حركــة المثلييــن فــي العــراق وقدمــت نصائــح 
ــات و  ــن المثلي ــن م ــن الالجئي ــن بي ــط التضام ــة رب ــول كيفي ح
ــل الجنســي و مصححــو الجنســانية  ــون و مزدوجــي المي المثلي
و ثنائيــو الجنــس، و نظرائهــم مــن غيــر الالجئيــن فــي تركيــا. 
تحــدث/ت آرتيــن  »Artin« عــن تجربتــه/ا  فــي الحيــاة العمليــة  
كشــخص الجــئ حــر الهويــة الجنســية فــي تركيــا كمــا ذكــر/ت 
 »Pride Walk Experience« تجربــة »مشــية الفخــر« باســطنبول
. تحــدث »الكاتــب الهــادئ« »Bated Writer« عــن تجاربــه 
بصفتــه رجــل مثلــي مــن منطقــة الشــرق األوســط.  فــي حوارنــا 
ــة و  ــة , الجئ ــا مثلي ــا بصفته ــن تجربته ــا ع ــا، حدثتن ــع دون م
ــح  ــاني نصائ ــان كاش ــدم/ت فريم ــال. ق ــا أطف ــة و لديه متزوج
إلــى الالجئيــن مــن LGBTI حــول كيفيــة الوصــول إلــى خدمــات 
التعليــم. قــدم كيفــن »Keven« نبــذة عــن فتــرات مــن حياتــه فــي 
العــراق. ســاهم دراكــو »Draco« فــي هــذا اإلصــدار مــن خــالل 
ــن مختلفيــن مــن األدب ، القصــة القصيــرة والقصيــدة.  نوعي
حدثنــا » م.ج.«  » M. J. « مــن ســوريا قصــة مســاره للجــوء 
إلــى تركيــا، بينمــا شــاركنا “رامتيــن زيغــورات “ خبراتــه 
فــي العمــل كناشــط فــي إيــران وتركيــا. كتبــت شــايا ماضيهــا 
وحاضرهــا وتجربتهــا فــي مركــز الترحيــل فــي تركيــا. كتبــت 
»شــرمين« عــن تجربتهــا كفنانــة إيرانيــة متحولــة جنســيا، 
كمــا شــاركتنا  »س. ق.«  قصــة رحيلهــا مــن إيــران. شــارك 

كلمة المحررة
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ــم  ــم بصفته ــان خبراته ــك ودي ــري ، مدري ــكا ، بح ــن مي كل م
رياضييــن محترفيــن و تحدثــوا عــن عالقتهــم الوطيــدة مــع 
ــاب مجهولــون عــن أحالمهــم  مــن أجــل  الرياضــة. تحــدث كّت

.LGBTI ــراد مجتمــع ال ــع أف أنفســهم ومــن أجــل جمي
فــي الوقــت نفســه، تجــدون الركــن الخــاص باألســئلة الشــائعة 
والحقائــق الزائفــة  حــول مواضيــع عــدة منهــا الصحة الجنســية; 
ــة  ــس؛ المفوضي ــن الجن ــادة تعيي ــة إع ــة؛ عملي ــوق القانوني الحق
ــث.  ــد ثال ــى بل ــن ال ــادة التوطي ــن وإع ــئون الالجئي ــامية لش الس
 Kaos ــج ــا برنام ــي يقدمه ــورة الت ــات المش ــاك أيضــاً خدم وهن
 ، »Kaos GL Refugee Rights Program«  لحقــوق الالجئيــن GL

و أنشــطة Kaos GL فــي مجــال الالجئيــن. يمكنــك أيًضــا العثــور 
علــى معلومــات حــول المنظمــات التــي يمكــن لالجئيــن  التقديــم 
فيهــا لتلقــي الدعــم والمشــورة فــي تركيــا. ويشــمل هــذه العــدد 
أيًضــا مجموعــة مــن األغانــي العربيــة الجميلــة بألحــان مثليــة.
ــي  ــة ف ــدن مختلف ــارة 5 م ــا بزي ــن Kaos GL قمن ــن ع و كممثلي
العاميــن الماضييــن كجــزء مــن مشــروع » النهــوض بحقــوق 
ــا«،   ــي تركي ــن مــن الـــ LGBTI ف االنســان الخاصــة بالالجئي
ــم  ــامية لألم ــة الس ــع المفوضي ــتراك م ــه باإلش ــا ب ــذي قمن وال
ــن مــن الـــ  ــا بالالجئي ــن ، حيــث إلتقين المتحــدة لشــؤون الالجئي
LGBTI. قمنــا باإلســتماع إلــى مشــاكل هــؤالء  األشــخاص 

والصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي الوصــول إلــى الحقــوق 
والخدمــات، مــن أجــل إبــالغ المؤسســات ذات الصلــة العاملــة 
فــي الميــدان -خاصــة المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن- 
ولعــب دور تســهيلي بيــن المؤسســات. إلــى جانــب ذلــك ، 
ــوق والمســؤوليات  ــة حــول »الحق ــم دورات تدريبي ــا بتنظي قمن
القانونيــة، الصحــة الجنســية؛ عمليــة إعــادة تعييــن الجنــس 
ودور المفوضيــة ورســالتها فــي تركيــا » فــي كل مــن دنيزلــي، 
ــات  ــي المحافظ ــا ف ــا قمن ــطنبول. كم ــا و اس ــهير، يالوف إسكيش
نفســها بتنظيــم مباريــات تضامنيــة ونزهــات لنقــول »ال لرهــاب 
المثليــة الجنســية، رهــاب إزدواجيــة الميــل و كراهيــة مصححي 
ــل  ــا ورش عم ــا كان لدين ــدود«. كم ــية وكل الح ــة الجنس الهوي
خاصــة لروايــة القصــص الرقميــة حيــث تــم إنتــاج أعمــال 
جميلــة  يمكــن العثــور علــى بعضهــا فــي هــذه اإلصــدار أيضــا.

كان مــن المفيــد جــدا لنــا أن نتحــد فــي كل هــذه األنشــطة، 
لنمــرح، نقــوم بمبارايــات، نضحــك ، ننتــج معــا، واألهــم مــن 

ــعيد. ــوم س ــاركة ي ــك مش ذل
نــود أن نشــكر جميــع المدربيــن الذيــن كانــوا معنــا فــي جميــع 
هــذه الــدورات التدريبيــة واألنشــطة مــن أجــل تبادلهــم كل 
ــكر  ــد أن نش ــك نري ــم. كذل ــم القّي ــم ودعمه ــم وخبراته معارفه
دعمهــا  علــى   ، محبوبــه  مترجماتنــا  و  العزيــزة  رفيقاتنــا 
الطيــب وطاقتهــا و إخالصهــا  فــي كل األوقــات الصعبــة التــي 
ــالء  ــا للزم ــن امتنانن ــرب ع ــود أن نع ــع ، ن ــا. وبالطب نواجهه
مــن أقســام الحمايــة والبرامــج التابعيــن للمفوضيــة الســامية 
الذيــن لــم يدخــروا جهــدا لدعمنــا وتفهمهــم لنــا أثنــاء إنشــاء هــذا 

ــدار. اإلص
ــن  ــن م ــع الالجئي ــا لجمي ــرب عــن امتنانن ــود أن نع ــرا، ن وأخي
ــوا  ــا وجعل ــة معن ــم القيم ــوا تجاربه ــن عرض ال LGBTI   الذي
ــاهم  ــا ونس ــم مع ــا نتعل ــث كن ــا، حي ــة ممكن ــذه المجل صــدور ه
فــي التغييــر. هــذا التضامــن ، الــذي نؤمــن أنــه يقوينــا ، يوجــه 

ــن. ــوق الالجئي ــج حق ــة برنام ــا سياس أيًض
بدون التضامن ، لن يكون من الممكن صدور هذه المجلة.

قراءة ممتعة
برنامج Kaos GL لحقوق الالجئين.
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باالنشــطة  وأقــوم  تركيــا  فــي  أعيــش  فاريمــان,  أنــا 
و  المثلييــن  الالجئيــن وحقــوق  مجــال  فــي  االجتماعيــة 
LGBTI. قبــل ســنتين تقريبــاً بــدأت العمــل بشــكل تطوعــي 
 UNHCR ــوق االنســان مــع برنامــج األمــم المتحــدة لحق
كمنــدوب/ة لالجئيــن الشــباب. حاولــت توفيــر حــق الدراســة 

ــباب.  ــن الش ــة الالجئي لكاف

فــي ايــران كنــت فــي المرحلــة االخيرة مــن الهندســة المدنية 
عندمــا تــم فصلــي مــن الكليــة بســبب توجهــي الجنســي 
ــاً الدراســة  ــي كان دائم ــي حيات ــم ف ــف. الهــدف األه المختل
والتدريــب وهــم فــي ايــران حرمونــي منــه بســبب توجهــي 

ــي مــن  ــم أدع توجهــي الجنســي يحرمن ــي ل الجنســي ولكنن
حقــي فــي الدراســة. 

أعتقــد بــأن االشــخاص المثلييــن LGBTI منعزلــون دومــاً 
فــي المدرســة بســبب اختالفهــم. ال يوجــد هنالــك أي شــخص 
يذكرهــم بأنــك طبيعــي وال يجــب عليــك الخجــل مــن الوقــوع 
فــي الحــب مــع زميلــك المثلــي. لهــذا الســبب ال تكــون 
ــد  ــن للتواج ــكان المفضــل للمثليي ــادة الم ــي الع ــة ف المدرس
فيــه. هنالــك حــق أساســي لــكل طفــل فــي أن يتمتــع ببيئــة 
حــرة وصحيــة للدارســة ولكــن لســوء الحــظ تــم إنتهــاك هــذا 

الحــق. 

»الرهاب ليش شيئاُ مبنياَ بشكل تلقائي, ولكنه نتيجة فكر معيب وغير مقيد. 
والعامل األهم في حصول الرهاب هو الجهل والحماقة, بالتأكيد كلما زدنا 

معلوماتنا حول المشاكل كلما قللنا شعور الرهاب في أنفسنا. لنحارب الجهل.«
فاريمان كاشاني
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وفــي  للدراســة  الطــرق  بعــض  أجــد  بــدأت  تركيــا  فــي 
ــد  ــي بهــذه األمــور. بع ــرت اصدقائ ــة أخب اجتماعــات مختلف
تلــك االجتماعــات وجــد البعض من أصدقائي ســبالً للدراســة 
واســتطاع العديــد منهــم الدارســة مــن خــالل الدراســة عــن 
ُبعــد. بالنســبة لــي حصلــت علــى منحــة لتعلــم البرمجــة 
مــن غوغــل وأنــا االن أدرس وأعمــل عبــر االنترنــت. فــي 
ــم  ــر االنترنــت ال يهت ــات عب ــية والمنتدي ــوف الدراس الصف
ــي  ــل يعرفونن ــي الجنســي وجنســي فحســب, ب ــد بتوجه أح

ــادي.  ــي واجته ــن خــالل مهارات م

وثائقهــم  جلــب  مــن  الالجئيــن  مــن  العديــد  يتمكــن  لــم 
ــاري  ــالد بشــكل إجب ــم الب ــم بســبب مغادرته الدراســية معه
وعاجــل. لحســن الحــظ تســمح وزارة التربيــة التركيــة 
مــا  اذا  شــهاداتهم  علــى  بالحصــول  الالجئيــن  لهــؤالء 
اســتطاعوا اجتيــاز بعــض االمتحانــات, ولكــن لســوء الحــظ 
ــة,  ــهاداتهم الجامعي ــوا ش ــم يجلب ــن ل ــك الذي ــن ألولئ ال يمك
الماجســتير والدكتــوراه معهــم مــن الحصــول علــى شــهادات 

ــا.  ــي تركي ــة ف معادل

تميــل المعاييــر فــي ســوق العمــل بيــن اليــوم واالَخــر نحــو 
المهــارات والمعرفــة أكثــر , غيــر أنــه ولســوء الحــظ ال 
تــزال العديــد مــن فــرص العمــل تتطلــب شــهادات جامعيــة. 

علــى عكــس مــا يعتقــده النــاس , أعتقــد بأن عدد االشــخاص 
ــون  ــي , أن تك ــبة ل ــر. بالنس ــا كبي ــي مجتمعن ــن ف المتعلمي
متعلمــاً ال يعنــي أن تكــون فــي المدرســة أو تحمــل شــهادة 
ــدة  ــم أشــياء جدي ــا أحــاول فــي كل يــوم أن أتعل ــة. أن جامعي
ــح  ــب وتصف ــراءة الكت ــاس وق ــع الن ــدث م ــالل التح ــن خ م
ــص دون  ــة أو ن ــدق بمقول ــم اص ــداً ل ــي أب ــت, ولكن االنترن

ــل.  ســبب أو دلي

ــة والرهــاب. الرهــاب مــن  ــة جــزءان: المثلي لرهــاب المثلي
المثلييــن جنســياً, ومعاملتهــم بتعصــب وعــدم االكتــراث 
بإكتســاب معرفــة عمليــة وحقيقيــة حــول المثليــة الجنســية 
الموروثــة!  المســبقة  االحــكام  علــى  االصــرار  وكذلــك 
الرهــاب ليــش شــيئاُ مبنيــاَ بشــكل تلقائــي, ولكنــه نتيجــة فكر 
ــد. والعامــل األهــم فــي حصــول الرهــاب  ــر مقي معيــب وغي
هــو الجهــل والحماقــة, بالتأكيــد كلمــا زدنــا معلوماتنــا حــول 
المشــاكل كلمــا قللنــا شــعور الرهــاب فــي أنفســنا. لنحــارب 

الجهــل. انــه أمــر صعــب ولكنــه ممكــن:

 إحــدى مشــاكل الالجئيــن فــي تركيــا, بــل لنقــل بأنهــا أكبــر 

للحصول على معلومات أكثر حول تصريح العمل انظر ل »أسئلة بخصوص الحقوق القانونية«  1
هذه الجملة هي إشارة إلى بيان سياسي قاله روح هللا الخميني عن الجامعات في إيران.  2

مشــكلة يعانــون منهــا هــي أنهــم ال يمتلكــون تصاريــح 
عمــل. فالعديــد مــن  الالجئيــن يعملــون بجهــد فــي ظــروف 
ال ُتحتمــل, كمــا انهــم غيــر قانونييــن. ومــن بينهــم الالجئيــن 
المثلييــن اللذيــن بســبب مظهرهــم المختلــف يجــدون  فرصــاً 

أقــل للعثورعلــى هــذه الوظائــف .1

فــإن  لذلــك  متدنيــة.  واألجــور  طويلــة  العمــل  ســاعات 
تخصيــص الوقــت و التكاليــف الالزمــة مــن أجــل الدراســة 
أمــر صعــب المنــال. قامــت منظمــات مثــل ASAM و 
UNHCR بتخصيــص بعــض األمــوال للتعليــم  و التــي 
يمكــن لالجئيــن االســتفادة منهــا بعــد ان يتــم تســجيلهم فــي 

الجامعــات. 

ال تخف:

ــا  ــب كم ــر الصع ــس باألم ــة لي ــات التركي ــول الجامع إن دخ
يتصــوره الالجــئ. دائمــاً مــا أقتــرح علــى أصدقائــي إنــه مــن 
األفضــل البحــث عــن اســم الجامعــات فــي غوغــل والحصــول 
علــى بعــض المعلومــات حــول التســجيل مــن مواقعهــم 
االلكترونيــة, والذهــاب الــى الجامعــات والتحــدث مــع الطلبــة 
واالســاتذة. ال تخــف مــن درجاتــك ومعدلــك العــام المتدنــي 
وخــض  بعــض االمتحانــات مثــل YÖS و SAT للحصــول 

علــى فرصــة أفضــل الختيــارك. 

إن الجامعة التي ليست جامعة هي ليست جامعة!2

عبــر  مجانــي  تعليــم  لالجئيــن   Kiron.ngo تقــدم 
االنترنــت. أقتــرح علــى اولئــك الالجئيــن الراغبيــن فــي 
ــذا  ــى ه ــوا عل ــاً أن يطلع ــذي يدرســون حالي ــة أو ال الدراس
الموقــع االلكترونــي. يســاعدك هــذا الموقــع االلكترونــي 
أوالً علــى تعلــم اللغــة المطلوبــة فــي الدراســة, وثانيــاً 
ــإذا كنــت قــد نســيت  ــات االساســية, ف ــاز المتطلب ــى اجتي عل
ــي تعلمهــا مــن االساســيات  ــع أو ترغــب ف بعــض المواضي
فــال داعــي للقلــق ألن هــذا الموقــع االلكترونــي قــد قــام 
ــم  بذلــك مــن قبــل: مــن العثــور علــى زميــل دراســي وتقدي
ــى الجامعــة المناســبة  ــى العثــور عل المشــورة الدارســية إل

ــارج.  ــة فــي الخ إلكمــال الدارس

ــات  ــة والمعلوم ــه الدراس ــح في ــوم تصب ــي ي ــى أن يات أتمن
ــاس.  ــة الن ــة لكاف متاح



6

الكاتبة: ماريبل حداد
االراء  بيــن  المســتمر  االجتماعــي  الحــوار  ضمــن 
المحافظــة والليبراليــة فــي العالــم العربي تظهــر وتزدهر 
ــة  ــرات المتبادل ــج والتأثي ــات والحج ــن النقاش ــد م العدي
حــول مختلــف المحــاور والمجــاالت فــي الحيــاة. فعلــى 
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة اصبحــت الحقــوق 
العالــم  فــي  االضــواء  تحــت  والحريــات  الشــخصية 
العربــي كظاهــرة انعكســت فــي المشــاهد الموســيقية 
ــع  ــاول المجتم ــي تتن ــي الت ــالل االغان ــن خ ــة م المختلف
وكافــة شــرائحه ومجموعاتــه. نتيجــة لذلــك اســتخدم 
عــدد مــن الفنانيــن الموســيقى كفضــاء تشــاركي إللقــاء 
الضــوء علــى قصــص لمســائل تتعلــق بالمثليــة الجنســية 
ونــوع اللجنــس والحريــات الشــخصية. هــذه بعــض 

ــعبية. ــر ش ــة األكث األمثل

شهرزاد - تريز سليمان
ــطينية  ــة الفلس ــهرزاد للفنان ــي ش ــة ه ــهر أغني ــل أش لع
تريــز ســليمان. فقــد صعــدت علــى خشــبة المســرح 

ــة القدميــن مــع خلخــال يجلجــل  وغنــت ورقصــت حافي
علــى ايقاعــات االلحــان الغجريــة. تــدور االغنيــة حــول 
عالقــة حــب جمــة, وتتذكــر ســليمان بحنيــن المطــر 

ــرأة. ــد الم ــه عطــر جس ــل مع ــذي يحم ال
ــو  ــر ان ــي, غي ــي, تمــي ع تمــا شــو بق ــا تلتق ــا ايدين »لم

ــطء... شــتا, شــتا, شــتا...« ــا تب الدني
نفــس  طــرح  ســليمان  تعيــد  االخيــر,  البومهــا  فــي 
الموضــوع مــع شــهريار باللغــة العربيــة الفصحــى, 
وتطلــق نفــس النبــرة فــي تمجيــد الحــب والنســاء. 

شم الياسمين – مشروع ليلى
عاليــة  شــعبية  ليلــى”  “مشــروع  فرقــة  حققــت 
ــاً  المســتوى ألغانيهــا والحانهــا المتمــردة والتــي غالب
ــات  ــوق األقلي ــراف بحق ــى االعت ــو ال ــت تدع ــا كان م
ــي  ــمين, يغن ــم الياس ــة ش ــي أغني ــر. ف ــة التعبي وحري
ــة  ــن عالق ــة ع ــي للفرق ــي الرئيس ــينو المغن ــد س حام
ــذي ابتعــد عنــه وتركــه  ــه ال ســابقة بيــن شــاب وحبيب

اغاني عربية عن المثلية الجنسية 
وتعدد العالقات ونوع الجنس
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ــي  ــة ف ــة عارم ــة برغب ــئ كلمــات االغني ــداً. تمتل وحي
ــي  ــة ف ــاة طبيعي ــش حي ــن عي ــان م ــن الزوج ان يتمك
مجتمــع يقــف ضــد المثليــة الجنســية ويعاقــب مــن 
ــن, ويتضــرع  ــة بحني ــر العالق ــو يتذك ــونه. فه يمارس
ينســاه  وال  يتذكــره  لكــي  الســابق  لحبيبــه  بحســرة 

“تذكــر تذكرنــي” و” أوعــا تنســاني”.

ام الجاكيت – مشروع ليلى
فــي اغنيــة اخــرى مــن »مشــروع ليلــى« تغنــي الفرقــة 
ــاة قصيــرة الشــعر, ترتــدي قبعــة وتخــرج دون  عــن فت
ــدي  ــط التقلي ــع النم ــارخ م ــض ص ــي تناق ــاج ف أي مكي
الســائد بيــن النســاء فــي المجتمــع. ومــن المفتــرض 
انهــا تبــدو مختلفــة جــداً لدرجــة يتــم االعتقــاد خطــأً انهــا 
ــار  ــاء دون أي اعتب ــا تش ــل م ــا تفع ــل, خاصــة انه رج
لــرأي االَخريــن – فــي حريــة تعتبــر فــي االغلــب 
ــرة  ــة بفك ــي االغني ــط. تحتف ــاز خــاص بالرجــال فق امتي
ان كل انســان حــر فــي ان يظهــر ويتصــرف كمــا يشــاء.

بحبك – جمع تكسير ورلى عازر
كجــزء مــن مبــادرة الجمعيــة الفلســطينية, تقــدم حركــة 
المثلييــن  لحقــوق  دعمــاً  الجنســي  للتنــوع  القــوس 
)LGBTQ( وتعــدد العالقــات, يغنــي مشــروع “غنــي 
عــن التعريــف” عــن حيــاة المثلييــن والمتحوليــن جنســياً 

ــر.  ــتنكر التغيي ــات تس ــن مجتمع ضم
ــة عــن امــرأة شــابة تعتــرف بحبهــا  ــك” هــي اغني “بحب
ألمــرأة اخــرى. تســتمر االغنيــة فــي وصــف عالقتهمــا 
التــي كانــت مليئــة بالعاطفــة منــذ نعومة اظافرهــن. الفتاة 
ــازل  ــدار الع ــى الج ــاً عل ــرخ عالي ــدا, وتص ــة ج مغرم
ــوف او  ــطين دون خ ــرائل وفلس ــن اس ــل بي ــذي يفص ال

خجــل. 

القصيدة الشريرة – جمع تكسير
تفســير لقصيــدة الشــاعر الســوري الشــهير نــزار القباني, 
تــدور االغنيــة عــن عالقــة جنســية بيــن امرأتيــن. حيــث 

تصــف الكلمــات العالقــة والعاطفــة المشــتركة بينهما. 

ُزمُزم – جمع تكسير
تــروي كلمــات االغنيــة قصــة شــاب يتســم ســلوكه 
ومظهــره وطريقــة حياتــه بـــ »االختــالف«, والــذي 
ــن,  ــال االخري ــل الرج ــح مث ــات ان يصب ــرع بتوقع ترت
»الرجولــة«.  لـــ  التقليــدي  التعريــف  إطــار  ضمــن 
ُيصــاب االكتئــاب وينمــي شــعوراً بعــدم االنتمــاء. اخيــراً 
ــى  ــدة ويشــجعه عل يجــد شــخصاً يدعــم شــخصيته الفري

ــع  ــق م ــه ليتواف ــر نفس ــد وان ال يغي ــن يري ــون م ان يك
ــع.  ــن المجتم ــه م ــة علي ــر المفروض المعايي

انا حرة بحالي – ميساء ضو
ــن  ــز م ــن التميي ــت م ــاة ضاق ــول فت ــة ح ــدور االغني ت
ــاً  ــابهة. مع ــاعر مش ــاة بمش ــل فت ــا تقاب ــع, عندم المجتم
يتغيــر منظورهــن عــن العالــم, وتقعــان فــي الحــب ألول 
مــرة. تجــادل كلمــات االغنيــة بــأن التوجهــات المختلفــة 

ــل إنســانية.  ــاس ال تجعلهــم اق للن

مناكير – هيا زعاترة
تصــف االغنيــة الصــور النمطيــة المفروضــة علــى 
كافــة شــرائح المجتمــع, والمســارات المحــدودة المتاحــة 
ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي ان يكونــوا مختلفيــن. تتمــرد 
البطلــة االثنــى ضــد هــذه الصــور النمطيــة المفروضــة 

عليهــا, رافضــة الســير مــع القطيــع. 
ــة تســمى  ــف« ايضــاً اغني ــي عــن التعري يتضمــن »غن
العيســاوي  شــهد  كلمــات  مــن  قصائــد«,  »ثــالث 
ــن فلســفة  ــة مســتوحاة م ــليمان. االغني ــاض س واداء ري

الفيلســوف اليونانــي أفالطــون فــي الحــب. 



8

طيف – مشروع ليلى
ــف«  ــة »طي ــر اغني ــل«, تذك ــن اللي ــم »اب ــن البومه م
ملهــى ليلــي تــم إغالقــه بســبب التوجهــات الجنســية 
لمرتاديــه. تبيــن الكلمــات اوضــاع المثلييــن والمتحوليــن 
جنســياً فــي المجتمعــات المغلقــة, باالضافــة الــى مــدى 
االمنيــة  القــوات  تمارســه  الــذي  والعنــف  اإلهانــات 
ــه  ــذي يتعرضــون ل ضدهــم, والتهميــش واالضطهــاد ال
مــن قبــل المجتمــع المحيــط بهــم. تنتقــد كلمــات االغنيــة 
اســتبعاد المثليــة الجنســية مــن الحســابات التاريخيــة 
الرســمية, مبينــة – فــي واحــدة مــن اقــوى الكلمــات فــي 
االغنيــة – انــه بغــض النظــر عــن مــدى االنحطــاط 
ــن  ــيقاتل م ــن س ــك م ــي, ســيظل هنال ــري واالخالق الفك

ــرار.  ــن واح ــوا مختلفي ــي ان يكون ــم ف ــل حقوقه اج

جئت الى اهلي – غني عن التعريف
تــدور االغنيــة حــول رجــل مثلــي الجنــس يخــرج مــن 
ــم ال  ــي, ولكنه ــه الجنس ــرته بتوجه ــه اس ــه ويواج عزلت
يقبلونــه. وُيجبــر علــى تــرك مســقط رأســه والعيــش مــع 
ــة  ــن الغرب ــة ع ــة الحزين ــر االغني ــرته. تعب ــوقه ألس ش
ــا  ــس عندم ــي الجن ــد مــن مثلي ــا العدي ــي يتعــرض له الت

ــول.   ــدم القب ــون بع ــم ُيجابه ــون اســرهم, ولكنه يواجه

الحرام – دينا الوديدي
تغنــي الشــابة المصريــة عــن مفهــوم حــب وحيــاة النســاء 

فــي العالــم العربــي, خصوصــاً فــي المجتمعــات التــي ال 
تســتطيع النســاء فيهــا ان يعشــن حياتهــم كمــا يحلــو لهــن. 
ــة  ــات االغني ــلبية بكلم ــكار الس ــذه االف ــه ه ــي تواج وه
التــي تتحــدث عــن جمــال الحــب والفــن, والتــي ليســت 

مخزيــة وال خطيئــة )حــرام(. 

هّيمتني – غالية بن علي
تشــتهر المغنيــة التونســية غاليــة بــن علــي بأغانيهــا عــن 
المــرأة. بالرغــم مــن االغانــي ليســت موجهــة الــى توجــه 
جنســي او جنــس معيــن, إال ان بــن علــي تحظــى بشــعبية 
واســعة فــي مجتمــع LGBTQ, بســبب كلمــات اغانيهــا 
الداعمــة للحــب بــكل اشــكالعه وخاصــة انهــا تشــير الــى 
النســاء فــي العديــد مــن اغانيهــا. وابــرز هــذه االغانــي 

هيمتنــي والمونــي اللــي غــاروا منــي وأود. 

ــة  ــن الحري ــددة م ــب متع ــي جوان ــذه االغان ــرض ه تع
جنســياً  المثلييــن  حيــاة  الــى  باالضافــة  الشــخصية 
ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتحوليــن جنســيا فضــالً 
ــن  ــق ب ــا تخل ــالل اغانيه ــن خ ــواذ. م ــع الش ــن مجتم ع
علــي مســاحة إلعــادة النظــر فــي مكانــة مجتمعــات 
الخطــوة  واتخــاذ  الشــرق االوســط,  فــي   LGBTQ
ــم.  ــم وحرياته ــن حقوقه ــد م ــي تح ــن الت ــر القواني لتغيي
ــة,  ــائل مختلف ــي قصــص ورس ــن عل ــي ب ــن اغان تتضم
ــات  ــرام االختالف ــو احت ــاوب ه ــن الموضــوع المتن ولك

وتوســيع نطــاق الحريــات. 
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ً مرحبا

انــا آرتيــن. تعنــي آرتيــن النقــاء والقداســة. انــه بالنســبة 
للكثيــر مــن النــاس اســم مذكــر ولكــن بالنســبة لــي فهــو ليــس 
كذلــك, اذ أننــي ارى نفســي خــارج الجنســين الذكر-االنثــى. 
ــد ان أســمى  ــي ال اري ــاة ولكنن ــدت فت ــس, ول ــي الجن ــا مثل ان

1   ُحر/ة الهوية الجنسانية: مصطلح جامع لوصف أي هوية جنس ال تنسجم مع ثنائية الجنس الخاصة بالذكور واإلناث.

رجــل او امــرأة. يســتطيع االخــرون مناداتــي بأســمي فقــط, 
آرتيــن. يمكننــي ان اكــون شــاذاً/ة او ُحــر/ة الهويــة الجنســانية 
ــي.  ــه اســرتي ل ــذي اختارت ــس االســم ال ــن لي 1. اســمي آرتي

عندمــا جئــت الــى تركيــا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن حياتــي, 
ــي  ــه. دعن ــماً احب ــدة, اس ــي الجدي ــماً لحيات ــرت اس ــد اخت وق

اشــرح قليــالً عــن حياتــي فــي تركيــا. 

»كنت اعمل بجد للحد من افكاري غير انني خطوة بعد خطوة توصلت 
الى ان هذا االسلوب خاطئ. بعد ذلك سعيت الى ان اكون مع اسرة 

LGBT وانقذت نفسي من سجني الذاتي...«
آرتين
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كالجــئ/ة فــي تركيــا, اعيــش هنــا منــذ 4 ســنوات. بــدأت 
ــك  ــن هنال ــم يك ــهل. فل ــر س ــكل غي ــئ/ة بش ــي كالج حيات
ــوه  ــم يمنح ــم ل ــل فأنه ــر العم ــن توف ــه, وحي ــل لمزاولت عم
ــم  ــل. اذا ل ــح عم ــل تصاري ــن نحم ــم نك ــا ل ــب ألنن لألجان
نتمكــن مــن الحصــول علــى وظيفــة فأنــه لــن يكــون هنالــك 
ــت  ــدون, وكن ــا وحي ــاة. كن ــات الحي ــادي لضروري ــم م دع
ــل  ــاد عم ــتطعت ايج ــراً اس ــة, واخي ــة التركي ــد اللغ ال اجي
ــن قدمــوا  ــن الذي ــع للمناشــف بمســاعدة االيرانيي ــي مصن ف
الــى هنــا قبلــي ويعرفــون بعضــا مــن اللغــة التركيــة. كان 
علــي العمــل 12 ســاعة فــي اليــوم بأجــور متدنيــة واوقــات 
راحــة قصيــرة مــع الشــعور بالشــوق والحنيــن الــى الوطــن 
والوحــدة. كان االمــر صعبــا جــدا لشــخص مثلــي لــم تشــهد 
حيــاة كهــذه مــن قبــل. ولكــن اصعــب شــيء واجهتــه هــو 
االجابــة علــى االســئلة حــول هويتــي: هــل انــِت رجــل ام 
ــس مــن شــأنك  ــأن جنســي لي ــاً ب ــت دوم ــد جاوب امــرأة. لق
ولكــن لهــذه االجابــة جوانــب ضــارة. علــى ســبيل المثــال, 
عندمــا زاد العمــل اليــدوي طلبــوا منــي مســاعدة الرجــال, 
اذا عارضــت فأنهــم ســيقولون لــي اخبرينــا مــا هــو جنســك, 
ــاء,  ــص النس ــال يخ ــي عم ــي واعمل ــرأة اذهب ــِت ام اذا كن
ولكــن بالنســبة لــي لــم تكــن هنالــك ايــة فرصــة غيــر تحمــل 
هــذا الوضــع. تدريجيــاً اعتــدت علــى هــذا النــوع مــن 

ــاة.  الحي

اآلن بعــد 4 ســنوات مــن عــدم اليقيــن ، أمنــح نفســي أحياًنــا 
لليــأس ، جســدي غيــر قــادر بدنيــاً وعقليــاً علــى تحمــل هــذه 
ــة  ــك اي ــة. علــى أي حــال ، ال توجــد هنال االشــغال الصعب

وســيلة غيــر تحمــل هــذه الحالــة.

ــتطيع  ــا ال اس ــارها. فأن ــى مس ــي ال ــود حيات ــى ان تع اتمن
وضــع خطــط طويلــة االمــد لحياتــي بســبب وضعــي 
كالجــئ/ة. ال اعــرف شــيئاً عــن المســتقبل, لربمــا عشــت 
ــن  ــنوات ولك ــنة او 10 س ــهر او س ــوم او ش ــدة ي ــا لم هن
عــدم معرفــة كميــة الوقــت الــذي ســأقضيه هنــا يجعــل مــن 
حياتــي راكــدة. بالرغــم مــن كل هــذه الصعوبــات الناجمــة 
عــن كونــي الجــئ/ة فــي تركيــا, اال اننــي اشــعر بالرضــا 
وهــذا مــا يجعلنــي ســعيد/ة ألننــي هنــا اســتطيع ان اعيــش 
كمــا انــا دون خــوف مــن اعــالن هويتــي كمثلــي/ة. هدوءي 
هنــا هــو اكثــر ممــا كان فــي ايــران. فــي ايــران لــم اتمكــن 

مــن العيــش كمــا اردت. 

مــن جهــة كنــت خائــف/ة مــن الحكومــة ومــن جهــة اخــرى 
مــن النــاس والعائلــة. فــي احــدى المــرات حاولــت ان 
اشــرح توجهــي الجنســي ألســرتي ولكــن بســبب معاملتهــم 
المزعجــة عشــت 12 عامــاً ارتــدي قناعــاً كــي اخفــي 
"ذاتــي" الحقيقيــة. فــي تركيــا ايضــاً تســتمر الحيــاة بشــكل 
صعــب, كمــا ان هنالــك الكثيــر مــن االشــخاص الذيــن 
ــة كــي  ــه الكفاي ــا جــريء/ة بمــا في ال يتقبلوننــي ولكنــي هن
اكشــف عــن نفســي واعلــن بأننــي مثلــي/ة. انــا اتعامــل مــع 
كل االشــخاص كمــا اشــاء وانــا لســت مجبــر/ة علــى تغييــر 
ــن ان  ــوف م ــبب الخ ــي بس ــك ملبس ــي وكذل ــي وحيات نفس
ــد  ــرض للتهدي ــي الجنســي واتع ــن توجه ــم ع ــمع احده يس
منهــم. الكثيــر مــن النــاس يعارضوننــي ولكــن هنالــك ايضــا 
مــن يتقبلنــي. انــه امــر ثميــن جــداً بالنســبة لشــخص مثلــي, 
لــم يحــاول حتــى اكثــر افــراد اســرته/ا حميميــًة ان يفهمــه/ا 
وان يتعامــل معــه/ا بشــكل جيــد. توفــي والــدي عندمــا كنــت 
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فــي تركيــا وكان اكبــر هاجــس لــي هــو لمــاذا لــم يرغــب 
والــدي بســماعي وتقبلــي كمــا انــا حتــى وفاتــه؟ مــاذا كان 

خطــأي؟ 

بــكل  أخبــر عائلتــي  ان  اســتطيع  أن  مــا  يوًمــا  أتمنــى 
بنفســي غيــر  اشــعر  كــي  التــي واجهتهــا  الصعوبــات 
وحيــد/ة ولكننــي والكثيــر مثلــي فــي الواقــع وحيــدون ألننــا 
ــم  ــا توقعــت عائالته ــن اصبحــوا كم ــك الذي لســنا مــن اولئ
لهــم. لهــذا الســبب قــررت ان اكــون قويــا/ة وان أملــك 
اســرتي الخاصــة بــي, اعنــي اســرة LGBT. معاً نســتطيع 
ان نحــارب المعارضيــن ونكــون حيــاة رائعــة ألنفســنا. 
ــه.  ــي عــازم/ة علي ــر متأخــراً ولكنن ــذا االم ــت ه ــد عرف لق
 LGBT كنــت منعــزال/ة ولــم اشــارك فــي ايــة مجموعــات

ــل.  ــي العم ــي تتلخــص ف ــت حيات وكان

كنــت اعمــل بجــد للحــد مــن افــكاري غيــر اننــي خطــوة بعد 
خطــوة توصلــت الــى ان هــذا االســلوب خاطــئ. بعــد ذلــك 
ســعيت الــى ان اكــون مــع اســرة LGBT وانقــذت نفســي 
ــي حضــور اجتماعــات  ــدأت ف ــذا ب ــي, ل ــن ســجني الذات م
LGBT, كونــت العديــد مــن الصداقــات ووجــدت  دوافــع 
ــو مــن ســنة  ــي شــهر ماي ــر كــي اعيــش. ألول مــرة ف اكث
2018 خرجــت مــع اصدقائــي LGBT الــى شــوارع 
ــد  ــزح. لق ــوس ق ــم الق ــع عل ــا م ــش فيه ــي اعي ــة الت المدين
عشــت 4 ســنوات فــي تلــك المدينــة دون ان امــر بتجربــة 
 LGBT ان اخــرج الــى الشــوارع يــداً بيــد مــع اســرة
ــا موجــودون,  دون شــعور بالخــوف مــن اجــل القــول بأنن
ابصرونــا وال تزعجونــا. كمــا ان بعــض النــاس دعمونــا. 

تمنيــت دائمــاً المشــاركة فــي مســيرة الفخــر ولكنــه كان فــي 
ــادرة  ــا بمغ ــم تســمح لن ــي اســطنبول والشــرطة ل ــادة ف الع
مدينتنــا, او علــى االقــل كان مــن الصعــب جــداً الحصــول 
ــي التركــي  ــح. لحســن الحــظ ســاعدني صديق ــى تصري عل
فــي الحصــول علــى التصريــح الــذي كان صعبــاً جــداً. كان 
اســبوع مســيرة الفخــر فــي اســطنبول, وانــا كنــت هنــاك. 
ــرة  ــت كبي ــا كان ــض ولكنه ــرة للبع ــة صغي ــون امني ــد تك ق
بالنســبة لــي ويمكننــي القــول بأنــه كان افضــل اســبوع لــي 
ــع  ــث تجم ــا, اســبوع مخصــص لـــ LGBT حي ــي تركي ف
الكثيــر منهــم مــن كافــة انحــاء تركيــا فــي اســطنبول. 
ــة حظــرت المســيرة, اال  بالرغــم مــن ان الحكومــة التركي
ان نشــطاء LGBT فعلــوا كل مــا بوســعهم إلقامتــه, مــن 
ــة  ــى إقام ــية ال ــة الجنس ــول المثلي ــورش ح ــارض وال المع

ــا الخاصــة.  حفالتن

ــطي  ــة ناش ــم الحكوم ــث ال تدع ــروف حي ــذه الظ ــت ه تح
ــل  ــراً ح ــي. اخي ــي اعجبتن ــرة اصدقائ ــإن مثاب LGBT, ف
ــدان  ــه مي ــا في ــن بم ــة االماك ــت كاف ــيرة, وامتلئ ــوم المس ي
تقســيم وشــارع االســتقالل بقــوات الشــرطة, مــع ذلــك كان 
ــول  ــا بدخ ــرطة لن ــمحت الش ــراً س ــاك. اخي ــا هن اصدقاؤن
زقــاق صغيــر والتجمــع هنــاك لمســيرتنا. بالرغــم مــن 
ــك العــدد مــن  انهــم منعــوا المســيرة اال ان اجتمــاع كل ذل
مثليــي الجنــس LGBT وهــم يــرددون الشــعارات ويغنــون 
االغانــي كان شــعوراً رائعــاً جــداً. حاصــرت الشــرطة 
ــادرة  ــاس بمغ ــت نبهــت الن ــاق وبعــد ســاعة مــن الوق الزق
المــكان. ولكنــه كان جيــداً وانــا اتمنــى ان اجربــه مــرة 
اخــرى فــي يومــا مــا دون الشــعور بالخــوف فــي يــوم 

ــا.  ــاالً لن ــا واحتف ــون خاصــاً بن يك
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هــل يمكــن أن تخبرنا/تخبرينــا عــن تجاربــك كرياضــي/ة هنــا 
فــي تركيــا و ســابقاً فــي ايــران؟  

ــران  ــاً, كنــت العــب كــرة الســلة ســابقاً. فــي اي ــكا: مرحب مي
ــكا.  ــي الشــباب بأســم مي يعرفن

المدرســة  فــي  كنــت  عندمــا  الســلة  كــرة  العــب  بــدأت 
ــدأت العــب كــرة الســلة  ــة ب ــة المهني ــي الثانوي المتوســطة. ف
النــادي  الــى   االنضمــام  واســتطعت  احترافــي  بشــكل 
ــاً,  ــون واضح ــمى بـــ X. ألك ــي والمس ــي مدينت ــود ف الموج
لــم يكــن بوســعي توظيــف مــدرب واللعــب بشــكل احترافــي 
لــذا قــررت ان اتعلــم هــذا االمــر بنفســي. لعبــت لمــدة اربــع 

ــا  ــام عندم ــي احــد االي ــذ المدرســة المتوســطة. ف ســنوات من
كنــت اتــدرب فــي متنــزه المدينــة تعرفــت علــى شــاب قدمنــي 
الــى واحــد مــن افضــل المدربيــن واســتطعت الدخــول الــى 
نــادي X, ولكننــي كمــا قلــت ســابقاً لــم اســتطع دفــع النفقــات 

ــي.  ــاك احــد يدعمن ــن هن ــم يك ول

بســبب توجهــي الجنســي لــم اكــن مدعمــاً مــن قبــل اســرتي. 
ولهــذا الســبب لــم اســتطع مزاولــة العمــل الــذي تمنيتــه. 
ــوا  ــن عمل ــبابا الذي ــك بعــض الش ــه كان هنال ــن ان ــم م بالرغ
ــي  ــادي, اال انن ــى الن ــن واســتطاعوا الدخــول ال ــع المدربي م
اســتطعت القيــام بــه بنفســي وكان اداءي جيــد بحيــث قبلنــي 
ــك كنــت ســباحاً ولكــن بســبب المشــاكل  ــل ذل ــون. قب المدرب

مقابالت مع رياضيين في إسكي شهير
مقابالت: كوراي أركاداش , سانغول كيلينج
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التــي واجهتنــي هنــاك تركــت الســباحة ولهــذا الســبب ال 
ــران مــن  ــك االمــر. تركــت اي ــي التحــدث عــن ذل ارغــب ف
ــاب  ــة بااللع ــك الخاص ــل تل ــي, عاالق ــاق بأحالم ــل اللح اج
الرياضيــة التــي احببتهــا. االن فــي تركيــا, نجتمــع مــع 
الالجئيــن االخريــن لتكويــن فريــق وقــد جمعنــا المــال لشــراء 
ــى ان تحســن  ــا. اتمن ــا ســاحة للعــب فيه ــم إعطاءن ــرة. وت ك
التــي  الصعوبــات  كل  مــن  بالرغــم  معنوياتنــا  الرياضــة 
نالقيهــا فــي تركيــا واتمنــى ان ينجــح كافــة الشــباب الباحثيــن 

ــدوه.  ــا يري ــوا كل م ــم وان يحقق ــن احالمه ع

بحــري: انــا بحــري, ابلــغ مــن العمــر 28 عامــاً, وقــد لعبــت 
كرة الســلة منذ ســنة 2000 في نادي نســائي. بســبب شــعري 
القصيــر والمشــاكل الناتجــة مــن مظهــري الشــبيه بالرجــال, 
لــم ارتــدي معطفــاً لذلــك كانــت لــدي بعــض المشــاكل. فــي 
ســنة 2006 عندمــا كنــت فــي نــادي X دخلــت فــي الــدوري 
الممتــاز لمحافظــة X اذ اننــي كنــت مــن بيــن افضــل الحراس 
النســاء وكان شــعري ابيــض جزئيــاً, ولــدت فــي ســنة 1989 
ــت  ــة بالمشــاكل الناجمــة اذا كان ــة كافي ــى دراي ــم اكــن عل ول
ــت  ــا ليس ــأن روحه/روحه ــي, وب ــر رجال ــرأة ذات مظه الم
فــي انســجام مــع جسده/جســدها وفــي الواقــع هو/هــي يحمــل 
جســدين فــي روح واحــدة. طردونــي مــن كــرة الســلة ألنهــم 

لــم يقبلونــي كمتحــول جنســي فــي حيــن انــه شــرف لــي. 

بعــد ذلــك ســاعدتني صديقــة لــي علــى البــدء بالتــدرب فــي 
ــل,  ــي غوغ ــمي ف ــن اس ــث ع ــك البح ــاء. يمكن ــي النس رجب
ــا  ــة كوري ــي بطول ــا شــاركت ف اقصــد اســمي الســابق عندم
كمــا اننــي لعبــت ايضــاً فــي الوس وســنغافورة وبونــا, كنــت 
مــن بيــن افضــل العابريــن واالحتيــاط. كان زوج مدربتــي, 
ودعنــي اذكــر اســمها X, كان زوجهــا غيــر عــادل ابــداً معــي 
ــي.  ــر جنس ــة لتغيي ــت لجراح ــي خضع ــف بأنن ــا اكتش عندم
ــتئصال  ــة اس ــاي بجراح ــتئصال ثدي ــم اس ــام ت ــك االي ــي تل ف
الثــدي ولكننــي احببــت ممارســة الرياضــة, اســتخدمت ســترة 
ــي  ــي زوج مدربت ــاي. طردن ــار ثدي ــوارب إلظه ــة بالج مليئ
ــي الالئحــة  ــوا اســمي ف ــم وضع ــذا الســبب ث ــادي له مــن الن
الســوداء بطريقــة ُحرمــت فيهــا مــن ارتيــاد النــوادي النســوية 
عــن  انقطعــت  الحــظ  لســوء  النســاء.  بأســلوب  واللعــب 
الرياضــة ثــم أُجبــرت علــى مغــادرة ايــران ألننــي احتجــت 

ــة.  ــي الجراحي ــال لعمليت ــع الم ان اجم

ــم  ــدام الدع ــبب إنع ــرى بس ــرة اخ ــن م ــا ولك ــى هن ــت ال جئ
المالــي وإنعــدام البــدالت الرياضيــة وحتــى إنعــدام كــرة 
بســيطة لــم نســتطع الذهــاب الــى الســاحة ولعــب كــرة الســلة 

ــدم.   ــرة الق او ك

 KAOS GL قدمــت  تركيــا,  الــى  مجيئــي  بدايــة  فــي 
معروفــاً لنــا بمنحنــا ســاحة للعــب كــرة القــدم. فــي تلــك 
ــم  ــل ابراهي ــس, خلي ــي الجن ــل مثل ــم رج ــاراة كان الحك المب
ــاً  ــا وقت ــا وقضين ــبة لن ــاً بالنس ــر رائع ــش-داغ, كان االم دينت
ممتعــاً هنــاك, اختفــت كافــة احزاننــا فــي ذلــك اليــوم. اود ان 
اقــول لــكل شــخص يســمع عنــا بأننــا حقــاً نحــب الرياضــة, 
ــي  ــى الســواء, اعن ــا عل ــة ألجســادنا وارواحن فهــي ضروري
ان الرياضــة هــي ميــزة لنــا إلظهــار قدراتنــا الجســدية. واود 
ان اشــكركم كلكــم, انتــم اصدقائــي مــن KAOS. اتمنــى ان 
يتــم ســماع صوتــي مــن قبــل اي شــخص يســاعدنا او يقــدم 

 .LGBT ــن ــن المثليي ــاً نح ــا معروف لن

ــن LGBT ممارســة  ــا جميعــاً كمثليي ــي, يمكــن لن بالنســبة ل
بســيطة  تجهيــزات  ذو  متنــزه  فــي  المفضلــة  رياضاتنــا 
ــا وتحــت  ــا نعيــش هن ــى اجســادنا مرتاحــة ولكنن ــاظ عل للحف
ــول  ــتطيع الحص ــيئة وال نس ــا س ــأن تغذيتن ــروط ف ــذه الش ه
علــى الفيتامينــات المطلوبــة. نحــن ســتة شــباب مثلييــن هنــا  
ــلة  ــرة الس ــب ك ــرة للع ــترينا ك ــال واش ــا بعــض الم – جمعن
ــباب االخــرون  ــاعد الش ــى ان يس ــاً واتمن ــع مع ــا نجتم عندم

ــاً.  ــاً رائع ــوا يوم ــض وان يمض ــم البع بعضه

ايرانــي.  انــا مدريــك, عمــري 26 ســنة وانــا  مدريــك: 
رياضتــي او فنــي االساســي هــو الرقــص. فــي الواقــع, 
ــت  ــا كن ــن م ــاً اي ــي دائم ــت الشــرطة تضايقن ــران كان ــي اي ف
ــدة.  ــرات عدي ــرطة م ــل الش ــن قب ــت م ــد ُضرب ــص, وق ارق
ــظ  ــوء الح ــن لس ــص ولك ــاً للرق ــا مكان ــا أجرن ــى انن واالده
ــارة".  ــى الدع ــجيع عل ــكان للتش ــر م ــة "توفي ــا بتهم حاكمون
ــوا  ــا وقبض ــوا معن ــي يحقق ــة ك ــة قانوني ــا قضي ــوا علين رفع
علينــا. لهــذا الســبب جئــت الــى تركيــا وحاولــت متابعــة فنــي 
مــرة اخــرى. ذهبــت الــى مختلــف المالهــي فــي اســطنبول 
ألنــه لــم يكــن لــي مــن يدعمنــي ماليــاَ لــذا حاولــت ان اجــرب 
حظــي فــي العثــور علــى عمــل فــي مالهــي الرقــص وقمــت 
بــإداء رقصــي فــي بعــض االماكــن. عندمــا تكــون راقصــاً او 
فنانــاً تعمــل فــي ملهــى, بالتحديــد فــي ملهــى للمثلييــن, فــأن 
ــك,  ــم يريدون ــف, فه ــوك بشــكل مختل ــن يعامل ــع العاملي جمي
وبمــا انهــم يريدونــك فأنهــم ســيدعوك تعمــل هنــاك, واذا 
اردت كســب المــال عليــك ان تثيــر اعجابهــم دومــاً وان 
ــن كل  ــم م ــال بالرغ ــب الم ــتطعت كس ــم. اس ــع رغباته تطي

ــم تنتهــي.  ــك ولكــن مشــاكلي ل ذل
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ــث  ــي حي ــى مدينت ــت ال ــا ذهب ــت عندم ــر كان ــكلتي االكب مش
ــتطع  ــم اس ــياء ل ــارس اش ــل ان ام ــاب العم ــي ارب ــب من طل
تلبيتهــا وأجبــرت علــى تــرك العمــل وايضــا اســطنبول 
ــع  ــة عــرف الجمي ــة X. فــي هــذه المدين ــى مدين والذهــاب ال
بأننــي كنــت راقصــاً فــي ملهــى للمثلييــن ولهــذا الســبب 
ــي  ــوا بقصت ــكان عرف ــي كل م ــد ف ــهر واح ــل لش ــد العم بع
ــي  ــركائي ف ــد ش ــام اح ــرات, ق ــدى الم ــي اح ــي. ف وطردون
ــي ان امــارس  ــه اراد من ــي ألن ــي وكســر انف ــزل بضرب المن
فعــالً لــم ارغــب ان اقــوم بــه. باالضافــة الــى اننــي تشــابكت 
مــع بعــض الشــباب االتــراك. بلغــت الشــركة باالمــر ولكنهــم 
ــر  ــاً لتغيي ــت طلب ــذا قدم ــد, ل ــل الج ــى محم ــذوه عل ــم يأخ ل
ــع  ــلة م ــرة الس ــب ك ــة Y والع ــي مدين ــا ف ــوم ان ــي. الي مدينت
الشــباب االخريــن وقــد كان يومــاً رائعــاً ومســلياً بالنســبة لــي 
بعــد 6 او 7 اشــهر. اســتطعنا قضــاء وقــت ممتــع مــع بعــض, 
وبالرغــم مــن انــه لــم يكــن هوايتــي المفضلــة اال اننــا علــى 

ــكراً. ــتمتعنا. وش ــل اس االق

ــى  ــا متحــول جنســي مــن انث ــان. ان ــا داي ــاً, ان ــان: مرحب داي
الــى ذكــر. بــدأت الســباحة منــذ ان كنــت فــي المدرســة 
االبتدائيــة. شــاركت فــي البطــوالت الوطنيــة وحققــت بعــض 
ــم اســتطع التــدرب مــع النســاء  ــرة ل المراكــز ولكــن بعــد فت
ــى ان  ــم اســتطع حت ــي ول ــت ل ــي حصل ــاكل الت بســبب المش
اتواجــد معهــن ألن مظهــري قــد تغيــر. كانــت تســريحة 
شــعري قصيــرة مــا كانــت الســبب دومــاً فــي اإلبــالغ عنــي.  
ثــم شــاركت فــي فريــق للغطــس واســتطعت الحصــول علــى 
شــهادة غطــس ذات نجمتيــن مــن ايطاليــا ولكننــي لــم اســتخدم 
تلــك الشــهادة ابــداً فــي وطنــي وان اعمــل بشــكل احترافــي. 
بالتعبيــر عــن مشــاكلي هنــا  لــي  شــكراً ألنكــم ســمحتم 
واتمنــى ان ُيســمع صوتــي وانــا اشــكر جــداً اصدقائــي. منــذ 
مجيئــي الــى تركيــا اصبحــت مهتمــاً بالرياضــة بشــكل اكبــر 
واتمنــى ان تحــدث لــي اشــياء جيــدة وان اخضــع لجراحــات 
مريحــة وان اداوم علــى ممارســة رياضتــي بشــكل احترافــي 

ــي.      ــدم فــي عمل ــق لنفســي التق ــن وان احق كاالخري
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قداس لطائر
نظرت الغراب األم إلى فرخها

كان صغيراً وكانت اجنحته ضعيفة. 

مع مرور االيام, كبر
ولكن األجنحة القوية لم تظهر 

عرفت األم بإن ابنها لن يستطيع الطيران ابداً
لهذا ابقت الغراب الصغير بعيداً عن السماء

كان الغراب الصغير حزيناً, لم يكن ذلك عدالً 
لماذا كان عليه ان يلد بهذا الشكل؟ رأى نفسه كعالة على والدته

لذا وقف على حافة العش

احذر! فليس لديك اجنحة للطيران! صرخت االم
أجاب االبن: الطيران الى الموت الجميل ال يحتاج الى أجنحة

ِطر
ِطر

دراكو
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مثليــة 	  تكونــي  ان  الشــعور  هــو  مــا  دونــا:  مرحبــاً 
ــي  ــن ف ــل ترغبي ــال؟ ه ــك اطف ــة ول LGBTI ومتزوج

اخبارنــا عــن هــذا االمــر؟
مــن  المكــون  بزواجــي  اعتــز  انــا 

امــرأة مطابــق للهويــة الجنســانية و 
ــة الجنســية, ولكــن  امــرأة مصححــة الهوي

ــأن المجتمــع يشــعر  ــول ب مــن الصعــب ان اق
بنفــس الشــيء. فالمجتمــع ال يتقبــل مثــل هــذا 

الــزواج. انــه امــر رائــع لــي ولزوجتــي, اذ ليســت 
لدينــا ايــة مشــاكل. اطفالــي علــى مــا يــرام مــع 
ــم. وهــم ال  ــا كأهــل له ــم يحبونن ــرة LGBTI, وه فك
يشــعرون بأيــة فروقــات عــن االطفــال االخريــن فيمــا 

ــر.  ــذا االم يخــص ه

اود ان اوصــي االزواج المثلييــن LGBTI بــأن 
يتزوجــوا وينجبــوا االطفــال, ألننــا نحتــاج ايضــاً 
بالتضامــن.  نتمتــع  وان  مجتمعــاً  نكــون  ان 
فــي  بأننــا لســنا لوحدنــا  نحتــاج ان نشــعر 
فــي حاجــة ألن  بالتأكيــد  المجتمــع, ونحــن 
نكــون جــزءاً مــن المجتمــع. نحــن نحتــاج الــى 
هــدف, الــى شــيء يمكــن التمســك بــه فــي 
الحيــاة. اذ ال يمكــن للمــرء ان يعيــش دون 

ــدف.  ه

مــا هــو نــوع الحيــاة التــي تتخيلينهــا لألفــراد المثلييــن 	 
LGBTI؟ 

ــا  ــاً اذا مــا ظهرن ــن اجتماعي ــا ان نكــون مقبولي يمكنن
اكثــر فــي المجتمــع. اقــول هــذا, غيــر انــه امــر بالــغ 
ــرق  ــات الش ــي مجتمع ــون ف ــن يعيش ــة لم الصعوب

االوســط. 

مــاذا توديــن ان تقولــي عــن االفــراد المثليين 	 
المثليــة LGBTI فــي  LGBTI والحــركات 

العــراق؟ 
اي شــخص يخــرج الــى العلــن كفــرد مثلــي 
LGBTI لــن يســتطيع ان يعيــش اكثــر مــن 
3 اشــهر فــي العــراق. االفــراد المثليــون 
LGBTI ُيقتلــون فــوراً اذا مــا اكتشــف 
المجتمــع حياتهــم الجنســية. فهــم غيــر 
االختــالط  يمكنهــم  ال  مقبوليــن. 
عليهــم  منازلهــم,  حــدود  خــارج 
البقــاء فــي الداخــل طــوال الوقت. 
يجــب علــى االفــراد المثلييــن 
LGBTI البقــاء منعزليــن. 
ــك,  ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
بــدأوا فــي االختــالط عبــر 
االنترنــت خــالل االشــهر 
حتــى  االخيــرة,   3-2
وإن كان هــذا االمــر 
ــة.  محــدود للغاي

مقابلة مع دونا
“نحن نحتاج أيضاً أن نكون مجتمعاً وأن نتمتع بالتضامن. نحتاج أن نشعر بأننا لسنا لوحدنا في المجتمع...”

مقابلة:  كوراي أركاداش , سانغول كيلينج  
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Serpil Odabaşı Yurtsuz

مرحبا ، قصتي باختصار :

انا من سوريا عمري 24 خريج جامعي 

ســنة 2016 عرفــو أهلــي بميولــي الجنســي وإنــي gay ف 
خفــت كتيــر صــار فــي ضــرب شــديد. 

بعــد الضــرب بتفاجــئ انــي طالــع مــن البيــت وقفنــي البوليــس 
أوراقــي  وطلــب 
علســجن.  واخدونــي 

اســتغرابي  زاد  يلــي 
انــي نضربــت بلســجن 
ليــوم واحــد بــس مــن 
ــا  ــدون م ــق ب ــل المحق قب
يســألني شــي .وكانــت 
ــال فقــط 14  مــدة االعتق

يوم. 

علــى  متعــرف  كنــت 
ــد  ــق أح شــب عــن طري
التطبيقــات الخاصــة بــل 

 .gay

بلهــروب  ســاعدني 
ــة،  ــع التكلف ــا ودف لتركي

علــى  ووقــت وصلــت 
الشــب  كان   X مدينــة 
كان  بيــت  مســتأجر 
تعاملــو وال احلــى مــن 
يعاملنــي  كان  هيــك. 
وابــن  واخ  كصديــق 

الوقــت،  بنفــس  وحبيــب 

ــع  ــا نطل ــا قررن ــض، بعده ــع بع ــهور م ــى 3 ش ــا أحل قضين
علــى ألمانيــا عــن طريــق البحــر. بــس كانــت التكلفــة كبيــرة. 

فطلــع هــو قبلــي ووصــل. 

وبعــد شــهر هــو بعثلــي مبلــغ وانــا آمنــت مبلــغ حاولــت اطلــع 
بلبحــر بــس نمســكت من قبــل األمــن التركي. 

ــل  ــن قب ــان نمســكت م ــة وكم ــد شــهرين كــررت المحاول بع

األمن التركي 

المحاولة الثالثة كانت بتاريخ  x  كمان نلقطت. 

ــة  ــة X التركي ــق مدين ــن طري ــت ع ــرة كان ــة األخي المحاول
بتاريــخ x وكمــان نمســكت. بــس هــل المــرة قالولــي األمــن 
إذا بتعيدهــا ترحيــل علــى ســوريا .حاولــت وصــل لــل منظمة 
األمــم ليســمعو قصتــي بــس لالســف مــا حســنت النــي بخــاف 

اتنقــل كتير. 

يلــي  الشــب  فخبــرت 
بألمانيــا انــي مســتحيل 

احســن أحــاول 

إلــى  الترحيــل  ألن 
المــوت  يعنــي  ســوريا 

إلــي. بنســبة 

انــا رفضنــي المجتمــع 
ــا  ــى بتركي ــوريا وحت بس
ال  بيرفــض  المجتمــع 
مــن  عانيــت   .gay
بــس  نفســية  أزمــات 
ــا  ــد هلل عــم اتخطاه الحم
يلــي  الشــب  بفضــل 
بألمانيــا يلــي مــا تركنــي 
ــح  ــاء أصب ــع أن ال لق م

ــتحيل.  ــبه مس ش

بــس رح ضــل متقبــل 
نفســي متــل مــا أنــا

 to be or not to be

أكون أو ال أكون 

ــك  ــل ال ــل الشــخص المقاب ــارئ :)تقب ــك للق ــي إل نصيحــة من
ــس  ــك ب ــون ابن ــن يك ــرو ممك ــون gay أو غي ــا يك ــن م مي
خايــف يعتــرف، ممكــن يكــون أبــوك، ممكــن يكــون رفيقــك 
واخــوك، نحنــا أشــخاص مثقفيــن وواعييــن منــا األطبــاء 

والحقوقيــن والعامليــن. (

والنصر لقضيتنا 

يرجى المالحظة : قد يحتوي هذا النص على مواد مؤثرة لألشخاص الذين لديهم تاريخ من العالقات المسيئة.

 to be or not to be بس رح ضل متقبل نفسي متل ما أنا«
أكون أو ال أكون«.

م. ج.
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كل  جانبــا  ايرانيــة. وضعــت  ترانــس  امــرأة  شــايا.  أنــا 
ــك. ــاوزت كل ذل ــاص و تج ــي الخ ــى جنس ــزات وحت التحي

ــة  ــدي ولســت هارب ــي ي ــي ف ــل احالم ــرأة, احم ــا االَن ام ْان
مــن احزانــي. لســت هاربــة مــن ماضيــي ومــن كنــت, مــن 
ــن الذهــاب  ــن الخــوف م ــي, م ــع مخاوف ــي, مــن جمي طفولت
الــى المدرســة حيــث يســتهزأ زمالئــي بــي, مــن لــوم والــداي 
لــي, مــن الشــعور الشــديد باالختــالف عــن االخريــن. الخوف 
ــة. الخــوف  ــة جامعي ــا طالب ــت فيه ــي كن ــام الت ــك االي مــن تل
ــن  ــرف نفســي. الخــوف م ــا اتع ــت فيه ــي كن ــام الت ــن األي م
ــا اتحــدث مــع اســرتي عــن نفســي.  ــت فيه ــي كن ــي الت الليال
الخــوف مــن ْاكــون مســتبعدة ووحيــدة. الخــوف مــن المحاكــم 
ــات  ــة العملي ــن صال ــوف م ــرعي. الخ ــب الش ــة الط ومنظم

وآالمهــا.  

الخوف من حياة جديدة و/او عالقة حب...

الخوف من ثقافة وأحكام مجتمع جاهل لم يفهمني ابداً...

ــفر...  ــة س ــرد حقيب ــي مج ــي ف ــم حيات ــن أن ألمل ــوف م الخ
ــة.  ــة اجنبي ــار. ودول ــوداع. والمط ــن ال ــوف م الخ

ــي  ــرة ف ــي. هبطــت الطائ ــادرت موطن ــرة وغ ــت الطائ ركب
مطــار اســطنبول. وكأن تركيــا كانــت ابــرد فــي شــتاء 
ــفري:  ــواز س ــم ج ــم خت ــر. ت ــت اَخ ــن اي وق ــنة م ــك الس تل
ــن.  ــك الحي ــذ ذل ــل من ــت طوي ــد مــر وق 2016.02.08, وق
اســتطيع ان اتذكــر رعبــي مــن الوحــدة والمصيــر المجهــول 

ــة.  ــي كل ثاني ف

انــا االَن اعيــش فــي دولــة اجنبيــة. تركــت وطنــي اعتراضــاً 
علــى نفســي وعلــى اســرتي والمجتمــع وقســوة الحيــاة. االَن 
ــد  ــك واجي ــك. اعــرف لغت اســتطيع ان ْالبــس واتصــرف مثل
ــا  ــي. وكأنه ــي باألجنب ــت تنادين ــك الزل ــا. ولكن ــدث به التح
ــا  ــى جوه ــى االن عل ــد حت ــم اعت ــي ل ــي. وكأنن ليســت مدينت
مليئــة  تركيــا  لــي  بالنســبة  وشمســها.  وتربتهــا  وماءهــا 
بالذكريــات الحلــوة والمــرة. هنــا لــدي الكثيــر مــن ااْلصدقــاء 
ــا اســرة ألنفســنا  ــي. صنعن ــن يشــكلون جــزءاً مــن حيات الذي
ــم تمكننــي  ــا ل لحمايــة انفســنا مــن التشــرد. ولكــن الحيــاة هن

ــة.  ــس بحري مــن ان اكــون نفســي واتنف

انــا هنــا وحيــدة مــع نفســي, وحياتــي فــراغ, ال اعــرف الــى 
ايــن ستســوقني.... 

عملــت حتــى فــي اقســى االوقــات مــن اجــل الحصــول علــى 
مــأوى وســقف وكســرة خبــز...

العمــل فــي تركيــا صعــب جــداً. لــم اختبــره مــن قبــل ابــداً. 
ــور  ــاً اج ــا احيان ــة وتصاحبه ــة وصعب ــل طويل ــاعات عم س
بأدنــى حــد. ولكننــي لــم افقــد املــي فــي ان أصنــع مســتقبالً 

ــي.  ــزال حلم كان وال ي

ــكك  ــس الس ــى نف ــرك عل ــا ال تتح ــاة وكأنه ــدو الحي ــن تب لك
كالقطــار. احيانــاً يهــوى قطــار الحيــاة فــي لحظــة...  ولكــن 
تبــدو الحيــاة كمــا لــو أنهــا ال تتحــرك علــى نفــس القضبــان 

ــي لحظــة ... ــاة ف ــاً ينهــار قطــار الحي كقطــار. أحيان

بســبب عــدم امتالكــي لتصريــح عمــل تــم القبــض علــي 
مــن قبــل الشــرطة التركيــة وحوصــرت حياتــي. ُنقلــت الــى 
مركــز الشــرطة فــي نفــس الليلــة التــي تــم فيهــا إلقــاء القبــض 
علــي. كان هنالــك شــباب اخــرون. وكان الطقــس يتجمــد. لــم 
يمــر الوقــت ولــم يحــل الصبــاح. كنــت اعتقــد بأننــي ســأكون 

طليقــة فــي الصبــاح ولكــن حصــل شــيء اخــر. 

بقيــت هنــاك لثالثــة ايــام. فــي اليــوم الثالــث اخبرونــي بشــكل 
ــم ارادوا  ــا. وكأنه ــن تركي ــي م ــه ســيتم ترحيل ال ُيصــدق بأن
ــرداً.  ــاً ومش ــي بريئ ــعرت بنفس ــي. ش ــش حيات ــي لعي معاقبت
اتذكــر االيــام االولــى عندمــا ناشــدتهم ان يســاعدونني لحمايــة 
مســتقبلي ألننــي لــم ارده ان يكــون مثــل ماضيــي فــي ايــران, 

ولكنهــم تحولــوا ضــدي. 

ــا  ــدور حــول رأســي. عندم ــم ي ــدوار وكان العال شــعرت بال
ــي  ــفى. ازعجن ــي مستش ــرير ف ــي س ــت ف ــي كن ــت عين فتح
ــي  ــا لكنن ــخًصا م ــت ش ــا قتل ــرت »ربم ــاد. فك وزن االصف

ــه!«.  ــم ب ــى عل لســت عل

ــن  ــر م ــاك الكثي ــز الشــرطة كان هن ــى مرك ــا ال ــا عدن عندم
النــاس جــاءوا لمســاعدتي. عرفــت البعــض منهــم ولــم ارى 
الكثيــر منهــم. كان بينهــم اصدقائــي وااليرانييــن وبعــض 
المحامييــن. كنــت خائفــة فقــط. عندمــا ركبنــا الســيارة اتذكــر 

»و لكنك ال تزال تصفني باألجنبية.  و كأنها 
ليست مدينتي.  و كأنني ما زلت غير معتادة على 

طقسها و مياهها و ترابها و شمسها.«  
شايا
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ــون بأســمي.  ــون ويهتف ــم يبك ــي وه ــة ألصدقائ صــورة باهت
وكنــت افكــر فــي مــدى اشــتياقي لهــم. كانــت الســيارة ذاهبــة 
الــى المطــار وكان فيهــا »انــا« فقــط, فســتاني وحقيبــة. 
ــرا لتكوينهــا.  ــي التــي عانيــت كثي ــداً كنــت اغــادر حيات وحي

ــتطع  ــم اس ــاذا ل ــن لم ــوس. ولك ــي كاب ــي ف ــعر بأنن ــت اش كن
االســتيقاظ؟ كنــت ابكــي واتوســل بالضبــاط طــوال الطريق...

بمســاعدة المحامييــن والمنظمــات المعنيــة التــي كانــت علــى 
ــا بشــكل ال ُيصــدق مــن طريــق المطــار  ــم بقضيتــي عدن عل
الــى مركــز الشــرطة. كان امــراً ال ُيصــدق بالنســبة لــي. لــم 

انــم طــوال الليــل كــي ال ارى كابوســاً مــرة اخــرى. 

كان اصدقائي خارج مركز الشرطة ينتظرونني لساعات. 

ــي  ــي. وكان عقل ــتطعت ان ارى محامي ــد اس ــوم واح ــد ي بع
اريحيــاً بعــض الشــيء. وعدنــي بأنــه ســيفعل كل مــا يمكنــه 
كــي يدعهــم يرحلوننــي. فــي منتصــف الليــل جــاءت ســيارة 
ــي  ــم ينقلونن ــي انه ــر ف ــم افك ــي ل ــل. ولكنن ــم للنق ــى المخي ال
ــدة وليــس فيهــا مــا يمكننــي  ــى اســطنبول التــي كانــت بعي ال

القيــام بــه. 

بعــد يــوم واحــد تمكنــت مــن رؤيــة المحامــي/ة الخــاص/ة بــي 
و كان عقلــي مرتاًحــا إلــى حــد مــا. وعــد/ت المحامــي/ة ببذل 
قصــارى جهــده/ا لمنعهــم مــن ترحيلــي. فــي منتصــف الليــل 
، ومــع ذلــك ، قدمــت ســيارة إلــى المخيــم للنقــل. ولكننــي لــم 
افكــر فــي انهــم ينقلوننــي الــى اســطنبول التــي كانــت بعيــدة 

وليــس فيهــا مــا يمكننــي القيــام بــه.  

ــب  ــذي اذه ــكان ال ــول الم ــة ح ــي اجاب ــم اعطان ــد منه ال اح
إليــه. فــي منتصــف تلــك الليلــة لــم يســتطع احــد ان يفعــل اي 

شــي وكان علــي االنتظــار الــى اليــوم التالــي... 

ــت  ــي كن ــة الت ــاح. المدين ــي الصب ــطنبول ف ــى اس ــا ال وصلن
دائمــا متحمســًة لزيارتهــا اصبحــت االن مرعبــة بالنســبة لي. 
فــي احــدى ضواحــي المدينــة وصلنــا الــى مبنــى كبيرعلــى 
ســاحل البحــر. ولكــن بالنســبة لــي هــذا النــوع مــن الهــدوء 
ــوع.  ــا اذرف الدم ــة وان ــت مذهول ــاً. كن ــة كان مرعب والعزل

مــاذا ســيفعلون بــي؟ 

ــت  ــا وخرج ــت هن ــذ ان دخل ــاً من ــر 19 يوم ــتغرق االم اس
منــه. ولكننــي شــعرت وكأنــه اســتغرق ســنوات عديــدة. لــم 
اعــرف مــاذا ســيحصل وال مــاذا ســيفعلون بــي. اشــتقت حقــاً 
الــى وطنــي واســرتي والتجــول وحيــدة فــي شــوارع مدينتــي. 
ــة  ــاعات طويل ــريري لس ــي س ــس ف ــا اجل ــت هن ــي كن ولكنن
وانظــر الــى البحــر مــن وراء الشــبابيك. كنــت اســتطيع 
رؤيــة القــوارب منطلقــة وحــرة. انــا ايضــاً جئــت الــى هنــا 
كــي اعيــش حــرة. جئــت الــى هنــا هربــاً مــن القفــص الــذي 
ــي  ــا محبوســة مــرة اخــرى ف ــه لســنوات. االن ان ُحبســت في
قفــص اخــر. لــم تكــن المخــاوف تــدع عقلــي يرتــاح لدقيقــة. 
احالمــي ضاقــت. حتــى اآلن أرى الكوابيــس وتمتلــئ ايامــي 
بالدمــوع والقلــق. رأيــت الكثيــر مــن النــاس بلغــات والــوان 

مختلفــة. كنــا جميعــاً فــي نفــس المــكان. بالرغــم مــن ان 
معاناتنــا كانــت مختلفــة اال اننــا كنــا متعاطفيــن مــع بعضنــا 
ــذي  ــد ال ــيء الجدي ــو الش ــا ه ــجن. م ــك الس ــي ذل ــض ف البع
ــت االشــياء االخــرى  ــاذا كان ــاه؟ م ــي اي ــاة تعلمن ــت الحي كان
التــي لــم اتعلمهــا؟ مــا الــذي طــرأ فــي حياتــي ولــم يحــدث من 
ــذا الشــكل؟  ــي به ــاذا تعاملن ــت أشــتكي إللهــي »لم ــل؟ كن قب

ــاة كثيــر؟«  هــل مــا اتوقعــه مــن الحي

ــم  بصراحــة كنــت قــد اشــتقت الــى امــي وابــي واخواتــي. ل
اشــأ ان يعــرف احــد عــن حالتــي...

عرفــت انــاس جيــدون هنــاك ســاعدوني كثيراً. تعلمــت الكثير 
مــن االشــياء مــن اي شــخص كان يصادقنــي وفعلــت كل مــا 
بوســعي كــي اســاعد االخريــن. كنــت اعانــي مــن الغربــة فــي 
ــورة كالصخــر ألجــل  ذهنــي ولكننــي ســعيت ان اكــون صب

أولئــك الذيــن آمنــوا بــي. 

اخيــراً مــرت االيــام واطلقــوا ســراحي كــي اعــود الــى 
مدينتــي. لــم اســتطع التصديــق بأننــي اتجــول الطرقــات 
ــاً! ــي واخــذ نفســاً عميق ــي واجلــس فــي منزل وازور اصدقائ

ولكــن االمــر لــم ينتهــي هنــا. بــدا وكأن مشــاكل جديــدة 
ــدة  ــع مــرات عدي ــى اســطنبول للتوقي ــت ال ــد ظهــرت. ذهب ق
وعندمــا كانــوا يدعونــي اوقــع فــي مدينتــي كانــت الشــرطة 
تطلــب منــي ان آتــي كل يــوم. منــذ ذلــك الوقــت واالن قــد مــر 
اكثــر مــن ســنة اذهــب كل يــوم الــى مركــز الشــرطة للتوقيــع. 
ليــس لــدي عمــل وحياتــي ليســت علــى مــا يــرام. مصيــري 
فــي تركيــا غيــر واضــح وال اعــرف متــى ســيتوضح. بعــد 
تولــي ترمــب الرئاســة توقفــت ملفــات كافــة الالجئيــن ووقعنــا 
جميعــاً فــي عــذاب عــدم اليقيــن. فــي تركيــا, بالنســبة للكثيــر 
ــذي  ــم وال ــن اوطانه ــا م ــى هن ــون ال ــن يأت ــاس الذي ــن الن م
ــة  ــوم مــن كاف ــاً بعــد ي ــاة اصعــب يوم ــح الحي يتيهــون, تصب

النواحــي. 

ــاعد االشــخاص  ــة. اس ــة والمطالع ــي بالكتاب ــه عــن نفس أرف
الذيــن هــم مثلــي واخبــر االخريــن حقوقنــا كبشــر وحقنــا فــي 
ان نعيــش حيــاة كالتــي يعيشــونها واقــول لهــم بــأن يعتبروننــا 
كأنفســهم. أنــا متفائــل بشــأن المســتقبل. اعــرف بــأن هنالــك 
ايــام جميلــة امامــي وانــا فــي انتظارهــا. ال اريــد ان انســى مــا 
تعلمتــه خــالل هــذه الســنين. وأريــد أن أغــادر هــذه المدينــة 

وأودعكــم مــع ذكريــات طيبــة.
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انا الجئة ايرانية متحولة جنسياً في تركيا

ابلغ من العمر 30 عاماً, مصورة ورسامة.

ــن  ــدي, ولك ــي بل ــا ف ــر مم ــن بكثي ــا احس ــي تركي ــاة ف الحي
ــة! ــد المثالي ــا نقص عندم

كال انها ليست كذلك. 

ــر  ــن وغي ــا كالجئي ــة بعوائقن ــى دراي ــع عل ــون الجمي ــد يك ق

ــا. ــي تركي ــن ف مواطني

ولكــن عندمــا يكــون الموضــوع عــن الهويــات وحقــوق 
,LGBT المثلييــن 

فليس الجميع كذلك!

لكل شخص قصته.

وكل شخص فر من خطر مختلف

»قد يكون الجميع على دراية بعوائقنا كالجئين وغير مواطنين في تركيا.
,LGBTI ولكن عندما يكون الموضوع عن الهويات وحقوق المثليين

فليس الجميع كذلك!«

Shermin Let Our Dreams Blossom

شرمين
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لذا فهنالك الكثير من القصص المختلفة. 

ولكــن فــي المحصلــة, نحــن نعيــش فــي نفــس الدولــة 
بتركيــا! المســماة 

لدينا الكثير من االشياء المشتركة,

فنحن مسلمين, لدينا نفس الثقافة, واحياناً نفس القيود.

لــم تكــون توقعاتــي مــن تركيــا اعلــى ممــا كانــت مــن 
وطنــي.

لــذا بالنســبة لــي فأنــه مــن الســهل التعامــل مــع الصعوبــات 
هنــا. 

انــا لســت شــخصاً غيــر ممتــن, ولكــن عندمــا يكــون االمــر 
عــن حقوقنــا, فاالمــر ليــس مشــرقاً. 

احياناً يمكنني إقامة بعض الصداقات,

ولكــن فــي اللحظــة التــي اخــرج فيهــا1, فأننــا ال نســلم علــى 
بعضنــا البعــض ولــو بإيمائــة بســيطة عندمــا تتقابــل دروبنــا 

 . الحقاً

ما الذي يخطر في بالهم؟

1    المقصود االعالن عن كونها متحولة جنسياً )أنثى مصححة الهوية الجنسية(.

ال اعرف.

انا ال الومهم.

انا الوم الحكومة وانفسنا ايضاً.

ــى  ــن عل ــر قادري ــوة ولكنهــم غي ــن يملكــون الق هــؤالء الذي
ــر. التغيي

ونحن مستسلمون.

اولئك الذين هم على دراية بآالمنا, 

ولكنهم يحاولون البقاء صامتين.

ونحــن ال نســتطيع ايجــاد طريقــة اخــرى لألتحــاد وصنــع 
التغييــر.

اولئك الذين منعوا مسيرة الفخر في اسطنبول لسنوات,

ونحن الذين نميل الى االختباء تحت االمواج. 

 

كيــف يمكننــا ان نتوقــع ان يتواصــل المواطنــون االخــرون 
العاديــون معنــا اذا كانــت الحكومــة تقطــع تفاعلنــا؟ 

وكيف يمكننا تمرير حقوقنا دون اي تواصل ودعم؟

Shermin Giving Birth
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اؤمن بأن التغيير لن يحدث ما لم نبدأه من انفسنا.

بدأت اصنع التغييرات عندما كنت في ايران.

حيث تعتبر المثلية الجنسية جريمة.

بدأت ارسم واصف عالمي الخاص وهويتي.

صنعــت مجموعــة, ثــم قــررت ان اقيــم معرضــاً, بعــد تقديــم 
الطلــب لذلــك لــم يوافــق اي مــن اصحــاب المعــارض علــى 

 . طلبي

شكلت صوري المسماة بـ )هويتي( مشكلة كبيرة لهم.

لم استسلم.

بالرغــم مــن انهــم قالــوا لــي بــأن صــوري ليســت ذات 
ــر  ــم معرضــي الخــاص عب ــدأت اقي مؤهــالت اســالمية, ب

االنترنــت. 

ــي ان  ــمح ل ــا ُس ــا, وان ــدي وان ــر كان جس ــت, فاالم حارب
ــك. ــول ذل ــرر ح اق

بعد فترة بدأت تصوير مواضيع المثلية الجنسية.

ــى  ــور عل ــتطع العث ــم اس ــي ل ــة فأنن ــر كان جريم ألن االم
ــدأت التقــط صــور  ــن عــراة لتصويرهــم, ب اشــخاص مثليي

ــي.  ــق ل لصدي

لهذا بدأت اقوم بإعمال الفوتومونتاج.

مــرة اخــرى لــم اســتطع الحصــول علــى ترخيــص إلقامــة 
المعــرض. 

وتزامن هذا االمر مع مغادرتي الى تركيا.

خــالل تلــك االيــام الفضيعــة فــي ايــران, كنــت ارســم 
الماشــي.  علــى  واصــور 

ــم يســتطيعوا ان  بالرغــم مــن انهــم منعــوا فنــي, اال انهــم ل
يمنعــوا تفكيــري. 

وجدت طريقة اخرى للتعبير عن نفسي.

لم احصل على مشاهدين كثر, ولكنه كان كافياً

بالنســبة لــي كــي اتفاعــل مــع بعــض النــاس واخبرهــم عــن 
االقليــات المثليــة LGBTİ فــي ايــران. 

رسالتي هي: ان علينا ان ال نستسلم لطلباتهم.

يجب ان نعتمد على مقاومتنا.

كأمــرأة متحولــة جنســياً, قــد يكــون الجميــع فــي كل مــكان 
علــى درايــة بمشــاكلنا. 

هــي  والتهديــدات  الحكــم  وســوء  واالعتــداء  فالتحــرش 
كلمــات مألوفــة لنــا جميعــاً.

بالرغــم مــن ان هــذه الكلمــات هــي كلمــات فضيعــة لنــا, اال 
انهــا يمكــن ان تكــون موضوعــاً ألعمالــي الفنيــة ايضــاً. 

منــذ العــام الماضــي انخرطــت فــي مشــروع اخــر, قــررت 
ان التقــط صــوراً خفييــة ألولئــك الذيــن تعرضــوا للتحــرش 
ــن جنســياً فــي  ــز والعــراك مــع المتحولي ــداء والتحي واالعت

تركيــا وان انشــئ مجموعــة صــور وثائقيــة. 

ــى الرغــم مــن انهــم يجــدون انفســهم محقيــن فــي فعــل  عل
ذلــك لنــا علــى انفســنا واجســادنا, اذن يحــق لــي ان اصــور 

تلــك اللحظــة واعرضهــا بطريقــة فننيــة علــى العالــم. 

لســت متأكــداً إن كنــت قــادراً علــى إقامــة معــرض رســمي 
فــي تركيــا, ولكــن فــي يــوم مــا ســأعرضها فــي اوروبــا او 

امريــكا الشــمالية. 

Shermin Identity
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دراكو
لقــد اكتشــفت انعــدام العدالــة فــي الكــون عندمــا ارى بأنــه يمتلــك منــزالً بمســاحة 500م2 فــي حيــن اننــي اســتأجرت منــزالً 

بمســاحة 50م2. يكلــف تصفيــف شــعره 30 دوالراً وانــا اطيــل شــعري كــي ال ادفــع للحالقــة!

ــة خاصــة شــهية  ــى 100 دوالر واطعم ــا عل ــد قيمته ــل خاصــة تزي ــة بالشــعر ومحالي ــك مســتحضرات خاصــة للعناي يمتل
ــا؟ ال شــيء! ــاً خاصــا! وان ــاً غذائي ونظام

حسنا ربما تقول بأنه قد عمل اكثر مني ولكنه لم يعمل ابداً وال اي من افراد اسرته!

المشكلة هي, انه كلب!
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ــرة  ــرأة مدي ــادل – ام ــال –  ن ــرأة – رجــل – جب ــدق – ام فن
ــج.  – ثل

ــي, ال  ــل: »دان ــى الرج ــة ال ــنان مصطك ــرأة بأس ــت الم التفت
ــة  ــة, ال يمكــن رؤي ــة الثلجي يوجــد اي امــل فــي هــذه العاصف
ــي  ــى االمــام. ســنموت.« مندهشــاً اشــار دان ــن ال ــى متري حت
الــى مبنــى باهــت فــي العاصفــة الثلجيــة: »ال تكونــي متشــائمة 
جــداً يــا بــت! انظريــه اليــه! يبــدو ان هنالــك مبنــى هــا هناك«. 
ــدا  ــة ب ــة الثلجي ــداً. ولكــن بســبب العاصف ــم يكــن المبنــى بعي ل

علــى بعــد 2 او 4 امتــار مــن الطريــق الباهــت. 

شــدا احزمــة حقائبهــم بقــوة وذهبــا بخطــوات ســريعة وبأمــل 
جديــد. عندمــا اقتربــا مــن المدخــل, ضيقــت بــت عينهــا قليــالً 
ــي«.  ــدق آيف ــداً: » فن ــن البــاب جي ــوي م ــم العل ــرى القس لت
ــي كان يضحــك. لكــن  ــالً. دان ــت قلي ــي وهتف ــى دان ــت ال التفت
ــا  ــاب, صمت ــف الب ــه خل ــى نفس ــذي الق ــب ال ــاح الكل ــع نب م
بعدهــا بــدءا يضحــكان مــن رعبهمــا. فــي لحظــة ظهــر ظــل 
مــن االخــدود تحــت البــاب وانفتــح البــاب. حــدق بيــت ودانــي 
الــى رجــل نحيــف ذو شــعر احمــر قصيــر يرتــدي زي نــادل. 
لــم يكــن مــن الواضــح لمــا حدقــا بــه, أهــو بســبب فرحتهمــا ام 

بســبب الجــرح الموجــود علــى خــد الرجــل؟ 

ــل  ــدق القلي ــى الفن ــي ال ــادل: »فــي هــذا الموســم يأت ابتســم الن
ــاس عندمــا يتيهــون طريقهــم! هــل انتمــا تائهــان؟«.  مــن الن
دخــل بــت ودانــي وألقيــا نظــرة علــى الدوبرمــان فــي الجانــب 
ــي:  ــك دان ــر. ضح ــا ويتذم ــدق بهم ــل يح ــن الرج ــن م االيم
ابتســم  انكــم هنــا, وإال كنــا ســنموت!«.  الحــظ  »لحســن 
ــة  ــا ثماني ــا هن ــا. لدين ــاً بكم ــال, مرحب ــة ح ــى اي ــادل: »عل الن
غــرف فارغــة لــذا يمكنكمــا االختيــار كمــا تشــاءان. االن إدفئا 
نفســيكما بجانــب المدفــأة ودعانــي اجلــب لكمــا بعــض القهــوة 
ــادل مــن البــاب الســفلية للممــر.  الســاخنة«. بعدهــا ذهــب الن
»شــكراً«, قالــت بــت ونزعــت حقيبتهــا ووضعتهــا الــى 
ــن  ــِت تتصوري ــل كن ــي: »ه ــل دان ــك فع ــأة. كذل ــب المدف جان
بأننــا سنشــرب قهــوة ســاخنة قبــل بضــع دقائــق فقــط؟« 
اجابــت بــت: »لــم اكــن قــادرة حتــى علــى التفكيــر بنجاتنــا!«. 

ــاً. وضحــكا مع

فُتحــت البــاب الســفلية للممــر: »روبــن؟« اقتــرب الكلــب مــن 
ــى االرض  ــب عل ــاء الكل ــادل وع ــع الن ــل. وض ــاب ودخ الب
واقتــرب منهمــا. وخلفــه جــاءت امــرأة متوســطة العمــر 

ذات شــعر احمــر قصيــر وهــي تحمــل صينيــة. قــال النــادل: 
»هــذه اختــي, جيــن, مديــرة ومالكــة هــذا الفنــدق الواقــع علــى 
ــراء  ــة حم ــى أريك ــن عل ــا, جلســت جي ــل!«. امامهم ــة الت قم
مخمليــة: »مرحبــاً بكمــا, اســعدني رؤيتكمــا, كيــف جئتمــا الى 
هنــا؟«. وقــد وضعــت صينيــة القهــوة علــى الطاولــة امامهمــا. 
ــة ونحــن  ــا قصــة طويل ــع انه ــي الواق ــاً: »ف ــي كوب ــط دان التق
متعبــان جــداً.« قالــت جيــن: »اتفهــم, دعنــا نتحــدث عــن 
االمــر غــداً. هــا هــي مفتــاح غرفتكمــا المطلــة غلــى الجبــل! 
ولكنكمــا لــن تســتطيعا االســتمتاع بالمنظــر اال بعــد ان تهــدأ 

ــت. ــة.« وضحك العاصف

ابتســم النــادل لهمــا ووضــع االكــواب الفارغــة علــى الصينية: 
»ليلــة ســعيدة. يمكنكمــا وضــع اغراضكمــا هنــا الــى ان 
تنشــف«. نظــر دانــي وبــت الــى ســترتهما الســميكة والمبطنــة 
ووضعاهــا علــى اذرع االريكــة بجانــب المدفــأة. لفــت إنتبــاه 
بــت الكلــب القابــع فــي قــاع الممــر. كان الكلــب يحــدق فيهــا. 
ــي  ــد ف ــادل: »يوج ــال الن ــت«. ق ــزات جف ــي: »الكن ــال دان ق
ــك بطانيــة«. اشــاحت بــت نظرهــا عــن  ــة وكذل الغرفــة مدفئ
الكلــب وصعــدت الســلم الــى الغرفــة رقــم 35. كانــت الغرفــة 
ــأة  ــم اقتــرب مــن المدف ــة. فتــح دانــي الضــوء, ث ــاردة وكئيب ب
وأشــعلها بأعــواد الثقــاب التــي كانــت بجانبهــا. وفجــأة الحــظ 
نظــرات بــت القلقــة علــى االرضيــة: »مــاذا حصــل؟« ســألها. 
هــزت بــت رأســها: »ال شــيء, ولكــن الكلــب كان غريبــاً!«. 
انزعــج دانــي: »كفــي ارجــوِك. أال تريــن انــِك متشــائمة, 

ألســِت كذلــك؟«.

اخــذت بــت نفســاً عميقــاً: »وكأنــه كان يحذرنــا!«. قــال دانــي: 
»لقــد جمــد البــرد دماغــك. ما هــذه الرائحــة؟«. اشــتم الرائحة. 
بــت: »ال اعــرف... رأســي...«. شــعرت بالــدوار والغثيــان. 
كانــت الغرفــة تــدور حولهــا. حــاول دانــي فتــح البــاب. زحــف 
نحــو البــاب وكان يتنفــس بصعوبــة وحــاول مســك المقبــض. 
ولكنــه ســقط علــى االرض بحيــث لــم يســتطع الحركــة. نبــح 
الكلــب خلــف البــاب. ســمع دانــي احدهــم قادمــاً الــى الطابــق 
العلــوي. بالتأكيــد ســينقذاهما. ُســمع صــوت النــادل: »حســناً 
ياروبــن, اهــدأ«. لــم تســتطع عينــا دانــي الرؤيــة, ولكــن 
اذنيهــا كانتــا تســمعان. فُتــح البــاب. ســأل صــوت جيــن: »مــا 
هــو اليــوم يــا انطــوان؟«. بعــد التفكيــر لبرهــة قــال: »الثالــث 
او الرابــع مــن فبرايــر؟«. حســبت جيــن قليــالً: »اذن لدينــا مــا 

يكفــي مــن اللحــم حتــى نهايــة الشــتاء!«.

دراكو
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كنــت فــي 27 مــن عمــري عندمــا قــررت مغــادرة ايــران. 
كنــت خريجــة واعتقــدت بأننــي ســأغير العالــم. فــي االســابيع 
ــي  ــعرت وكأنن ــي ش ــزم اغراض ــت اح ــا كن ــرة عندم االخي
شــخص يتــرك بلــده الــى االبــد. فــي تلــك االيــام لــم يكــن احــد 
ــة عمــي التــي  ــا مقيمــاً فــي الخــارج بإســتثناء ابن مــن اقاربن

غــاردت البــالد الــى االبــد. 
تغــادر... اردت ان  المــرات ان ال  اخبــرت نفســي آالف 

ارجــع واكســر كافــة عهــودي. 
ــي والعشــرين  ــة الثان ــت ليل ــداً, كان ــة اب ــك الليل ــن انســى تل ل
مــن ســبتمبر ســنة 2014 عندمــا كان مــن المفتــرض ان 
ــم  ــي ل ــم يكــن االمــر ســهالً خصوصــاً وانن ــول وداعــاً ول اق
ــدي ايــة فكــرة عــن  ــم تكــن ل اكــن اعــرف مــاذا ســيحدث. ل
ــممت  ــا وش ــة. قبلته ــب لحظ ــي كان اصع ــع ام ــا. تودي تركي
عطرهــا ولكنــي مــا كنــت اعــرف إن كنــا ســنلتقي مــرة 
اخــرى ام ال. الجميــع كان يبكــي, وانــا عانقتهــم وقبلتهــم 
جميعــاً. امــي كانــت االقــوى بينهــم وانــا حقــاً حســدتها علــى 
ذلــك. بعــد ذلــك ســمعت بأنــه عندمــا تأكــدت والدتــي بأننــي 
لــن اعــود ابــداً كانــت متعبــة جــداً بحيــث انهــا اغلقــت بــاب 

ــراق! ــه الف ــة, ان ــد. اللعن ــى االب ــي ال غرفت
ــة.  ــي مثلي ــي بأنن ــرت والدت ــا اخب ــرات عندم ــي احــدى الم ف
ــل هــذا االمــر, إال  ــاً عليهــا تقب ــه كان صعب وبالرغــم مــن ان
انهــا قالــت لــي »حبيبتــي, فقــط ادرســي وواصلــي دراســتك 
ــراً  ــِت«. اخي ــن ان ــن م ــر ع ــض النظ ــة, بغ ــي ناجح لتكون
قلــت وداعــاً وجئــت الــى هنــا. واالن علــي ان اقــول لنفســي 
انــه خيــارِك يــا س. ق. ويجــب ان تكونــي قويــة. اســطنبول 

كانــت رائعــة. وســار انتقالــي الــى هنــاك بشــكل جيــد ايضــاً. 
ــد  ــا بع ــِك فيم ــأتصل ب ــي س ــا بأنن ــت له ــي وقل ــت بأم اتصل
ــن اســطنبول.  ــرة م ــى انق ــت مباشــرة ال ــا اصــل. ذهب عندم
اتذكــر بوضــوح تلــك اللحظــة التــي وصلــت فيهــا الــى هنــاك. 
كان X صديقــي الــذي جــاء قبلــي فــي انتظــاري فــي المطــار. 

بقيــت فــي منزلــه ليــوم او يوميــن. 

ــم المتحــدة.  ــجيل فــي االم ــن التس ــيئة ع ســمعت اشــياًء س
ــاك مــع شــعور بالخــوف والبــرود للتســجيل  ــى هن ذهبــت ال
وكان مــن المفتــرض ان اعيــش فــي مدينــة X. كنــت اتصــل 
ــض  ــا باه ــال به ــاء. كان االتص ــاح وكل مس ــي كل صب بأم
 X  الثمــن لذلــك كنــت اتصــل بهــا عبــر الفايبــر, ثــم اشــترى
لهــا جهــاز ايبــاد وكنــا نتحــدث عبــر الســكايب واحيانــاً كنــت 

اراهــا. 

مــرت بضــع ســنوات منــذ تلــك الليلــة بمــا تحويــه مــن 
والدافئــة والســعيدة  والبــاردة  الجيــدة والســيئة  اللحظــات 
والمؤســفة. اســتطعت معانقــة امــي مــرة اخــرى. حاليــاً 
ــا, ســعيدة بالرغــم مــن كل  ــا ســعيدة ألننــي جئــت الــى هن ان
الصعــدات والنــزالت... شــوقي لــم يقــل ولكننــي تعلمــت ان 
اقــف علــى قدمــاي وان اعانــي مــن اجــل ســعادتي وان اكــون 

ــي.  حيات

ــي شــريكة  ــون ل ــى ان يك ــا اتمن ــد ان اصبحــت هن واالن بع
حياتــي وأســرة, ان تكــون لــي ابنــة تملــئ حياتــي وانــا اعــد 
ــن ان  ــا م ــروف لمنعه ــي كل الظ ــأدعمها ف ــي س ــي بأن نفس

ــا.  ــي جربته ــة الت ــاة الصعب ــش الحي تعي

»قلت لنفسي ألف مرة أاّل أغادر ... أردت 
التراجع و اإلخالف بكل وعودي ...« 

س. ق.

Hippogriff
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خــالل حياتــي التعيســة واجهــت معانــاة كثيــرة مــن أصدقائــي 
واالَخريــن علــى الســواء, ولكــن...

شــعوب الشــرق االوســط دكتاتوريــون وراثيــا, فهــم يفكــرون 
ــا  ــك كلمــا تقبلنــي شــخص كمــا أن بعيونهــم فقــط, خــالف ذل
ومنحنــي الفرصــة لنكــون أصدقــاء فإنــه ســرعان مــا يحبنــي 
! اعتقــد بــأن الرجــال المثليــون كالزجــاج الموشــور! دعهــم 
ــيمكنك أن  ــم س ــوء عليه ــلط الض ــك وس ــون حيات ــط يدخل فق
تــرى بانهــم يجعلــون حياتــك ملونــة كقــوس قــزح...! فــي أحد 
االيــام, كنــت مــع صديقــي التركــي الوحيــد الــذي هــو رجــل 
)أفضــل صداقــة النســاء ألنهــن فــي العــادة ال يحكمــن علــي 
ويفهمــن مشــاعري بشــكل أفضــل( ذهبنــا الــى أحــد المقاهــي 
وقلــت لــه مــن بــاب الدعابــة " X اننــي اشــعر بالبــرد, هــل 
يمكنــك ان تحضننــي؟" هــو يعــرف بأننــي احيانــاً أمازحه, لذا 

ضحــك وقــال لــي "البــس 
ســترتك". بعدهــا بدقيقــة 
قــال "الحمــدهلل أننــي لســت 

مثلــي الجنــس!".
شــديد  بأســف  شــعرت 
عندمــا قــال ذلــك وقلــت 
مــن  تقصــد  "مــاذا  لــه 
الجنســية  المثليــة  ذلــك؟ 
الهدايــا  مــن  نــوع  هــي 
لبعــض  فقــط  ُتعطــى 
ــعروا  ــي يش االشــخاص ك

ــن  ــف يمك ــد؟ كي ــاذا تقص ــي " X , م ــال ل ــا ق ــا." عنده به
ان تكــون هديــة؟” قلــت لــه بأننــي رجــل متكامــل بلحيــة 
وشــارب يجعالنــي أبــدو اكبــر مــن ســني. أبلــغ مــن العمــر 
19 عامــاً ولكــن النــاس يقولــون بــأن مظهــري يجعلنــي أبــدو 
وكأننــي فــي 25 مــن عمــري. أنــت تعرفنــي أنــا أكثــر نعومــة 
وعاطفيــة مــن فتــاة, مــع بعــض االختالفــات! نســخة محســنة 
مــن أمــرأة ونســخة متحولــة وأكثــر حساســية مــن رجــل! هــو 

ضحــك فقــط ولــم يقــل أي شــيء...
ــع  ــا المجتم ــي وضعه ــل الت ــر السالس ــت كس ــراً حاول مؤخ
للرجــال وأردت أن ابيــن لهــم بأننــا نملــك أكثــر مــن جنســين, 

ــى المذكــر والمؤنــث! وإن األمــر ال يقتصــر عل
ــي أبكــي!  ــأن الرجــال ال ينبغــي ان يبكــون ولكنن ــا ب ــل لن قي
ــك! ال  ــي كذل ــون ولكنن ــال عاطفي ــون الرج ــي أن يك ال ينبغ
ينبغــي للرجــال أن يصبغــوا شــعرهم ولكننــي فعلــت! ال 
ينبغــي للرجــال أن يضعــوا األقــراط والثقــوب ولكننــي فعلت! 
ال ينبغــي ان يضــع الرجــال مســاحيق التجميــل ولكننــي 

1  المهدئ هو دواء طبي يؤخذ للحد من التوتر أو القلق.

وضعــت! ال ينبغــي علــى الرجــال أن يحبــوا األلــوان األنثوية 
ــوردي! ــي المفضــل هــو ال ولكــن لون

ــة  ــا نقطــة ذات نهاي ــال مــرة: "ال أن ــي اســمه X ق ــق ل صدي
ــق  ــود معل ــا عم ــتمر! أن ــر مس ــي إن األم ــي تعن ــخ الت وال إل

ــواء..."  ــي اله ف
ــن  ــن المثليي ــم م ــم كغيره ــي الشــرق االوســط ه ــون ف المثلي
ــاب  ــن االكتئ ــون م ــة ويعان ــي ســعادة دائم ــذي يعيشــون ف ال
ــة  ــن الفين ــون نشــعر بالســعادة بي ــاً. نحــن رجــال مكتئب أحيان

ــرى! واالخ
ــة ســألت  ــي أحــد دروســي للتحــدث باللغــة االنجليزي مــرة ف
طلبتــي االتــراك عــن اَخــر مــرة شــعروا فيهــا بالحــزن ومــاذا 
ــت  ــرأة اصبح ــألتني ام ــم س ــع ث ــاب الجمي ــبب؟ أج كان الس
صديقتــي فيمــا بعــد "وماذا 
عنــك أنــت يــا أســتاذي؟". 
افــكاري  فــي  غرقــت 
قلــت  ثوانــي   10 وبعــد 
ــئلة ال  ــذه االس ــأن ه ــا ب له
بهــذا  تكــون  أن  ينبغــي 
ــي  ــي! ف ــبة ل الشــكل بالنس
الواقــع عليــِك ان تســأليني 
مــرة  اخــر  تذكــر  هــل 
ــاذا  ــعيداً وم ــا س ــت فيه كن

الســبب؟ كان 
تركيــا هــي  فــي  يجعلنــي هادئــاُ  الــذي  الوحيــد  الشــيء 
ــا او  ــي ال أراه ــة انن ــداً لدرج ــغولة ج ــي مش ــي, وه صديقت
أخــرج معهــا إال مــرة فــي الشــهر ولكنهــا تحبنــي وتحترمــي 
حقــاً. عندمــا أقضــي وقتــي معهــا فأننــي انســى مشــاكلي 
تمامــاً... مثــل المهــدئ 1تمامــاً! غيــر ان المهــدئ ليــس دواًء, 
هــو يخــدرك فقــط, وعندمــا يــزول التأثيــر تغــزوك الوحــدة 

ــرة اخــرى... ــم م واألل
كشــخص مثلــي الجنــس عانيــت كثيــرا مــن الوحــدة والعزلــة 

وكســر الخاطــر واؤمــن بــأن الديــن هــو عدونــا االكبــر. 
الديــن يجعــل النــاس متزمتيــن وعديمــو الرحمــة, فــي حيــن 
انــه يفتــرض أن يجعــل النــاس أكثــر لينــاً وصبــراً ووعيــاً...

أتمنــى أن يأتــي يــوم ُيدمــر فيــه الديــن ويبــدأ كل النــاس 
ــتطيعوا  ــم يس ــم إن ل ــة انه ــل حقيق ــانية وتقب ــان باالنس بااليم
التمييــز بيــن الصــح والخطــأ فــأن هــذا بســبب نقــص العقــل 

ــن.  ــس الدي ــي ولي والوع

“الرجال المثليون كالزجاج الموشور! دعهم فقط يدخلون حياتك وسلط الضوء 
عليهم سيمكنك أن ترى بانهم يجعلون حياتك ملونة كقوس قزح...!”

Aslı Alpar

الكاتب بفارغ الصبر
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ــد خرجــت  ــت ق ــة. كن ــة حي ــي جث ــك الوقــت اعتقــدت بأنن »يف ذل

مــن الســجن للتــو وتخلصــت مــن ضغــوط قاســية. مل أكــن يف حالــة 

ــاة!«. جيــدة. عــدت اىل الحي

ــس  ــي الجن ــي مثل ــئ ايران ــو الج ــورات ه ــن زيغ رمتي
يعيــش فــي مدينــة يالوفــا. تــم اعتقالــه فــي ايــران, 
وعانــى مــن معاملــة ســيئة ثــم جــاء الــى تركيــا. يعمــل 
والمتحوليــن  المثلييــن  حقــوق  تعزيــز  علــى  رمتيــن 
جنســياً وثنائيــي الميــول الجنســية LGBTI فــي ايــران 

ــا.  ــران وتركي ــي اي ــه ف ــن كفاح ــا ع ــا. تحدثن وتركي

ــوم 17  ــران ي ــي اي ــة ف ــن بأنهــم اقامــوا فعالي ــال رمتي ق
مايــو لإلحتفــال باليــوم العالمــي لمناهضــة رهــاب المثلية 
ورهــاب التحــول الجنســي ورهــاب ثنائيــي الميــول 
ــوزع  ــا كان ي ــه عندم ــض علي ــي القب ــد أُلق الجنســية. وق
ــي  ــاً... ألق ــراً مروع ــد كان ام ــدث. »لق ــورات الح منش
ــة  ــي زنزان ــي ف ــي.. وضعون ــم اعتقال ــي وت ــض عل القب
الزنزانــة  مــن  يخرجوننــي  كانــوا  احيانــاً  صغيــرة. 
ــى القــرأن  ــة. جعلونــي اســتمع ال ــن القتل ويضعوننــي بي
ــي . عانيــت مــن  ــي أذن ــي تليــت مباشــرة ف و اآلذان الت
العنــف البدنــي والنفســي معــاً. ال يمكننــي ابــداً ان انســى 

»خرجت من السجن وواجهت ضغوطاً 
قاسية, ولكنني نجوت!«

مقابلة: يلدز تار
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تلــك االيــام. اســتطعت بطريقــة مــا ان اضــع تلــك الفتــرة 
خلفــي بمســاعدة اخصائــي نفســي, ولكننــي ال زلــت 
ــي  ــي ف ــا خلف ــا يســير شــخص م اشــعر بالرعــب عندم

ــارع«.  الش

ــى  ــن ال ــاء رمتي ــوط, ج ــك الضغ ــن تل ــص م ــد التخل بع
ــد  ــي العدي ــل ف ــوع بالعم ــن تط ــك الحي ــذ ذل ــا ومن تركي
مــن جمعيــات المثلييــن +LGBTI بغيــة تعزيــز حقــوق 
ــى الســواء.  ــن +LGBTI عل ــوق المثليي ــن وحق الالجئي

ــا؟ ــي تركي ــه المطــاف ف ــف انتهــى ب اذن, كي

ــطة  ــش, الناش ــت بزلي ــا التقي ــى تركي ــت ال ــا جئ »عندم
ــروري  ــادث م ــي ح ــت ف ــي توف ــة +LGBTI الت المثلي
ســنة 2015. كنــت وحيــداً وال اعــرف احــداً. جئــت 
ــت  ــي. كن ــق ايران ــي صدي ــدي. كان ل ــا لوح ــى تركي ال
فــي اســطنبول وكانــت حالتــي ســيئة. فأنــت تشــعر 
بالضجــر عندمــا تكــون فــي مــكان ال تعــرف فيــه احــداً. 
ــا  ــا ببعضن ــاق وحدقن ــرو االنف ــي ميت ــرأة ف ــت بأم التقي
ــم  ــت. ث ــاذاً ايضــاً. فوجئ ــت ش ــألتني إن كن ــض. س البع
قلــت »نعــم«. جــاءت وجلســت بجانبــي وســألتني مــن 
ايــن اتيــت. بدأنــا نتحــدث. حدثتنــي عــن نفســها وحدثتهــا 

عــن نفســي.

يصــف رمتيــن لقــاءه بزليــش علــى انــه كان »عــودة لــه 
للحيــاة«. وقــد اجــاب علــى اســئلتنا علــى النحــو التالــي: 

كيــف كانــت الحيــاة فــي ايــران؟ كيــف كنــت تقضــي وقتــك 
هنــاك؟ 

ــت  ــا كان ــي النشــاط لمــدة 12 ســنة, 8 منه انخرطــت ف
ــات  ــم الفعالي ــق ينظ ــن فري ــزءاً م ــت ج ــران. كن ــي اي ف
لمناهضــة  العالمــي  باليــوم  لإلحتفــال  واالجتماعــات 
رهــاب المثليــة ورهــاب التحــول الجنســي ورهــاب 
ــوم  ــا الي ــو. أقمن ــي 17 ماي ــية ف ــول الجنس ــي المي ثنائي
الوطنــي للمثلييــن والمتحوليــن جنســياً وثنائيــي الميــول 
الــى  المثلييــن  االفــراد  دعونــا   .LGBTI الجنســية 
فعالياتنــا وتحدثنــا عــن حقوقهــم. اردنــا ان نتحــدث عــن 
ــف  ــنا كي ــا. ناقش ــنا وحدن ــا لس ــعر بأنن ــا وان نش امورن
نحــل مشــاكلنا. كنــا نحــاول التواصــل مــع بعضنــا 
البعــض فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه المثليــة الجنســية 

ــران.  ــي اي ــورة ف محظ

كيــف نضمــت هــذه االجتماعــات فــي بلــد حيــث المثليــة 
محظــورة؟ الجنســية 

كنــت واحــداً مــن االشــخاص الذيــن وزعــوا المنشــورات 
لإلعــالن عــن االجتماعــات. كنــت اســلمها وجهــاً لوجــه 
اثنــاء النهــار, فــي حيــن كان البقيــة ينشــرها فــي مــكان 
مــا اثنــاء الليــل. شــاركت فــي بعــض األحيــان فــي 
محادثــات مــع النــاس.. فــي احــد االيــام عندمــا غادرنــا 
ــورات.  ــر المنش ــو, أردت ان انش ــي 17 ماي ــاالً ف احتف
وكان هنالــك رجــال أمــن بمالبــس مدنيــة حولــي. اعتقــد 
بأننــي اعطيــت منشــورا الــى أحــد رجــال الشــرطة 
دون علــم. اســتدعتني الشــرطة وســألتني لمــن كنــت 
اعمــل. اخبرتهــم بأننــي أعمــل لقســم فــي وزارة االســرة 
ــخاص  ــل االش ــن أج ــل م ــة يعم ــات االجتماعي والسياس
هــذه  اعطونــي  »بأنهــم  وقلــت  جنســياً.  المتحوليــن 
المنشــورات ودفعــوا لــي أجــراً كــي اوزعهــا«. ســألوني 
مــن اعطاهــا لــي ومتــى. اخبرتهــم بأننــي متحــول جنســياً 
ــال للجراحــة.  ــر الم ــل كــي اوف ــذا العم ــوم به ــي اق وانن
اخــذوا منــي معلومــات االتصــال بــي ورقــم هاتــف 
منزلــي وعنوانــي. اخبرونــي ان انتظــر وانهم ســيقومون 
باالتصــال بــي فــي اليــوم التالــي و بعدهــا أخلــوا ســبيلي. 

ماذا حدث بعد ذلك؟ 

شــعرت بالتوتــر. ركبــت باصــاً. نفــس رجــال الشــرطة 
ــزول  ــم بالن ــت أه ــا كن ــي عندم ــو ب ــة لحق ــس مدني بمالب
ســوق  هنالــك  كان  الهــرب.  حاولــت  البــاص.  مــن 
شــعبي. الجميــع كان يعرفنــي فــي الســوق. اختبــأت 
تحــت كشــك. اخــذت بعــض المــال مــن اســرتي فــي ذلــك 
ــران  ــي طه ــي ف ــوا عن ــران. بحث ــت طه ــاء وترك المس
لمــدة اســبوع. ذهبــوا الــى منزلنــا وســألوا النــاس عنــي. 
ــدا.  ــي كن ــم ف ــط يقي ــق ناش ــن صدي ــاعدة م ــت المس طلب
كنــت احــاول المجــيء الــى تركيــا. عندمــا كنــت هاربــاً, 
كنــت ابــات فــي منــازل اصدقائــي. غلطتــي االكبــر 
كانــت اإلقامــة فــي الفنــدق فــي احــدى الليالــي. عثــروا 
ــي  ــاك. كان امــراً مروعــاً... ألقــي القبــض عل ــي هن عل
وتــم اعتقالــي.. وضعونــي فــي زنزانــة صغيــرة. احيانــاً 
بيــن  الزنزانــة ويضعوننــي  مــن  كانــوا يخرجوننــي 
القتلــة. جعلونــي اســتمع الــى القــرأن و اآلذان التــي 
تليــت مباشــرة فــي أذنــي . عانيــت مــن العنــف البدنــي 
ــام.  ــك االي ــداً ان انســى تل ــي اب ــاً. ال يمكنن والنفســي مع
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اســتطعت بطريقــة مــا ان اضــع تلــك الفتــرة خلفــي 
بمســاعدة اخصائــي نفســي, ولكننــي ال زلــت اشــعر 
بالرعــب عندمــا يســير شــخص مــا خلفــي في الشــارع«. 

كيف استطعت ان تهرب؟

ُحكــم علــي بعقوبــة اإلعــدام. باعــت أمــي قطــع أراضيها 
ودفعــت رشــاوى . غيــروا ملفــي وخرجــت من الســجن. 
بعدهــا لــم اســتطع مغــادرة المنــزل. بعدهــا توفيــت امــي. 
لــم اســتطع ابــداً ان اشــكرها بمــا يكفــي لــكل مــا فعلتــه 
ألجلــي. انــه كان شــيئاً ضخمــاً بالنســبة لــي. انخرطــت 
طاردتنــي  وفاتهــا.  بعــد  اخــرى  مــرة  النشــاط  فــي 
الشــرطة مــرة اخــرى واضطــررت الــى المغــادرة الــى 
تركيــا. اشــتريت تذاكــر طيــران وغــادرت ايــران فــوراً 
بعــد ان تــم نشــر صــوري. كان زفــاف اختــي فــي ذلــك 
اليــوم. اضطــررت الــى مغــادرة البــالد وعــدم حضــور 

زفافهــا. كان االمــر محزنــاً لكلينــا. 

كيف مشت امورك جئت ألول مرة الى تركيا؟

ــطة  ــش, الناش ــت بزلي ــا التقي ــى تركي ــت ال ــا جئ »عندم

ــروري  ــادث م ــي ح ــت ف ــي توف ــة +LGBTI الت المثلي
ســنة 2015. كنــت وحيــداً وال اعــرف احــداً. جئــت 
الــى تركيــا لوحــدي. كان لــي صديــق ايرانــي. كنــت فــي 
اســطنبول وكانــت حالتــي ســيئة. فأنــت تشــعر بالضجــر 
ــه احــداً. التقيــت  عندمــا تكــون فــي مــكان ال تعــرف في
ــا البعــض.  ــا ببعضن ــاق وحدقن ــرو االنف ــي ميت بأمــرأة ف
قلــت  ثــم  فوجئــت.  ايضــاً.  كنــت شــاذاً  إن  ســألتني 
ــن  ــن اي ــألتني م ــي وس ــم«. جــاءت وجلســت بجانب »نع
اتيــت. بدأنــا نتحــدث. حدثتنــي عــن نفســها وحدثتهــا عــن 
نفســي. اخذتنــي الــى بــار فــي ذلك اليــوم وعرفتنــي على 
حبيبتهــا. كانــت بدايــة جيــدة جــداً بالنســبة لــي. فــي ذلــك 
الوقــت اعتقــدت بأننــي جثــة حيــة. كنــت قــد خرجــت من 
ــم أكــن  الســجن للتــو وتخلصــت مــن ضغــوط قاســية. ل
ــعوراً  ــاة! كان ش ــى الحي ــي ال ــدة. أعادتن ــة جي ــي حال ف
ــى  ــي ال ــر. ودعتن ــبوع الفخ ــن اس ــي ع ــاً. اخبرتن رائع
ــل...  ــا الكام ــش دعمه ــي زلي حضــور االنشــطة. منحتن

ــع.  ــى الجمي ــى كل مــكان وعرفتنــي عل ــي ال اخذت

فــي  اشــارك  وبــدأت  اســطنبول  المبــدا  اكتشــفت 
 Hêvî اكتشــفت  فــي ســنة 2015  ثــم  اجتماعاتهــم. 
ــم.  ــم كله ــات معه ــت صداق LGBTİ و SPOD. كون
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شــاركت فــي Hêvî وتوصلنــا الــى فكــرة إنشــاء كتــاب. 
نشــرنا كتابــاً عــن المشــاكل التــي تواجــه الالجئيــن. 
وقــد كان العمــل التطوعــي االول الــذي اقــوم بــه ألجــل 
فــي  شــاركت  الكتــاب.  بترجمــة  تطوعــت  رابطــة. 
الــدورات التدريبيــة مثــل مدرســة SPOD للناشــطين. 
 Kaos وخيريــة قــرا. كانــت Kaos GL اكتشــفت
GL اول رابطــة تعمــل حــول الالجئييــن االيرانييــن 
المثلييــن LGBTI. بــدأت باالنضمــام الــى نشــاطات 

 .Kaos GL

انــت االن تعيــش فــي يالوفــا. كيــف هــي الحيــاة فــي يالوفــا 
بالنســبة لالجئيــن المثلييــن +LGBTI؟

انــا االَن فــي يالوفــا. لســوء الحــظ, تعرضنــا لإلعتداءات 
ــون  ــون المثلي ــام. يخــاف الالجئ ــذا الع ــدة ه مــرات عدي
LGBTI مــن الشــرطة. نــرى بــأن ليــس لدينــا ايــة 
ــم  ــل »انت ــا اشــياء مــن قبي ــون لن ــوق. الشــرطة يقول حق
جئتــم الــى بالدنــا وخربتموهــا«. مثــال علــى ذلــك 
ــة  ــا اربع ــا هاجمن ــة عندم ــة المرفوع ــوى القضائي الدع
اشــخاص قبــل ســنتين. قــادوا ســيارتهم نحونــا وشــتمونا. 
ــدق  ــة. ص ثــم ضربونــا بشــدة. قدمــت دعــوى قضائي

ــم  ــد انك ــا »الب ــال لن ــه المهاجمــون. وق ــا قال القاضــي م
فعلتــم شــيئاً«. كــدت ان اكــون انــا الجانــي. اخبــروا 
القصــة كمــا لــو اننــا مــن هاجمناهــم وصدقهــم القاضــي. 
طلبــت منهــم ان يفحصــوا تســجيالت كاميــرات المراقبــة 
ولكنهــم لــم يفعلــوا. اضطــررت فــي النهايــة الــى ســحب 
الدعــوى وفــي النهايــة قلــت » لقــد انكســرت أنوفنــا وكل 
شــيء, ولكــن أعتقــد أنهــا كانــت مجــرد مزحــة«. لدينــا 

ــة ولكــن دون جــدوى.  ــر صحي تقاري

لــن ارفــع دعــوى قضائيــة مــرة اخــرى اذا مــا حصــل 
شــيء لــي. لقــد رأيــت مــا هــي نوعيــة العدالــة الممنوحــة 
لنــا. علــى ايــة حــال, نحــن جميعــاً نلتــزم الصمــت 
ــا تحــدث اشــياء  ــرة. ولكــن عندم ــى االشــياء الصغي عل
مهمــة, مثــالً عندمــا نتعــرض لإلعتــداء, عــادة مــا يتــم 
ــا اذا  ــن. انهــم يهــددون بقتلن ــل المهاجمي ــا مــن قب تهديدن
مــا ذهبنــا الــى الشــرطة. علينــا إلتــزام الصمــت. نلتــزم 
الصمــت كــي نكــون فــي مأمــن. تقريبــاً جميــع اصدقائنــا 
تعرضــوا للضــرب واإلهانــة واإلذالل وحرمــوا مــن 
ــا  ــا بالفعــل ضحاي ــام وقعن ــذا الع ــي ه ــن ف ــة. ولك اإلقام
لـــ 6 هجمــات. احــدى صديقاتنــا تعرضــت للهجــوم 

ــة.  ــت دعــوى قضائي الجماعــي ورفع
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ً  مرحبا

اســمي  ) كيفــن(  أبلــغ مــن العمــر 20 عــام ، انــا الجــئ قدمــت 
مــن العــراق الــى تركيــا.

قدمــت الــى تركيــا هــارب مــن الظــروف التــي مــرت بــي 
والمضايقــات التــي تعرضــت لهــا بســبب  ميولــي الجنســي تجــاه 
ــط احــب  ــا فق ــا يعــرف بالشــاذ ، ان ــح م ــة وهــذا مصطل الصبي
ــة او  ــدي رغب ان ارتبطــت مــع مــن احــب مــن االوالد ليــس ل
ميــول تجــاه الفتيــات والجــل هــذا عشــت حيــاة صعبــة جــداً فــي 
العــراق بســبب عــدم اعطــاء الفــرد الحريــة الشــخصية وبســبب 

التفكيــر المتعصــب فــي هــذه الدولــة.

عرفــت مصطلــح الشــاذ و اكتشــفت ان لــدي ميــول جنســي 
ببدايــة المرحلــة االعداديــة انــا وابــن خالــي ) X ( ، كنــا بغرفــة 
ــه و هــو  ــاز عندهــا احسســت ب ــي نشــاهد التلف ــي بيت ــا ف لوحدن
نائــم بجنبــي واحسســت انــي اريــد ان احتضنــه اقتربــت منــه و 
لمســته فبادلنــي نفــس االحســاس و بــدا الموضــوع بينــا نمنــا مــع 
بعــض وكنــت ســعيد جــداً بهــذا الشــيء ، لقــد حاولــت ان اكــرر 
االمــر مــع   X لكنــه رفــض وقــال كان شــيء خاطــئ ، لكــن 

انــا احببــت هــذا الشــي .

ــة  ــة المرحل ــي بداي ــدي وف ــذي ل ــول ال ــذا المي ــعر به ــدأت اش  ب
ــع  ــة م ــت عالق ــد عش ــة بالتحدي ــة الثاني ــي المرحل ــة ف االعدادي
ــه  ــذي أدرس في ــس الصــف ال ــي نف ــذي كان ف ــي  X  ال صديق
ــة  ــر المدرس ــن مدي ــد كان اب ــع  X  ، لق ــام م ــل اي ــت أجم عش
التــي أدرس فيهــا بدأنــا و نحــن اصدقــاء فــكان يأتــي الــى بيتــي 
ــس  ــام جل ــوم مــن االي ــي ي ــس للدراســة مــع بعــض ، و ف ونجل
بقربــي مــددت يــدي الــى يــده و هــو نظــر لــي فقبلتــه وعترفــت 
لــه بعجابــي بــه وهــو بادلنــي نفــس الشــعور بالعجــاب و بــدأت 
ــه ،  ــت مع ــذي ارتبط ــخص ال ــو الش ــح ه ــة واصب ــه عالق مع
ــد  X  هــذا  ــد اكتشــف وال ــا لمــدة 5 اشــهر لق اســتمرت عالقتن
االمــر وهــو كان مديــر المدرســة التــي أدرس فيهــا فنادانــي الــى 
مكتبــه وقــال لــي هــذه اَخــر مرحلــة تبقــى هنــا ، الســنة القادمــة 
ســتنتقل لمدرســة اخــرى و ال أريــدك ان تلتقــي بX  بعــد اليــوم 
، و فــي الشــهر األخيــر انتقلــت مــن المدرســة و انتهــت عالقتــي 

مــع  X   فلــم اعــد التقيبــه بســبب والــده.

انتقلــت لمدرســة اخــرى وكانــت هــذه أســوء ســنة فــي حياتــي 
العمــر  فــي  الطــالب كبــار  وهــي  2016 ، كانــو جميــع 
ومتنمريــن وكان مــدرس مــادة االحيــاء اســمه ) X ( تعرضــت 
ــي أول محاضــرة  ــرة كان ف ــرات ، أول م ــه 3 م ــرش من للتح
لمــادة األحيــاء ، دخلــت المحاضــرة فقــال أمــام جميــع الطــالب 
ــالب  ــع الط ــل جمي ــى؟ وجع ــة انث ــب أو طالب ــت طال ــل ان : ه
ــة ظــل يلعــب بشــعري  ــرة الثاني ــي الم ــه ، و ف ــون علي يضحك
وكان طالــب ينظــر لــي وهــوة يالعــب شــعري و قــال لجميــع 
ــع  ــل الجمي ــه وجع ــدرس X يضاجع ــاذ والم ــالب ان X ش الط
ــة خــرج  ــرة الثالث ــي الم ــي ، و ف ــي وال يحترمون يســتهزئون ب

جميــع الطــالب و كنــت أحــاول الخــروج قــال تعــال الــى هنــا 
وعنــد قدومــي حــاول يلمســني و قــرب يــده الــى مؤخرتــي أنــا 
ــي  ــت أدرس ف ــت المدرســة بقي ــت ، فترك ــه وهرب ــدت عن ابتع
ــت  ــى أن أنهي ــة ال ــي المدرس ــارات ف ــت و أخــوض االختب البي
ــى  ــت عل ــة تعرف ــة االعدادي ــد المرحل ــة ، بع ــة االعدادي المرحل
X الحــالق الــذي كان يعمــل مــع شــخص حــالق قــرب منزلــي 
ــق ،  ــح مشــروع و واف ــه ان نفت ــا وأقترحــت علي ــدأت عالقتن ب
فــي شــهر 9 كنــا نجهــز المحــل فــي هــذه االثنــاء انفصلنــا انــا 
ــط بســبب  ــا وهــي فق ــت ان ــا بي ــزل وأجرن ــي عــن المن و والدت
المشــاكل التــي كنــت أعانيهــا مــع والــدي الــذي كان يضربنــي 
ألتفــه االســباب ،  فقررنــا الخــروج عــن المنــزل وبشــهر 10 
ــبب  ــه بس ــل أغلقت ــح المح ــن فت ــهر م ــد ش ــل وبع ــا المح فتحن
ــاس  ــت الن ــرة و مضايق ــذه الفت ــي ه ــا ف ــي عانيته ــاكل الت المش
ــح  ــت الفت ــا ذهب ــوم عندم ــي ي ــي ، فف ــم ل ــدم احترامه ــي وع ل
المحــل وجــدت الزجــاج محطــم و بعــد اســبوع ذهبــت و وجــدت 
كتابــات مهينــة علــى جــدار المحــل ينعتونــي بالعاهــر و الشــاذ 
و يقولــون ال نريــدك هنــا أنــت عــار و فــي اَخــر ليلــة لــي قبــل 
ــت  ــى البي ــد ال ــت عائ ــي كن ــاء عمل ــد انته ــل عن ــل المح ان أقف
اتــت ســيارة فيهــا شــخصيين فنــزل منــا رجــل و نادانــي فقلــت 
لــه نعــم  فأمســك بــي و قــال مــا هــذا الكتابــة فــي يــدك نحــن ال 
ــد  ــده ، أنــت عــار وال أري ــذي يفعلهــا نقطــع ي ــا و ال نفعلهــا هن
روئيتــك هنــا بعــد االن ، ألنــي عندمــا اراك مــرة اخــرى ) 
اخــرج مســدس ( ســوف أفــرغ هــذا كلــه فــي رأســك و أخلــى 
ســبيلي ، أنــا ذهبــت راكضــاً الــى المنــزل، اختــي الكبيــرة 
تزوجــت بعدهــا بفتــرة مــن خروجنــا مــن المنــزل و بقــت اختــي 
ــي  ــع ام ــرات ان يرج ــاول 3 م ــي ح ــي ، أب ــع  أب ــرة م الصغ
ولكــن أمــي لــم تعــد بســبب انــه كان يضربنــي ألتفــه االســباب 
 X و اَخــر مــرة ضربنــي بهــا كان عنــد محاولــة ابعــادي عــن
ويحاســبني لمــاذا تعــود متأخــر الــى المنــزل ، و ضربنــي فــي 
ــا و  ــى المنضــدة فصــدم رأســي به ــت عل ــت و وقع ــك الوق ذال
خــرج دم ذهبنــا الــى  مضمــد قريــب عالــج رأســي ثــم  ذهبنــا 
الــى بيــت خالــي ، اتصــل خالــي بوالــدي و بــدأ و قــال لــه لــن 
يعــودا الــى بيتــك بعــد االن  و عــاد ابــي و اتصــل بأمــي و قالــت 
بأنهــا ال تريــد العــوده معــه فبقينــا لمــدة اســبوع فــي بيــت خالــي 
ــى  ــه ال ــنا في ــه و عش ــكنا في ــا وس ــت وأجرن ــا بي ــى ان وجدن ال
ــد خــروج  ــد بع ــراق بشــهر ال11 بالتحدي ــن الع ان خرجــت م
صديقــي X مــن المحــل وتعرضــي لتهديــد مــن قبــل اشــخاص 

ــم . ال أعرفه

ــد ال أعــرف عنهــا  ــا لوحــدي فــي بل ــا االن أعيــش فــي تركي ان
ــن  ــي م ــي أعان ــا ألن ــة هن ــي ظــروف صعب ــررت ف ــيئاً و م ش
ــة  ــد اللغ ــا ال أجي ــة االنتظــار ، فأن ــاع و صعوب الوحــدة والضي
التركيــة و ال أعــرف كيــف أتعامــل مــع االشــخاص هنــا حالتــي 
النفســية ال تســمح لــي بالخــروج مــن المنــزل فأنــا أقضــي أغلــب 

وقتــي فــي البيــت ال ألتقــي بأحــد أعيــش حالــة الغريــب هنــا.

مع بالغ الشكر واالحترام.

كيفين

يرجى المالحظة : قد يحتوي هذا النص على مواد مؤثرة لألشخاص الذين لديهم تاريخ من العالقات المسيئة.
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المثلييــن 	  حركــة  عــن  تخبرينــا  ان  توديــن  هــل 
العــراق؟ فــي   LGBTI

ان تكون مثلي الجنس في العراق يعني ان تعاني من 
المجتمع واالسرة. وهو يعني ايضاً المعاناة من النفس. 
ألنه ليس مسموحاً لك ان تكون نفسك في المجتمع. تلك 

هي الحياة للمثليين LGBTI في العراق. في اآلونة االخيرة, 
يخطط الناس المثليين من كافة مسالك الحياة سواء أكانوا 

مهندسين او صيادلة او اطباء اسنان مغادرة البالد ألن 
الحياة من كافة اوجهها صعبة جداً بالنسبة لهم. ذلك ألن 

المجتمع لن يتقبلهم. ال توجد هنالك اية فرصة لألختالط في 
العراق. 

مــا هــي اقتراحاتــِك لتعزيــز التضاميــن بيــن المثليين 	 
االتــراك والمثلييــن الالجئين؟ 

اللغة هي العامل االهم الذي يمكن ان يعزز التضامن. اذا 
كنت تتحدث القليل من التركية والقليل من االنجليزية يمكنك 

محاورة المثليين LGBTI في تركيا ولكن كال الطرفين في 

حاجة الى بذل الجهود. كما انني بدأت االختالط مع شخص 
مثلي تركي. اقترحت ان نجتمع معاً ألن هنالك مساهمة 
قيمة يمكن لكل فرد مثلي LGBTI ان يقدمها لألخر. ان 

جعل المجتمع يرى بأن لدينا صالت وثيقة بالعلوم والفنون 
سيساعد على خلق صورة ايجابية عن االفراد المثليين 

 .LGBTI والمتحولين جنسياً وثنائيي الميول الجنسية

مــا هــو العالــم الــذي تتخيلينــه لألشــخاص المثلييــن 	 
LGBTI؟ 

حلمي االكبر هو إكمال دراستي. وبالطبع ان اعيش حياة 
رغيدة حقيقية بالنسبة لمشاعري وهويتي الحقيقية, وليس 

كالشخصية التي يريدني المجتمع ان اكون. ان اكون قادرة 
على العيش دون االضطرار الى تغيير كلماتي, والطريقة التي 

ارى فيها واشعر. وايضاً ان اعيش في محيط وبلد مسالم, 
وليس في مكان اضطر ان اعيش فيه في خوف وتهديد. 

بإختصار حلمي لجميع المثليين والمتحولين جنسيا وثنائيي 
الميول الجنسية LGBTI هو ان يتقبلنا المجتمع كما نحن. 

“حلمي لجميع المثليين والمتحولين جنسيا وثنائيي الميول 
الجنسية LGBTI هو ان يتقبلنا المجتمع كما نحن.”

مقابلة مع: ملكة خلف القضبان
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األحالم ، المستقبل ، يالوفا: بعض 
األسئلة ،

بعض اإلجابات القصيرة

يتكون هذا القسم من ردود 5 الجئين مثليين + LGBTI في يالوفا على 
األسئلة التالية. يمثل كل لون نفس الكاتب المجهول.

ما هو العالم الذي تحلم/تحلمين به لألفراد المثليين   .1  
والمتحولين جنسياً وثنائيي الميول الجنسية ال LGBTI؟

عالم آمن وسلمي يزخر بالحماية البدنية والوظيفية. 	§

ــون  ــس والمتحول ــوا الجن ــياً وثنائي ــون جنس ــراد المثلي ــه االف ــتطيع في ــم يس عال 	§
جنســيا LGBTI مــن العيــش بحريــة والعمــل فــي مراكــز مرموقــة, علــى ســبيل 

ــالد.  ــاً للب ــياً رئيس ــن جنس ــد المتحولي ــه اح ــون في ــم يك ــال, عال المث

عالم مثل كل الناس اآلخرين مع حقوق متساوية لجميع الناس. 	§

حالياً ال يوجد هنالك عالم جيد للعيش فيه. 	§

عالم مسالم وغير متحيز وملون مثل علمنا. 	§

أين ترغب/ين أن تعيش/ي وماذا ترغب/ين أن تفعل/ي في   .2  
المستقبل؟

أرغب في ان اعيش في كندا وان ادرس. 	§ 	

ــا ارض  ــدة ألنه ــات المتح ــي الوالي ــش ف ــب ان اعي ــتقبل ارغ ــي المس ف 	§ 	
ــم  ــي تصمي ــي ف ــي عمل ــدم ف ــراز التق ــي اح ــب ف ــك ارغ ــرص وكذل الف

االحذيــة.

سأتابع مهنتي كفنان/ة مكياج وارغب ان ادرس في المدارس العليا  	§ 	
واتقدم.

اود ان اكون شخصاً ناجحاً في مجال دراستي. 	§ 	

أريد أن أكون محامًي/ة أو ناشطً/ة اجتماعيًا سياسيًا. 	§ 	
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هل تود/ين أن تخبرنا/تخبرينا عن أحالمك؟  .3  
ارغب ان اكون مصمم/ة ازياء وان تكون لي عروض خاصة بي. 	§ 	

احالمــي هــي ان اعيــش وألبــس بحريــة وان يكــون لــي الكثيــر مــن  	§ 	
. ء قــا صد ال ا

اود ان اؤلف كتاباً عن المكياج وايضاَ ان اوجد ماركة المكياج الخاصة  	§ 	
بي وان اتقدم في مهنتي.

حلمي هو تشكيل عالم حر لكافة الناس مع اختالفاتهم اللونية. 	§ 	

حلمي هو أن أصبح ناشطً/ة أو محاًم/ة مشهوًر/ة. 	§ 	

ما هي ايجابيات وسلبيات أن تكون/ي الجئاً/الجئةً مثلياً/  .4  
مثليةً LGBTI في يالوفا؟

ظروف العمل ليس جيدة. ليس لسكان يالوفا موقف ايجابي مع المثليين  	§ 	
LGBT وخصوصاَ المتحولين جنسياً.

المشاكل: انعدام األمن , البطالة, االفالس, االكتئاب, الوحدة 	§ 	

النقطة السلبية هي البطالة والنقطة االيجابية هي اننا قريبون من  	§ 	
اسطنبول.

نقص الخدمات وعدم وجود شروط تعليمية. 	§ 	

البطالة مشكلة كبيرة. النقطة االيجابية الوحيدة هي القرب من  	§ 	
اسطنبول. 

ما هي عالقتك مع األشخاص المثليين LGBTI في   .5  
تركيا؟ ما رأيك في امكانية التضامن بين االفراد المثليين 

LGBTIs األتراك والالجئين؟
ال استطيع إقامة عالقات معهم ألنني ال استطيع ان اثق بهم. 	§ 	

ــط اعــرف  ــا, فق ــي تركي ــن LGBTI ف ــع المثليي ــات م ــي صداق ليســت ل 	§ 	
و KAOS GL اعتقــد ان بإمــكان هــذه  SPOD    المؤسســات مثــل

 .LGBTI المثلييــن  بيــن  التضامــن  خلــق  المؤسســات 

كفنان/ة مكياج لدي عالقة جيدة معهم واذا اذهب الى منازلهم. اعتقد  	§ 	
انه عندما ال يكون لديك مهنة او فن فأنك لن ترغب في رؤية نجاح 
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االخرين من الذين يمتلكونهما ولهذا السبب هم ال يستطيعون إقامة 
عالقة جيدة مع بعضهم البعض.

توجد هنالك امكانية التضامن ولكن لسوء الحظ ال توجد عالقة جيدة  	§ 	
بين المثليين LGBTI االتراك وااليرانيين.

لدينا مشكلة التواصل فيما بيننا. هم ال يعرفون شيئاً عن الظروف التي  	§ 	
مررنا بها.

هل كان لديك مهنة أو فن أو رياضة كنت تستمتع/ين   .6  
بها في ايران؟ ماذا كنت تشعر/ين عندما كنت تمارسه/

تمارسينه؟ ماذا لديك لتقول/ي ألولئك الذين يرغبون في 
البدء بهذه األشياء؟

ــة.  ــرة الطاول ــب ك ــت الع ــة وكن ــم االحذي ــران كان تصمي ــي اي ــي ف عمل 	§ 	
حســنًا ، مــن الممتــع أن تفعــل مــا تريــد القيــام بــه. ياصديقــي مــن االفضــل 

ان تفعــل مــا تحبــه وتســتمتع بــه. 

درست فن المكياج واحببته بجد. اعتقد ان المكياج يجب ان يكون  	§ 	
متأصالً فيك وان عليك ان تحبه بحق وان تنضم الى الدورات التدريبية 

وتحدث اعمالك.

كنت صحفي/ةً في ايران واحببت المهنة كثيراً. 	§ 	

عملت في بيت لألزياء والنسيج. كنت أكثر سعادة مما انا االن ألن  	§ 	
الموضة كانت حلمي الوحيد.

ماذا يمكنك أن تخبرنا/تخبرينا عن حركة المثليين   .7  
LGBTI في ايران؟

حركــة المثلييــن LGBT فــي ايــران هــي دعــم ألولئــك الذيــن يعيشــون هنــاك,  	§ 	
ــران ان  ــي اي ــن LGBT ف ــراد المثليي ــن لألف ــة يمك ــذه الحرك ــالل ه ــن خ م
يتمتعــوا بدعــم اجتماعــي كمــا هــو الحــال فــي تركيــا, ولكــن لألســف يوجــد فــي 

ــك. ــود ضــد ذل ــر مــن القي ــران الكثي اي

في ايران الحركة صغيرة دون اي حزب او تنظيم او مجموعة متماسكة. 	§ 	

في إيران أن تكون/ي امرأة ، فتاة ، عالم/ة أو ناجح/ة هي جريمة! االَن  	§ 	
فكر في معنى ان تكون/ي مثلي/ة الجنس LGBTI.  شكراً لعدم تركنا 

لوحدنا.
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ــد إعــداد هــذا النــص, تمــت االســتفادة مــن عــرض  عن
ــدان شــين-اوفا. في

ما هي الصحة الجنسية واإلنجابية؟

األداء الطبيعي لألعضاء التناسلية	 

حياة جنسية صحية وسعيدة	 

القــدرة علــى ممارســة االنشــطة الجنســية واإلنجابيــة 	 
دون قيــود

ــل ام ال او 	  ــرار بإنجــاب طف ــاذ الق ــى إتخ ــدرة عل الق
ــال  ــدد االطف ــاب وع ــت المناســب لإلنج ــد الوق تحدي

ــم ــن ســيتم إنجابه الذي

ــدوا نتيجــة 	  القــدرة علــى إنجــاب اطفــال اصحــاء ول
لحمــل ُمخطــط لــه مــن خــالل تطبيــق هــذا القــرار

القــدرة علــى الوقايــة مــن عوامــل العــدوى المنقولــة 	 

ــد  ــالج عن ــى الع ــى الوصــول ال ــدرة عل ــياً والق جنس
الحاجــة

ــة العافيــة 	  ان الصحــة الجنســية واإلنجابيــة هــي حال
الكاملــة البدنيــة والعاطفيــة واالجتماعيــة وهــي حــق 
ــم  ــن كونه ــر ع ــض النظ ــاس بغ ــة الن ــي لكاف اساس

رجــال او نســاء او شــيوخ او شــباب. 

ما هي مشاكل الصحة الجنسية واإلنجابية؟

 	ً العدوى المنقولة جنسيا

مثــال: فيــروس نقــص المناعــة البشــرية HIV, فيــروس 
الــورم الحليمــي البشــري HPV, التهــاب الكبــد الوبائــي 
مــن نــوع B, التهــاب الكبــد الوبائــي مــن نــوع C, داء 

الســيالن, الكالميديــا

المشــاكل الفســيولوجية التــي تمنــع الجمــاع الجنســي 	 
او الحصــول علــى المتعــة الجنســية

االسئلة الشائعة حول الصحة الجنسية
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ــف االنتصــاب,  ــية, ضع ــة الجنس ــدام الرعش ــال: انع مث
ــي ــم, التشــنج المهبل ــاع المؤل الجم

علــى 	  تؤثــر  التــي  االخــرى  الصحيــة  المشــاكل 
التناســلية واالجهــزة  التناســلية  االعضــاء 

ــرطان  ــة, س ــرطان الخصي ــدي, س ــرطان الث ــال: س مث
البروســتات

ما هي ثنائية الجنس؟

ــمات  ــخاص ذوي س ــو اش ــس ه ــي الجن االفــراد الثنائي
و/او  االعضــاء  )الكروموســومات,  مختلفــة  جنســية 
ــف  ــم التعري ــق عليه ــن ال ينطب االجهــزة التناســلية( الذي
الثنائيــة  الثنائــي للجنــس كذكــر او كأنثــى.   الطبــي 
ــح  ــل, هــي مصطل ــالً للتعدي ــاً قاب الجنســية ليســت تعريف
عــام ُيســتخدم لتعريــف طيــف معيــن. كثيــراً مــا يوصــي 
ــة  ــات الجراحي ــاء بضــرورة اجــراء العملي ــاء االب االطب
ــي  ــال الثنائي ــى االطف ــة االخــرى عل والمداخــالت الطبي
يكــون ألجســام  ان  ينبغــي  الطريقــة  الجنــس وبهــذه 
االطفــال ســمات ظاهــرة كـــ »انثــى« او »ذكــر«. فــي 
ــة  ــالت الطبي ــذه المداخ ــون ه ــاالت تك ــن الح ــد م العدي
ــس  ــي الجن ــخاص الثنائي ــع االش ــة وتض ــر ضروري غي
فــي صناديــق تجميليــة. عندمــا يكبــر االطفــال الثنائيــي 
الجنــس, يمكــن ان تكــون لهــذه المداخــالت تأثيــراً ســلبياً 
عليهــم. يشــير مفهــوم »ثنائيــة الجنــس« الــى طيــف مــن 
الســمات الجنســية الموجــودة طبيعيــاً فــي االنســان. كمــا 
يشــير ثنائيــة الجنــس الــى حقيقــة بدنيــة وهــي ان الجنــس 
هــو طيــف وانــه قــد يوجــد انــاس بســمات جنســية 
ــد ُيالحــظ ان المــرء  ــى او الذكــر. ق ــر االنث ــة غي مختلف
ــه  ــن حيات ــة م ــي المراحــل الالحق ــس ف ــي الجن ــو ثنائ ه
)فــي بعــض الحــاالت يمكــن الكشــف عــن الســمات بعــد 
الــوالدة مباشــرة, واحيانــاً فــي مرحلــة الطفولــة واحيانــاً 
التــي  الظــروف  البلــوغ(. حســب  او  المراهقــة  فــي 
يعيشــون فيهــا, قــد يكتشــف االشــخاص الثنائيــي الجنــس 
ــاة.  ــي الحي ــة ف ــات مختلف ــي اوق ــس ف ــو الجن ــم ثنائي انه
فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا ثنائيــة الجنــس مــن 
ــل  ــي المراح ــهم ف ــدرك االشــخاص انفس ــات, ي المحرم
المتأخــرة. وحتــى ان بعــض االشــخاص الثنائيــي الجنس 
قــد لــن يعرفــون بأنهــم ثنائيــو الجنــس. بســبب العمليــات 
الجراحيــة التــي يتــم اجراءهــا بعــد الــوالدة مباشــرة فــأن 
هنــاك العديــد مــن االشــخاص الذيــن ال يعرفــون بأنهــم 

ــس.  ــو الجن ثنائي

العدوى المنقولة جنسياً:

ــص المناعــة البشــرية HIV؟ 	  ــروس نق ــو في ــا ه م
ــل؟ ــف ُينق وكي

ُينقل عبر الدم والنشاط الجنسي.

ــت  ــك اذا انجب ــي الرحــم, مــع ذل ــه ف ــال ل ال يوجــد انتق
امــرأة مصابــة بفيــروس HIV بــوالدة مهبليــة, فقــد 
ــب  ــبب يج ــذا الس ــاً بـــ HIV. له ــل ايض ــاب الطف يص
علــى المــرأة ان تخضــع لــوالدة قيصريــة. قــد يحصــل 
االنتقــال عبــر الرضاعــة, لــذا يجــب عــدم إرضــاع 
الطفــل. يمكــن لفيــروس HIV ان ينتقــل عبــر ممارســة 
ــل  ــي دون واِق. وهــو ال ينتق ــس الشــرجي والمهبل الجن
امــراض  هنالــك  ان  غيــر  الفمــوي,  الجنــس  عبــر 
اخــرى يمكنهــا االنتقــال عبــر الجنــس الفمــوي. يمكنــك 
عندمــا  الذكــري.  الواقــي  بإســتخدام   %99 الوقايــة 
ــأن هــذا الشــخص  ــروس HIV ف ُيصــاب الشــخص بفي
ال ُيظهــر ايــة اعــراض بدنيــة لســنوات. لهــذا الســبب, 
يجــب اجــراء اختبــار بعــد جمــاع محفــوف بالمخاطــر. 
ــى االقــل مــن  ــار بعــد 3 اســابيع عل اذا اجريــت االختب
االتصــال الجنســي, فأنــك ســتحصل علــى نتائــج دقيقــة. 
او  االســنان  فرشــاة  عبــر   HIV فيــروس  ينتقــل  ال 

ــط.  المش

ــو  ــدز ه ــان. االي ــيئان مختلف ــدز ش ــروس HIV واالي في
ــخاص  ــل االش ــا ال يحص ــع عندم ــي تق ــة الت ــم الحال اس
المصابــون بفيــروس HIV علــى العــالج وهــذا مــا 
يضعــف نظامهــم المناعــي بشــكل كبيــر. قــد يعيــش 
ــي  ــراض. ف ــة اع ــدي اي ــنوات دون اي يب الشــخص لس
ــر.  ــهل بكثي ــالج اس ــي اصبحــت إدارة الع ــت الحال الوق
يمكنــك   ,HIV بفيــروس  مصابــاً  كنــت  وإن  حتــى 
مواصلــة حياتــك دون مواجهــة ايــة مشــكلة مــن خــالل 

تعاطــي دواء او دواءيــن فــي اليــوم. 

ما هو التهاب الكبد الوبائي وكيف ينتقل؟ 	 
هنــاك خمســة انــواع مــن التهــاب الكبــد الوبائــي, غيــر 

انــه تنتقــل ثالثــة انــواع منهــا باالتصــال الجنســي. 

ينتقــل التهــاب الكبــد الوبائــي مــن نــوع B عبــر الجنــس 
والــدم ومشــتقاته. عــالوة علــى ذلــك, يمكــن العثــور 
علــى فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي مــن نــوع B فــي 
ــي  ــخ(. ك ــول وال ــاب, الب ــض )اللع ــم المري ســوائل جس
ــدم او  ــوائل )ال ــس الس ــب ان تالم ــروس يج ــل الفي ينتق
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ســوائل الجســم االخــرى( الحاويــة علــى الفيــروس مــع 
ــل المــرض  ــوج فــي جســم الشــخص. ال ينتق جــرح مفت
فمويــاً, اي انــه ال ينتقــل عــن طريــق اخــذ المــواد 
المنقولــة )الطعــام, الشــراب( عبــر الفــم. اذا تــم اســتعمال 
نفــس االبــرة بيــن مجموعــة مــن النــاس, عندهــا يمكــن 
ــى اخــر. اذا خضــع  ــل مــن شــخص ال ــدوى ان تنتق للع
الشــخص لعمليــة نقــل الــدم او احــد منتجاتــه ألي ســبب 
ــأن  ــروس, ف ــى الفي ــاً عل ــدم حاوي ــذا ال كان, واذا كان ه

ــه.  ــر من ــح امــراً ال مف ــال يصب االنتق

ــدم  ــار ال ــم اختب ــت الحاضــر يت ــي الوق ــبب, ف ــذا الس له
الــذي ُيعــد للنقــل بعنايــة. و عــالوة علــى ذلــك , يمكــن 
إللتهــاب الكبــد الوبائــي مــن نــوع B ان ينتقــل جنســياً. 
كمــا هــو الحــال فــي كافــة االمــراض المنقولــة جنســياً, 
ــة, يجــب اســتعمال  ــد الوبائي ــات الكب ــن التهاب ــة م للوقاي
الواقيــات الذكريــة اثنــاء االتصــال الجنســي. هنــاك خطر 
انتقــال العــدوى عبــر الوشــم, المانيكيــر, الباديكيــر, 
العــالج  االســنان,  جراحــة  او  الجراحيــة  العمليــات 
ــتخدمة  ــد االدوات المس ــم تجدي ــم يت ــك اذا ل ــر وذل باالب
ــفرة  ــنان وش ــاة االس ــم فرش ــا ان تقاس ــة. كم ــكل عملي ل
الحالقــة التــي مــن المحتمــل ان تكــون ملوثــة بالــدم قــد 
تفــرض خطــراً ايضــاً. وقــد يحــدث انتقــال مــن االم 
ــاب  ــل الته ــوالدة. ال ينتق ــاء ال ــل اثن ــى الطف ــة ال المصاب
الكبــد الوبائــي مــن نــوع B عبــر االنشــطة اليوميــة فــي 

ــل.  ــام الدراســة والعم اي

ــم  ــر التطعي ــي ويعتب ــد الوبائ ــاب الكب ــاح الته ــر لق يتوف
ــاب  ــاح الته ــراء لق ــم اج ــا. يت ــي تركي ــاً ف ــراً اجباري ام
الكبــد الوبائــي مــن نــوع B علــى 3 جرعــات. اذا كنــت 
بالغــاً ولــم تتلقــح مــن قبــل, يمكنــك الذهــاب الــى المراكز 
الصحيــة الشــعبية والمستشــفيات الحكوميــة فقــط ببطاقــة 
هويتــك الشــخصية ويمكنــك تلقــي اللقــاح مجانــاً. يمكــن 

لالجئيــن ايضــاً االســتفادة مــن هــذا الحــق.

ــدم  ــر ال ــوع C عب ــن ن ــي م ــد الوبائ ــاب الكب ــل الته ينتق
واالتصــال الجنســي. ال يوجــد لقــاح إللتهــاب الكبــد 
الوبائــي مــن نــوع C, غيــر انــه يوجــد عــالج بالعقاقيــر. 
ــى  ــن ال ــن كال النوعي ــي م ــد الوبائ ــاب الكب ــؤدي الته ي
تلــف الكبــد. اذا لــم يتلقــى الشــخص العــالج فــي المرحلة 

ــد.  ــإن المــرض يتقــدم وُيتلــف الكب الحــادة ف

ما هو HPV )فيروس الورم الحليمي البشري(؟	 

هنــاك أنــواع كثيــرة مــن فيــروس الــورم الحليمــي 
البشــري HPV. يــؤدي بعضها الى االصابة بالســرطان 
ــا اســهل مــن غيرهــا  ــل. انتقاله والبعــض االخــر بالثآلي
مــن االمــراض المنقولــة جنســياً. يمكــن ان يكــون لمــس 
الجلد-بالجلــد كافيــاً إلنتقــال المــرض. ويمكــن ان ينتقــل 
باالتصــال باليــد وبمشــاركة االلعــاب الجنســية. الطريقــة 
االفضــل للوقايــة هــي التلقيــح. لقــاح HPV ليــس تحــت 
 HPV الضمــان االجتماعــي فــي تركيــا. يوصــى بلقــاح
باالخــص لألشــخاص الذيــن لديهــم ارحــام. ومــع ذلــك, 
ــن  يمكــن ان يحصــل ســرطان الشــرج لألشــخاص الذي
ليــس لديهــم ارحــام. قــد يحمــل االشــخاص الــذي لديهــم 
ــون  ــد ينقل ــرة وق ــراض ظاه ــرض دون اع ــب الم قضي

الفيــروس الــى االخريــن. 

يعتبــر فيــروس HPV اهــم عامــل خطــر معــروف 
اكثــر  مــن   HPV والـــ  الرحــم.  عنــق  لســرطان 
الفيروســات المنتقلــة جنســياً شــيوعاً. مــع ذلــك, فــي 
ــلية  ــل التناس ــة الثآلي ــن مالحظ ــان يمك ــن االحي ــر م كثي
ــات,  ــا تورم ــى انه ــببها HPV عل ــي يس ــة الت الخارجي
ــن  ــث ال يمك ــراً جــداً بحي ــا صغي ــا يكــون بعضه واحيان
ــة  ــكل حك ــراض بش ــة االع ــن مالحظ ــا. يمك مالحظته
خفيفــة, آالم عرضيــة, آالم حارقــة والذعــة, نــزف للــدم 
ــم  ــر منتظ ــف غي ــي, نزي ــال الجنس ــد االتص ــاء وبع اثن
بيــن فتــرات الحيــض وتصريــف مهبلــي مســتمر. يعتبــر 
فحــص اخصائــي االمــراض النســائية واختبــار المســحة 

ــالج.  ــة للع ــة بالغ ذا اهمي

 	)HSV( الهربس

ــا  ــلية. م ــة التناس ــم والمنطق ــى الف ــر عل ــن ان يظه يمك
ــوال  ــم ط ــي الجس ــى ف ــه يبق ــم فأن ــى الجس ــل ال ان ينتق
الحيــاة. وهــو يظهــر عندمــا يكــون الشــخص متوتــراً او 
ــط  ــال فق ــدث االنتق ــة. يح ــام المناع ــف نظ ــا يضع عندم
عندمــا تكــون هنــاك آفــات نشــطة. يمكنهــا االنتقــال 
ــح.  ــم والعكــس صحي ــى الف ــلية ال ــن االعضــاء التناس م
االعــراض هــي الحكــة والتــورم. عندمــا تبــدأ االعراض 
بالظهــور, يمكنــك الحــد مــن الهربــس بإســتخدام المراهم 

ــان.  ــح ظاهــراً للعي ــل ان يصب قب
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النقــاط الواجــب مراعاتهــا للوقايــة مــن االمــراض المنقولــة 
: جنسياً

ارتداء مالبس داخلية قطنية	 

عنــد تنظيــف االعضــاء التناســلية, يجــب عــدم اســتخدام 	 
ــم تنظيفهــا  ــة والمنظفــات, يجــب ان يت العقاقيــر الكيميائي

بالمــاء فقــط. 

الحذر من تهييج المنطقة التناسلية	 

اذا كان هنــاك افــرازات كريهــة الرائحــة او غيــر كريهــة 	 
الرائحــة مــن االعضــاء التناســلية وكان لــون االفــرازات 
مختلفــاً عــن اللــون الطبيعــي قــد تكــون مصابــاً بالعــدوى, 

عليــك بزيــارة الطبيــب. 

طرق حماية النفس من االمراض المنقولة جنسياً: 

للقضيــب  الواقيــات  مــن  نوعيــن  هنــاك  الواقــي: 
والمهبــل. تعتبــر واقيــات المهبــل اكثــر فاعليــة مــن 
واقيــات القضيــب فــي الحمايــة مــن HPV. اذا مــا 
تمــزق الواقــي, فســيحدث خطــر االنتقــال والحمــل. 
المــواد الشــحمية علــى الواقــي ليســت مضــرة. يوصــى 
بإســتخدام الواقيــات اثنــاء الجنــس الفمــوي ايضــاً. ألنــه 
قــد تحــدث العــدوى مــن الفــم الــى االعضــاء التناســلية 
والعكــس صحيــح. اذا كنــت احــادي الشــريك واجريــت 
دون  الجنســي  االتصــال  ممارســة  يمكنــك  االختبــار 
وقايــة. بالتأكيــد ان هــذا االمــر آمــن فقــط فــي منــع انتقال 
العــدوى, لتجنــب الحمــل عليــك اســتخدام طــرق مختلفــة. 
ــط, مــن المهــم ان  ــك شــريك واحــد فق ــى وإن كان ل حت
تجــري االختبــار قبــل ان تقــوم باالتصــال الجنســي دون 
ــب  ــي, يج ــس الجماع ــتمارس الجن ــت س ــة. اذا كن وقاي

ــكل شــريك.  ــف ل ــي مختل ــتخدام واق اس

القفــازات: يوصــى بإســتخدامها قبــل لمــس المنطقــة 
التناســلية. مــن الخطــأ االعتقــاد بــأن المــرض ال ينتقــل 
ــن لـــ HPV و  ــس. يمك ــات الجن ــات وثنائي ــى المثلي ال

ــد.  ــس الي ــر لم ــال عب HSVاالنتق

ســد االســنان: يمكــن اســتخدام ســد االســنان اذا هــم 
ــل  ــن تحوي ــوي. يمك ــس الفم ــة الجن ــريكان بممارس الش
ــى ســد لألســنان. يمكنــك صناعــة  ــة ال ــات الذكري الواقي
ســد االســنان مــن خــالل قــص طــرف الواقــي اوالً, 
ــى الشــفاه  ــاً. مــن خــالل وضعــه عل بعدهــا قصــه طولي
ــوي  ــس الفم ــك ممارســة الجن ــة / الشــفرين يمكن المهبلي

ــه.  مــن خالل

ــدي  ــاً(: للكشــف عــن ســرطان الث ــدي )ذاتي فحــص الث
مبكــراً, يجــب اجــراء هــذا االختبــار شــهرياً. كمــا يجــب 
ــا  ــه عندم ــى النســاء المتحــوالت جنســياً اجــراءه ألن عل
بالنمــو.  الثــدي  يبــدأ  االســتروجين  الشــخص  يأخــذ 

ــل.  ــك بالكام ــزع مالبس ــك بن ــار علي ــراء االختب إلج

إلجراء االختبار الذاتي للثدي:

ــى نفســك. افحــص فيمــا اذا  قــف امــام مــرآة وانظــر ال
ــر  ــك اكب ــد ثديي ــون اح ــد يك ــاف ام ال. ق ــاك التف كان هن
مــن االخــر, غيــر ان ظهــور اختــالف كبيــر فــي الحجــم 
ــق  ــك التحق ــب علي ــراً. يتوج ــراً خطي ــر ام ــا يعتب بينهم
مــن وجــود عــدم تماثــل فــي ثدييــك مــن خــالل وضــع 
ــع  ــفل ورف ــو االس ــاء نح ــرك واالنحن ــى خص ــدك عل ي
يديــك. بعدهــا اســتلقي وضــع يــدك تحــت رأســك ولكــي 
تجعــل ثدييــك مســتلقيين علــى صــدرك ضــع وســادة او 
منشــفة تحــت كتفــك وبعدهــا افحــص كامــل نســيج ثديــك 
ــدءاً مــن ابطــك مــن خــالل تحريــك اصابعــك الثالثــة  ب
بحــركات دائريــةاو بتحريكهــا بأشــكال عموديــة. عليــك 
بمراجعــة طبيبــك اذا مــا شــعرت بوجــود انســجة مقســمة 
او ســميكة واذا كانــت هــذه االنســجة تؤلمــك عندمــا 
تقــوم بلمســها, اذا كانــت هنــاك إفــرازات مــن الحلمــة, 
اذا كان هنــاك ثخــن فــي الثــدي او جــرح فيــه, اذا كانــت 
ــد  ــدي, اذا كان جل ــادة ملحوظــة فــي حجــم الث ــاك زي هن
الثــدي يحتــوي علــى مظهــر شــبيه بقشــر البرتقــال, اذا 
كان هنــاك تــورم فــي ابطــك. راعــي ان تقــوم بإجــراء 

الفحوصــات فــي نفــس اليــوم مــن كل شــهر. 

فحص الخصية )ذاتياً(

يحتــاج فحــص الخصيــة الــى اجــراءه مــرة واحــدة فــي 
الشــهر علــى االقــل للكشــف عــن ســرطان الخصيــة 
والبروســتاتا مبكــراً. مــن االفضــل اجــراءه بعــد حمــام 
ــاء الوقــوف وبــكال  دافــئ. يتوجــب اجــراء الفحــص اثن
ــك  ــا اذا كان هنال ــك ان تفحــص فيم ــب علي ــن. يج اليدي
ــد  ــك تحدي ــة, يجــب علي ــاك كتل ــت هن ــة, اذا كان ــة كتل اي
ــا  ــص فيم ــب ان تفح ــة ام ال ويج ــت مؤلم ــا اذا كان فيم
اذا كانــت احــدى خصيتيــك اكبــر مــن االخــرى. اذا 
ــى  ــاك اي امــر غيــر طبيعــي, عندهــا يجــب عل كان هن

ــب.  ــارة الطبي ــخص استش الش
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عنــد إعــداد هــذا النــص, تــم االســتفادة مــن عــروض كل مــن 
دنيــز زينــان شــابكا وفيــدان شــين-أوفا.

مــا هــي المشــاكل التــي يتــم مواجهتهــا فيمــا يتعلــق بالصحة 
الجنســية واإلنجابية لألشــخاص المتحولين جنســياً؟

ــة حــول جراحــات  ــات الكافي ــر المعلوم عــدم توفي 	· 	
الجســم. بنــاء 

عــدم وجــود المعلومــات الكافيــة حــول االثــار  	· 	
علــى  الهرمونــات.  اســتعمال  لعمليــة  الجانبيــة 
يكــون  ان  لالســتروجين  يمكــن  المثــال,  ســبيل 
خطــراً. عنــد اســتعمال الهرمونــات بــدون إشــراف 
الطبيــب, ال يمكــن ضبــط الجرعــة التــي يحتاجهــا 
الجانبيــة.  االثــار  تــزداد  الطريقــة  الشــخص وبهــذه 

العجــز الجنســي: مــن بيــن المشــاكل التــي يواجههــا  	· 	
ــى  ــدرة عل ــن جنســياً عــدم الق االشــخاص المتحولي
التــي يرغــب بهــا  ممارســة الجنــس بالطريقــة 
الشــخص باالعضــاء التــي تــم تكوينهــا حديثــاً. كمــا 
قــد تكــون المشــاكل االخــرى: عــدم توافــق القضيب 
جنســياً,  المتحوليــن  للرجــال  تشــكيله  الُمعــاد 
االلتهابــات المهبليــة, كــره االعضــاء التناســلية 
الجديــدة, الجفــاف المهبلــي, نقــص المعلومــات 
حــول رعايــة المهبــل الجديــد واســتخدامه ونقــص 
المعرفــة الكافيــة حــول عمليــة العنايــة والشــفاء 

ــدي.  ــكيل الث ــة تش ــد جراح بع
كيــف يتــم اجــراء عمليــة التحويــل الجنســي لألشــخاص فــي 

االسئلة الشائعة حول عملية إعادة التحديد 
الجنسي لألشخاص المتحولين جنسياً
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تركيا؟1
يتكــون االجــراء مــن شــقين اثنيــن همــا الشــق القانونــي 
ــس  ــر الجن ــريع تغيي ــم تش ــي ت ــون الترك ــي القان ــي. ف والطب

بالمــادة 40 مــن القانــون المدنــي. 
االجراء القانوني

الجنــس«  لتغييــر  »إلتمــاس  إعــداد  الــى  األمــر  يحتــاج 
و«إلتمــاس لتغييــر االســم« بشــكل منفصــل او كإلتمــاس 
واحــد حســب طلــب الشــخص, لفتــح دعــاوى قضائيــة لتغييــر 
ــم  ــر القابه ــاس تغيي ــب الن ــد يطل ــم. ق ــر االس ــس وتغيي الجن

ــم.  ــروف حياته ــبب ظ ــاً بس أيض
كيف يتم فتح دعوى قضائية لتغيير الجنس؟ 

بعــد إعــداد إلتمــاس الدعــوى القضائيــة، يتوجــب علــى 
الشــخص الذهــاب الــى “مكتــب التوزيــع” الموجــود فــي بنــاء 
المحكمــة الموجــود فــي محــل إقامتــه القانونيــة مــع نســختين 
مــن اإللتمــاس و نســخة مــن الهويــة و إن وجــدت التقاريــر أو 
القــرارات الصــادرة إلــى الشــخص أثنــاء اإلجــراءات الطبية، 

ويتوجــب عليــه تقديــم الطلــب لفتــح الدعــوى القضائيــة. 
ينبغــي رفــع هــذه القضيــة علــى مديريــة الهجــرة بالمقاطعــة 
ــًرا  ــراك. نظ ــن أت ــو مواطني ــن ليس ــخاص الذي ــبة لألش بالنس
ألن التقديــم إلــى المحكمــة مــن أجــل عمليــة التحويل الجنســي 
ــد تــم  ــا، فق ــاً بالنســبة لالجئيــن فــي تركي ــد عملي هــو أمرجدي
رفــض الطلــب مــن قبــل بعــض المحاكــم. ومــع ذلــك ، فــإن 
عمليــة التحويــل الجنســي واالعتــراف القانونــي بألشــخاص 
ــاة  ــرام الحي ــن نطــاق حــق احت ــع ضم ــياً يق ــن جنس المتحولي
الخاصــة بموجــب الضمــان الدســتوري هــو حــق أساســي. و 
ــن مــن  ــن، ال يمكــن اســتثناء الالجئي ــاً للدســتور والقواني وفق

هــذا النطــاق. 
يمكــن أن تتواجــد مشــاكل فــي الممارســة العمليــة خــالل 
اإلجــراءات القانونيــة والطبيــة. لذلــك ُينصــح األشــخاص 
الذيــن يرغبــون فــي بــدء عمليــة التحويــل الجنســي بالتواصــل 
ــى  ــول عل ــا والحص ــي تركي ــات ف ــات والمنظم ــع الجمعي م

ــة. ــوات الالزم ــول الخط ــات ح معلوم
كم من الوقت تستغرق اجراءات المحكمة؟ 

ــة ســنة واحــدة  عــادة مــا يســتغرق إنتهــاء الدعــوى القضائي
بمــا فــي ذلــك عــبء العمــل فــي المحاكــم ومــدة المراســالت 
بيــن المؤسســات الحكوميــة )جمــع الوثائــق والتقاريــر( هــذا 
ــة.  ــر المطلوب ــي التقاري ــص ف ــة نواق ــك اي ــن هنال ــم يك اذا ل
بعــد تغييــر الهويــة يتوجــب علــى الشــخص تصحيــح االســم 
والجنــس فــي الوثائــق الرســمية مــن خــالل تقديــم قــرار 

ــة.  ــة والهوي المحكم
مــا هــي اقســام المستشــفى التــي يتوجــب زيارتهــا فــي 

االجــراء الطبــي؟

1  مالحظة المحرر: من الناحية العملية, يمكن مواجهة المشاكل في اإلجراءات القانونية والطبية. لذلك ُينصح االشخاص الراغبون في 
بدء عملية إعادة تحديد جنسهم باالتصال بالجمعيات والمنظمات في تركيا والحصول على معلومات حول الخطوات الالزمة. في تركيا الجمعيات 
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الطب النفسي 	· 	

االمراض النسائية 	· 	

الغدد الصماء 	· 	

قسم الجينات 	· 	

المسالك البولية 	· 	

الجراحة التجميلية 	· 	

بعــد إكمــال كافــة االختبــارات واالجــراءات العامــة يســتمر 
يمكــن  معينــة.  لفتــرة  النفســي  االجــراء  مــع  الشــخص 
للشــخص ان يبــدأ فــي تعاطــي الهرمونــات فــي 6 اشــهر او 
ســنة واحــدة حســب قــرار المجلــس )اذا كان هنــاك مجلــس 

ــب.  ــإذن الطبي ــفيات( او ب ــي المستش ف
ــي  ــد تعاط ــا عن ــاه له ــب االنتب ــي يج ــائل الت ــي المس ــا ه م

الهرمونــات؟
يتــم متابعــة الهرمونــات مــن قبــل اقســام الغــدد الصمــاء فــي 

المستشــفيات. 
الغــرض مــن اســتخدام الهرمونــات هــو لتثبيــط الهرمونــات 
العبور-الجنســي.  واخــذ هرمونــات  البيولوجيــة  الجنســية 
علــى الرغــم مــن انتهــاء عمليــات تعاطــي الهرمــون, يطلــب 
االطبــاء المتابعــة مــرة كل ثالثــة اشــهر فــي المتوســط, وفيمــا 
بعــد يطلبونهــا مــرة كل ســتة اشــهر او مــرة كل ســنة, الــى 

جانــب تعــداد الــدم العــام. 
علــى الرغــم مــن حقيقــة ان الهرمونــات توفــر للشــخص 
المميــزات المطلوبــة, غيــر انهــا مــن الممكــن ان ُتحــدث 
بعــض المضاعفــات التــي قــد تســبب حــدوث المشــقات فيمــا 

ــة الشــخص. ــق صح يتعل
ــن شــخص  ــا م ــدء به ــد الب ــات بع ــرات الهرمون ــن تأثي يتباي
ــن 3 اشــهر  ــا بي ــا بالحــدوث م ــدأ تأثيراته ــد تب ــى اخــر. ق ال

ــى ســنة واحــدة.  ال
لهرمــون  المحتملــة  الشــكلية  التأثيــرات  هــي  مــا 

الجســم؟ علــى  واإلســتروجين  التستوســتيرون 
زيــادة نمــو الجســم وشــعر الوجــه / يضعف الجســم  	· 	

الوجــه وشــعر 
زيادة / نقصان الكتلة العضلية 	· 	

يزداد سمك الجلد / تزداد رقة الجلد 	· 	

فقدان الشعر 	· 	

ظهور البثور 	· 	

يبدأ الصوت في التعمق 	· 	

االنثــوي )االرداف/ النــوع  الــوزن مــن  زيــادة  	· 	
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لــورك( ا
تغيرات في الحالة النفسية للشخص 	· 	

زيادة / نقصان الدافع الجنسي 	· 	

تعاطــي  اثنــاء  لهــا  االنتبــاه  الواجــب  االمــور  هــي  مــا 
الهرمونــات؟

تحــدث التغيــرات الملحوظــة فــي جســم الشــخص اثنــاء 
ــر  ــذا االم ــار ه ــب اعتب ــات. يتوج ــي الهرمون ــة تعاط عملي

كمجــرد دخــول الــى مرحلــة المراهقــة مــرة اخــرى. 
يتوجب عليك االنتباه لعاداتك الغذائية.

بســبب حقيقــة ان الكثيــر مــن الملــح قــد يــؤدي الــى ارتفــاع 
ــاج  ــه, يحت ــة ل ــراض االخــرى المصاحب ــدم واالم ــط ال ضغ
ــن  ــة والتدخي ــة المالح ــن االطعم ــاد ع ــى االبتع ــخص ال الش

ــول.  ــي الكح وتعاط
ــي يجــب معرفتهــا بخصــوص  مــا هــي االمــور الت

جراحــات إعــادة التحديــد الجنســي لألشــخاص 
المتحوليــن جنســياً؟

التحديــد  إعــادة  جراحــات  تقــع 
الجنســي لألشــخاص المتحولين 

تغطيــة  تحــت  جنســياً 
ــي  ــان االجتماع الضم

ء  ا جــر إل و

ــة  ــة الصحي ــر اللجن ــب االمــر ان ينــص تقري الجراحــة يتطل
علــى انهــا “... ضروريــة مــن الناحيــة النفســية” وان ينص 
ــة”.  ــراء الجراح ــه مســموح إج ــى “ان ــة عل ــرار المحكم ق
تتضمــن هــذه الجراحــات جراحــة العقــم, إســتئصال الثــدي, 
خلــق القضيــب والمهبــل. منــذ العــام الماضــي تطلب مؤسســة 
الضمــان االجتماعــي عالجــاً نفســياً لمــدة ســنة واحــدة علــى 

االقــل. 
ــى  ــي يتوجــب عل ــة الت ــات الجراحي ــي اســماء العملي ــا ه م

ــا؟ ــاء اجراءه ــال والنس ــن الرج ــياً م ــن جنس المتحولي
استئصال الرحم )إزالة الرحم والمبايض للعقم( 	· 	

استئصال الثدي )إزالة الثدي( 	· 	

إنشاء القضيب / إعادة بناء القضيب 	· 	

تكبير الثدي / تجميل الثدي / إعادة بناء الثدي 	·	

رأب المهبــل / جراحــة خلــق  	· 	
لمهبــل ا

ــى  ــاء عل ــة آدم )بن ــة تفاح إزال 	· 	
الشــخص( طلــب 

الجراحــات التجميليــة المجــراة  	· 	
ــعر  ــة الش ــخص: إزال ــب الش ــى طل ــاء عل بن
االنــف  جراحــات  فيــه,  المرغــوب  غيــر 

والذقــن.  الوجنتيــن  وعظــام 
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1. ما هي سياسة اللجوء في تركيا؟
تعتبــر تركيــا احــد الموقعيــن علــى اتفاقيــة جنيــف 1951 المتعلقــة 
بأوضــاع الالجئيــن و بروتوكــول نيويــورك لعــام 1967. تحتفــظ 
ــا  ــول, م ــى البروتوك ــا عل ــي« لتصديقه ــد جغراف ــا بـــ »ح تركي
يســمح لألطــراف بإختيــار مثــل هــذا القيــد. وُتعــرف تركيــا وضــع 

الحمايــة الدوليــة وفــق هــذا الحــد الجغرافــي. 

ــة  ــة للحماي ــة حــاالت منفصل ــا ثالث ــون, تحــدد تركي بموجــب القان
الدوليــة علــى النحــو التالــي: الجــئ, الجــئ مشــروط والجــئ 

ــوي.  ثان

ُيمنــح طالبــو اللجــوء مــن الــدول االعضــاء فــي المجلــس االوروبي 
وضــع »اللجــوء«. فــي حيــن ُيمنــح طالبــو اللجــوء من الــدول غير 

االعضــاء فــي المجلــس االوروبــي وضــع »اللجوء المشــروط«.

و  المشــروطين  والالجئيــن  الالجئيــن  تعريفــات  تعريــف  يتــم 
الالجئيــن الثانوييــن فــي المــواد 61 و 62 و 63 مــن قانــون 

التوالــي.  علــى   ،)LFIP( الدوليــة  والحمايــة  األجانــب 
علــى عكــس »الالجئيــن« يســمح لالجئيــن المشــروطين بالبقــاء 
فــي تركيــا فقــط لحيــن إعــادة توطينهــم فــي بلــد ثالــث. الحمايــة 
ــي  ــمح لمقدم ــا ال يس ــي تركي ــوء ف ــام اللج ــط ألن نظ ــة فق مؤقت

ــات بالحصــول فيمــا بعــد علــى وضــع إقامــة دائمــي.  الطلب

DGMM المديرية العامة إلدارة الهجرة

يتــم تقديــم الطلبــات الــى المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة عبــر  	·
ــرة.  ــة للهج ــات االقليمي المديري

ــع  ــن م ــن اثنتي ــرة مقابلتي ــة للهج ــات االقليمي ــري المديري تج 	·
مقدمــي الطلبــات: احدهــا اثنــاء تقديــم الطلــب واالخــرى فيمــا 
بعــد لتحديــد فيمــا اذا كان مقدمــو الطلبــات مؤهلــون للحصــول 

ــوي.  ــى اللجــوء أو اللجــوء المشــروط أو اللجــوء الثان عل

تعتبــر المديريــات االقليميــة للهجــرة مســؤولة عــن كافــة  	·
االجــراءات المتعلقــة بإقامــة مقدمــي الطلبــات وخروجهــم مــن 

تركيــت باالضافــة الــى أحقيتهــم بالحمايــة الدوليــة. 

 UNHCR مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

ــن  ــؤون الالجئي ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة األم ــر مفوضي تعتب 	·
توطيــن  إعــادة  إجــراءات  عــن  المســؤولة   UNHCR

الالجئيــن  الــى دولــة ثالثــة. 

·	 عمليــة إعــادة التوطيــن طويلــة للغايــة بســبب كثــرة الطلبــات 
ــة.  ــدان الثالث ــي البل ــص ف والحص

2. كيف يعمل تطبيق الحماية الدولية؟ 

االسئلة الشائعة حول الحقوق القانونية
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الحكومــة التركيــة هــي مانــح الحمايــة الرئيســي فــي تركيــا. لذلــك 
ــن  ــم لتأمي ــة األه ــة الطريق ــلطات التركي ــع الس ــجيل م ــر التس يعتب
حقوقــك فــي تركيــا. كمــا أن التســجيل هــو إلتــزام مهــم لألجانــب 
ــي  ــك ف ــي إلقامت ــاس القانون ــكل األس ــه يش ــث إن ــا, حي ــي تركي ف
ــك  ــة. يحمي ــات العام ــى الخدم ــك بالحصــول عل ــا ويســمح ل تركي

ــدك.  ــى بل التســجيل مــن العــودة القســرية ال

بنــاء علــى قانــون األجانــب والحمايــة الدوليــة, أنــت ُملتــزم بالتقديم 
الــى المديريــات االقليميــة إلدارة الهجــرة )PDMM( بشــكل 

فــردي كــي يتــم تســجيلك بموجــب إجــراءات الحمايــة الدوليــة. 

ســتحدد المديريــات االقليميــة إلدارة الهجــرة إن كنــت مؤهــالً 
االجانــب  قانــون  بموجــب  الدوليــة  الحمايــة  علــى  للحصــول 

لســنة 1951.  الالجئيــن  واتفاقيــة  الدوليــة  والحمايــة 

بعــد تســجيلك فــي المديريــات االقليميــة إلدارة الهجــرة ســيتم 
ــة )IPAID( لــك وألفــراد أســرتك,  ــة دولي ــات حماي إصــدار هوي
وســتكون مقيمــاً فــي تركيــا بشــكل قانونــي بهويتــك. عندمــا تســتلم 
 )99xxxxxx( هويتــك ســيتم تأميــن رقــم هويــة االجنبــي الفرديــة
ــرد  ــكل ف ــك ول ــات ســتضمن ل ــذه الهوي ــرتك. ه ــراد أس ــك وألف ل
ــات  ــوق والخدم ــن الحق ــة م ــى مجموع ــرتك الوصــول ال ــي أس ف

ــا.1 فــي تركي

)DGMM( بصفتهــا  الهجــرة  العامــة إلدارة  المديريــة  تعتبــر 
ــة,  ــة الدولي ــب و الحماي ــون األجان ــة بقان ــة المكلف ــلطة الوطني الس
مســؤولة عــن تســجيل و معالجــة طلبــات الحمايــة الدوليــة. قدمــت 
ــة  ــاء عملي ــة العامــة إلدارة الهجــرة أثن UNHCR الدعــم للمديري
ــة  ــة الدولي ــات الحماي تشــكيلها, بمــا فــي ذلــك تســجيل مقدمــي طلب
ــاراً مــن 10 ســبتمبر  ــه اعتب ــار بأن ــة. هــذا لإلخب ــات اإلحال وعملي
2018 ســتتوقف UNHCR عــن تســجيل األجانــب الراغبيــن 

ــا.  ــي تركي ــة ف ــة الدولي ــم للحماي بالتقدي

بموجــب قانــون االجانــب والحمايــة الدوليــة, علــى االجانــب 
الراغبيــن بالتقديــم للحمايــة الدوليــة فــي تركيــا مراجعــة المديريات 
االقليميــة إلدارة الهجــرة )PDMM( فــي المــدن التــي دخلــوا 
ــة إلدارة الهجــرة  ــات االقليمي ــتتولى المديري ــا. س ــى تركي ــا ال منه
)PDMM( بــدء وتنفيــذ التســجيل والمعالجــات االضافيــة لطلبــات 

ــل االفــراد.  ــة المقدمــة مــن قب ــة الدولي الحماي

ســتواصل UNHCR أنشــطتها المتعلقــة بالحمايــة بمــا فــي ذلــك 
تقديــم الخدمــات االستشــارية لالجئيــن والباحثيــن عــن اللجــوء فــي 
ــاج الــى مشــورة حــول  ــة او تحت ــا. إن كنــت محتاجــاً للحماي تركي
االجــراءات او حقوقــك وإلتزاماتــك فــي تركيــا, يمكنــك التقديــم لـــ 
UNHCR والمنظمــات الشــريكة لهــا. ستســتمر UNHCR فــي 
الوصــول الــى مقدمــي طلبــات الحمايــة الدوليــة والــى المعلومــات 
المتعلقــة بطلبــات التقديــم للحمايــة الدوليــة المقدمــة مــن قبــل 

األفــراد وذلــك بموافقــة مقــدم الطلــب. 

في هذا السياق:

ــم تســجيلهم  ــن ت ــن الذي ــة م ــة الدولي ــات الحماي ــي طلب 1( مقدم
 :UNHCR ــل ــن قب ــدن م ــى الم ــم ال وإحالته

تحتــاج الــى الذهــاب الــى المديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة  	·
ــا هــو مذكــور  ــة, كم ــة الدولي ــك للحماي ــم طلب PDMM لتقدي
 .UNHCR ــل ــن قب ــك م ــي ل ــذي أُعط ــة ال ــاب اإلحال ــي خط ف

تقديــم  فــي  وشــركاؤها   UNHCR المفوضيــة  ستســتمر  	·
خدمــات الحمايــة بمــا فــي ذلــك المشــورات للمقدميــن للحمايــة 

كنــت  إن  تركيــا.  فــي  الوضعيــات  أصحــاب  او  الدوليــة 
محتاجــاً للحمايــة أو تحتــاج الــى المشــورة, يمكنــك التقديــم لـــ 

UNHCR والمنظمــات الشــريكة لهــا.

ستســتمر UNHCR فــي الوصــول الــى مقدمــي طلبــات  	·
الحمايــة الدوليــة والــى المعلومــات المتعلقــة بطلبــات التقديــم 
ــة  ــك بموافق ــراد وذل ــل األف ــن قب ــة م ــة المقدم ــة الدولي للحماي

ــب.  ــدم الطل مق

2( االشــخاص الذيــن وصلــوا مؤخــراً الــى تركيــا و لــم يتــم 
الهجــرة  إلدارة  االقليميــة  المديريــة  قبــل  مــن  بعــد  تســجيلهم 

 :PDMM

الهجــرة  االقليميــة إلدارة  المديريــة  الــى  الذهــاب  يرجــى  	·
PDMM فــور وصولــك الــى تركيــا والتقــدم بطلــب التســجيل 

ــن.  ــت ممك ــرع وق بأس

ال داعــي للحصــول علــى خطــاب إحالــة مــن المفوضيــة  	·
UNHCR فــي أنقــرة كــي تقــدم طلبــك للحمايــة الدوليــة 
فــي المديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة. يمكنــك الذهــاب الــى 
ــم  ــذي تقي ــكان ال ــي الم ــرة  ف ــة إلدارة الهج ــة االقليمي المديري

ــه.  في

ان إتمــام تســجيلك فــي المديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة  	·
ســيجعل مــن اقامتــك فــي تركيــا قانونيــة. ســيتم إصــدار بطاقــة 
ــيمنحك  ــذي س ــب, وال ــة لألجان ــم الهوي ــل رق ــك تحم ــة ل هوي
ــريعات  ــق التش ــات وف ــوق والخدم ــى الحق ــول ال ــق الوص ح

ــة.  التركي

يتــم إســتالم الطلبــات للحمايــة الدوليــة فــي 81 محافظــة فــي  	·
ــدن  ــض الم ــي بع ــة ف ــة الدائمي ــماح باإلقام ــم الس ــن ال يت حي
بموجــب التشــريعات. إذا قدمــت فــي احــد المحافظــات الغيــر 
ــى محافظــة أخــرى  ــك ال ــا ســيتم إحالت ــة فيه مســموح باالقام

ــا .  ــد فيه ــة األم ــة الطويل ــم الســماح باإلقام ــث يت حي

ســتحدد المديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة ومكاتــب الحمايــة  	·
مــدى حاجتــك للحمايــة ونقــاط الضعــف. اذا كانــت لديــك ايــة 
احتياجــات خاصــة يرجــى إعــالم الموظــف الــذي قابلــك فــي 
المديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة. بنــاء علــى التقييــم قــد يتــم 

منــح االولويــة لطلبــك. 

ستســتمر UNHCR وشــركاؤها فــي تقديــم خدمــات الحمايــة  	·
ــة  ــة الدولي ــى الحماي ــن عل ــك المشــورات للمقدمي ــي ذل ــا ف بم
ــا. إن كنــت محتاجــاً للحمايــة  أو الحاصليــن عليهــا فــي تركي
 UNHCR أو تحتــاج الــى المشــورة, يمكنــك التقديــم لـــ

ــا.  ــريكة له ــات الش والمنظم

ستســتمر UNHCR فــي الوصــول إلــى مقدمــي طلبــات  	·
الحمايــة الدوليــة و إلــى المعلومــات المتعلقــة بطلبــات التقديــم 
ــة  ــك بموافق ــراد وذل ــل األف ــة مــن قب ــة المقدم ــة الدولي للحماي

ــب. ــدم الطل مق

 DGMM يرجــى االتصــال بالمديريــة العامــة إلدارة الهجــرة
ــت  ــاه إذا كن ــة أدن ــر الخطــوط الســاخنة المبين و  UNHCR عب
بحاجــة إلــى المزيــد مــن المعلومــات بشــأن طلبــك للســلطات 

التركيــة:
العامــة  المديريــة  اتصــاالت  YİMER -  157 )مركــز  	·
لألجانــب( المخصــص   DGMM الهجــرة    إلدارة 
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ما تحتاج الى معرفته بشأن طلبات اللجوء:
ليــس هنــاك موعــد نهائــي للتقــدم للجــوء بعــد دخولــك الــى تركيــا, 

مــع ذلــك ُيتوقــع منــك تقديــم طلبــك بأســرع وقــت ممكــن. 

ــرة  ــر شــرعية او إذا انتهــت فت ــا بطــرق غي ــى تركي ــت إل إذا دخل
ــا ســتكون قانونيــة مــا  صالحيــة تأشــيرتك فــإن إقامتــك فــي تركي
أن تقــدم طلبــك للحمايــة الدوليــة, وإذا تركــت بلــدك بســبب الحــرب 
ــام معالجــة  ــن إتم ــك لحي ــم ترحيل ــن يت ــاد, فل ــد باالضطه أو التهدي

طلبــك. 

مــن خــالل تقديــم الطلــب للحمايــة الدوليــة للمحافظــات فإنــك لــن 
ــر الشــرعي  ــة بســبب الدخــول غي ــة اجــراءات جنائي تخضــع ألي
ــر  ــرعية )غي ــر الش ــة غي ــا او اإلقام ــى تركي ــي( ال ــر القانون )غي
ــرراً  ــبباً مب ــت س ــك قدم ــار ان ــى اعتب ــا, عل ــي تركي ــة( ف القانوني

ــرعي.  ــر الش ــاءك غي ــك أو بق لدخول

ال ُيعتبــر اجتماعــك األول فــي المديريــة العامــة للهجــرة فــي 
المحافظــة مقابلــة, بــل هــو ألغــراض التســجيل. فــي هــذا االجتماع 

ــدك.  ــادرة بل ــى مغ ــذي أدى إل ســيتم ســؤالك عــن الســبب ال

أثنــاء التســجيل ســُيطلب منــك تقديــم هويتــك الشــخصة و/أو أوراق 
ســفرك للتحقــق مــن معلوماتــك الثبوتيــة. 

ــا  ــة صحيحــة وم ــن الهوي ــق م ــاء التحق ــك أثن ــار إفادت ســيتم اعتب
ــك  ــار طلب ــيتم إعتب ــة, فس ــق المطلوب ــات والوثائ ــدم المعلوم ــم تق ل

ــل.  ــر الترحي ــه خط ــا تواج مســحوباً وربم
أثنــاء هــذا التســجيل االول ســيتم ســؤالك عــن األســباب التــي أدت 
ــدك  ــه بعــد أن تركــت بل ــا مــررت ب ــدك, وم ــادرة بل ــى مغ ــك إل ب
وفيمــا اذا كنــت قــد اســتفدت ســابقاً مــن الحمايــة فــي بلــد آخــر. 

أثنــاء عمليــة التســجيل, تلتــزم المديريــة االقليميــة للهجــرة أن 
ــى  ــاً, تشــير ال ــدة 30 يوم ــول لم ــة ســارية المفع ــك وثيق تعطــي ل
ــدم. ال يتــم طلــب دفــع أي مبلــغ للحصــول علــى  ان الطلــب قــد قُ
هــذه الوثيقــة. أثنــاء التســجيل, علــى المديريــة االقليميــة للهجــرة 
إعالمــك بتاريــخ ومــكان المقابلــة التــي ســيتم خاللهــا تحديــد 
ــراً  ــك, ونظ ــع ذل ــروط. م ــئ مش ــابقاً أو الج ــئ س ــك كالج وضع
للكــم الهائــل للطلبــات قــد تكــون هــذه المعلومــات غيــر متاحــة فــي 

االجتمــاع األول. 

ــي  ــك ف ــم طلب ــة كنتيجــة لتقدي ــة قانوني ــي تركي ــك ف ســتصبح إقامت
ــرة.  ــة للهج ــة االقليمي المديري

ــة  ــار المدين ــي اختي ــل يمكنن ــة؟ ه ــة الفضائي ــي المدين ــا ه 3. م
ــجيل؟  ــاء التس ــا أثن ــب به ــي أرغ الت

ــة«  ــة الفضائي ــراء »المدين ــا اج ــون, تســتخدم تركي حســب القان
كجــزء مــن نظــام اللجــوء لديهــا. بعبــارة أخــرى, ال يتمتــع طالبــو 
اللجــوء بحــق اختيــار مــدن إقامتهــم. ســيتم اتخــاذ القــرار االخيــر 
ــة  ــك للتســجيل بالتنســيق مــع المديري ــة المحــددة ل بشــأن المدين
االقليميــة للهجــرة, وذلــك بالنظــر إلــى عــدد الالجئيــن المســجلين 
ــة. مــن المهــم أن تبيــن إذا مــا كانــت  ــاً فــي المــدن الفضائي حالي
ــا  ــتمراً أو إذا م ــاً مس ــب عالج ــة خاصــة تتطل ــة صحي ــك حال لدي
كان أحــد أفــراد أســرتك قــد ســجل بالفعــل فــي مدينــة فضائيــة فــي 
تركيــا ألن هــذا األمــر يلعــب دوراً فــي تحديــد المدينــة التــي ســيتم 

تعيينهــا لــك. 

حســب إجــراء »المدينــة الفضائيــة« يتوجــب عليــك اإلقامــة فــي 
ــا دون  ــك بمغادرته ــا وال ُيســمح ل ــم تســجليك فيه ــي ت ــة الت المدين
ــرة واســطنبول  ــة. انق ــك الفضائي ــر مدينت ــب تغيي ــن الصع إذن. م

ــة.  ــر ليســو ضمــن المــدن الفضائي وإزمي

4. ما هي التزاماتك بعد التسجيل؟
ــة  ــي المديري ــد تســجيلك ف ــة بع ــا قانوني ــي تركي ــك ف ــح إقامت تصب
ــات  ــض االلتزام ــك بع ــد هنال ــك, توج ــع ذل ــرة. م ــة للهج اإلقليمي

ــد التســجيل.  ــا بع ــاء به ــي يجــب الوف الت

حســب اإللتــزام باإلقامــة, يجــب عليــك الحصــول علــى إذن كتابــي 
مــن المديريــة االقليميــة للهجــرة فــي كل مــرة تغــادر بهــا المدينــة 

التــي ُســجلت فيهــا. 

حســب واجــب التوقيــع, قــد ُيطلــب منــك أن تقــوم بتســجيل 
الوصــول بانتظــام والذهــاب إلــى المديريــة االقليميــة للهجــرة 
لإليفــاء بواجــب التوقيــع كــي تثبــت بأنــك لــم تتــرك المدينــة. 

يجــب عليــك تقديــم معلومــات ثبوتيــة صحيحــة للســلطات )بمــا فــي 
ذلــك معلومــات جــواز الســفر(.

ــم  ــاء بواجــب التوقيــع 3 مــرات دون تقدي إذا مــا فشــلت فــي اإليف
أيــة أعــذار, أو إذا لــم تذهــب الــى المدينــة التــي تــم إحالتــك اليهــا 
بعــد التســجيل, أو إذا مــا غــادرت المدينــة الفضائيــة دون إذن 
ــك,  ــراءات طلب ــاف اج ــيتم إيق ــحوباً وس ــك مس ــار طلب ــيتم اعتب س

ــل.  ــد تواجــه الترحي وق

5. كيف تتم المقابلة مع المديرية االقليمية إلدارة الهجرة؟
حســب القانــون, يجــب تحديــد تاريــخ المقابلــة أثنــاء التســجيل 
ــد  ــاً ق ــك, عملي ــع ذل ــاً. م ــة خــالل 30 يوم ــم المقابل ويجــب أن تت

ــول. ــاً أط ــراء وقت ــذا االج ــب ه يتطل

يجــب أن تحــرص علــى الحضــور فــي الموعــد ألنهــا أهــم مرحلــة 
فــي طلبــك. حيــث يعتمــد القــرار بشــأن بقــاءك فــي تركيــا وطلبــك 
للحمايــة المؤقتــة علــى مجريــات هــذه المقابلــة. وقــد يتــم اعتبــار 

فشــلك فــي حضــور المقابلــة كانســحاب مــن الطلــب. 

ــك أن  ــك. ويمكن ــذا حق ــة, فه ــاء المقابل ــة أثن ــر الترجم ــيتم توفي س
ــجيل.  ــاء التس ــة أثن ــب الترجم تطل

يمكــن لممثلــك القانوني/محاميــك أن يرافقــك فــي المقابلــة وذلــك 
ــباب  ــن الأس ــؤالك ع ــيتم س ــة س ــاء المقابل ــك. أثن ــى طلب ــاء عل بن
التــي أدت إلــى مجيئــك إلــى تركيــا والأخطــار التــي تواجههــا فــي 
حــال عــدت إلــى بلــدك, وســُتتاح لــك الفرصــة إلظهــار وثائقــك. 
الغــرض مــن المقابلــة هــو تحديــد إذا كنــت مؤهــالً للحمايــة 

ــة. الدولي

ســيتم تقييــم خطــر التعــرض لألضطهــاد فــي حــال رجوعــك إلــى 
بلــدك بنــاء علــى المعاييــر الخمســة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة 
الالجئيــن لســنة 1951. عليــه, فــإن التطابــق الداخلــي والخارجــي 

لقصتــك و وقائعــك مهــم جــداً.
ــد  ــى أبع ــتة أشــهر عل ــه خــالل س ــرد علي ــك وال ــم طلب يجــب تقيي
تقديــر. ســيتم إرســال نتيجــة طلبــك إليــك فــي إشــعار كتابــي مــع 
ــة  ــي حال ــك. ف ــوان إقامت ــى عن ــر. ســيتم إرســال اإلشــعار ال تبري
ــم تســليم اإلشــعار  عــدم وجــود عنــوان ُمســجل لمقــدم الطلــب, يت

ــي. ــار المحل ــى المخت ال

اذا نجحــت مقابلتــك ســيتم منحــك حالــة الجــئ مشــروط أو الجــئ 
ثانــوي المتاحــة كوضعيــة للحمايــة الدوليــة. 
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كالجــئ مشــروط ، يمكنــك اإلقامــة فــي تركيــا بشــكل قانونــي 
ــث. ــد ثال ــى بل ــك إل ــادة توطين ــن إع لحي

عندمــا يتــم رفــض طلبــك للحمايــة الدوليــة ، يمكنــك التقــدم بطلــب 
ــار  ــد اإلخط ــاً بع ــي غضــون 30 يوم ــة ف ــى المحكم ــتئناف إل اس
بالقــرار. مــن المهــم للغايــة طلــب االســتئناف خــالل الفتــرة 
ــي.  ــد النهائ ــد الموع ــة بع ــات المقدم ــض الطلب ــم رف ــددة. يت المح
ــك  ــث يمكن ــة حي ــر حكومي ــة غي ــى منظم ــب إل ــدم بطل ــك ، تق لذل

ــور. ــى الف ــي عل ــم القانون ــى الدع الحصــول عل

من الذين يمكن ترحيلهم؟
للنظام/االمن/الصحــة  تهديــداً  يشــكلون  الذيــن  األشــخاص  	·

العامــة.

فــي  المحــددة  المــدة  مــن  اكثــر  بقــوا  الذيــن  األشــخاص  	·
تأشــيراتهم, والذيــن انتهــت مــدة صالحيــة اعفاءهــم مــن 
إلغــاء  تــم  الذيــن  أو  ايــام   10 مــن  أكثــر  منــذ  التأشــيرة 

تهم.  تأشــيرا

االشخاص الذين تم إلغاء تراخيص إقامتهم. 	·

األشخاص العاملون دون تصريح عمل. 	·

القانونــي  الدخــول  أحــكام  ينتهكــون  الذيــن  األشــخاص  	·
تركيــا.  مــن  القانونــي  والخــروج 

ــا بالرغــم مــن حضــر  ــى تركي ــون ال ــن يدخل األشــخاص الذي 	·
الدخــول. 

مديــر أو عضــو أو مؤيــد لمنظمــة إرهابيــة ، أو مديــر أو  	·
المنفعــة. نحــو  موجهــة  إجراميــة  لمنظمــة  مؤيــد  أو  عضــو 

ــة و  ــر صحيح ــات غي ــتخدمون معلوم ــن يس ــخاص الذي األش 	·
وثائــق مزيفــة أثنــاء الوصــول إلــى تركيــا وخــالل المعامــالت 

ــة.  ــح اإلقام ــيرات وتصاري ــى تأش ــم للحصــول عل ــي تت الت

الناس الذين يكسبون العيش من الطرق الغير المشروعة.  	·

ــا  ــي تركي ــة ف ــي ، ال يحــق اإلقام ــرار النهائ ــد صــدور الق بع 	·
بالنســبة لألشــخاص الذيــن: تــم رفــض طلــب الحمايــة الدوليــة 
ــة ؛  ــة الدولي ــن الحماي ــم اســتثنائهم م ــن ت ــم ؛ الذي الخــاص به
الذيــن تــم اعتبــار طلبهــم غيــر مقبــول ؛ الذيــن ســحبوا طلبهــم 
ــاء أو  ــم إنه ــن ت ــحوباً ؛ الذي ــم مس ــار طلبه ــم اعتب ــن ت ؛ الذي
إلغــاء حالــة الحمايــة الدوليــة الخاصــة بهــم ؛ الذيــن ليــس لهــم 
الحــق فــي البقــاء فــي تركيــا بموجــب األحــكام األخــرى لهــذا 

ــون.  القان

األشــخاص الذيــن يُعتبـَـرون مرتبطيــن بالمنظمــات اإلرهابيــة  	·
ــة. ــات الدولي ــات والمنظم ــا المؤسس ــي تحدده الت

ــل أي  ــة ، ال يمكــن ترحي ــة الدولي ــب والحماي ــون األجان ــاً لقان وفق
ــة  ــه للتعذيــب أو العقــاب أو المعامل ــد يتعــرض في ــى بل شــخص إل
الالإنســانية أو المهينــة أو حيــث تتعــرض حياتــه أو حريتــه للتهديــد 
بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو عضويتــه فــي مجموعــة 

ــكار سياســية. ــة أو أف ــة معين اجتماعي

يمكنــك االســتئناف أمــام المحكمــة فــي غضــون 7 أيــام مــن 
إخطــارك بأمــر الترحيــل الصــادر ضــدك. مــن المهــم للغايــة 
ــدم  ــم رفــض االســتئناف المق ــت المحــدد ، يت ــي الوق االســتئناف ف
بعــد الموعــد النهائــي. لهــذا الســبب ، تواصــل مــع منظمــة غيــر 
حكوميــة بمجــرد إبــالغ القــرار لــك حيــث يمكنــك الحصــول علــى 

ــور. ــى الف ــي عل ــم القانون الدع

6. متى يتم إعتبار الطلب مسحوباً؟
سيتم إيقاف معالجة طلبك للحماية الدولية وقد تواجه الترحيل: 

إذا ذكرت كتابياً بأنك قد سحب طلبك. 	·

ــا دون  ــم تســجيلك فيه ــي ت ــة الت ــة الفضائي ــادرت المدين إذا غ 	·
إذن.

ــع 3 مــرات  ــاء بواجــب التوقي ــي الحضــور لإليف إذا فشــلت ف 	·
عــذر. أي  دون 

إذا فشــلت فــي الحضــور الــى المقابلــة 3 مــرات دون أي  	·
عــذر. 

إذا اعترضت على تقديم معلوماتك الثبوتية أثناء التسجيل.  	·

 يمكنــك التقــدم بطلــب اســتئناف إلــى المحكمــة فــي غضــون 30 
ــن  ــدك. م ــادر ض ــحب الص ــرار الس ــر ق ــك بأم ــن إبالغ ــاً م يوم
المهــم للغايــة طلــب االســتئناف خــالل الفتــرة المحــددة. يتــم رفــض 
ــع  ــل م ــك ، تواص ــي. لذل ــد الموعــد النهائ ــة بع الطلبــات المقدم
ــك  ــث يمكن ــك حي ــرار ل ــالغ الق ــة بمجــرد إب ــر حكومي منظمــة غي

ــور. ــى الف ــي عل ــى الدعــم القانون الحصــول عل

ُيســمح لــك بالبقــاء فــي تركيــا حتــى يتــم إصــدار طلــب االســتئناف 
ــي الوقــت المحــدد  ــة االســتئناف ف ــك. مــن المهــم للغاي الخــاص ب

حتــى ال تواجــه ضيــاع حــق مــا. 

ــاً إخبــارك مــا هــو القــرار وكيفيــة الطعــن  مــن الضــروري قانون
ــي  ــرارات الت ــد إخطــارك بالق ــتفهمها عن ــي س ــة الت ــه ، و باللغ في
تتخذهــا المؤسســات العامــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يجــب إخبــارك 
باللغــة التــي ســتفهمها مــا هــو مكتــوب فــي المســتندات المقدمــة لــك 
ــة  ــز الشــرطة ، المديري ــة )مرك ــي أي مؤسســة حكومي ــع ف للتوقي
االقليميــة إلدارة الهجــرة ، مركــز الترحيــل ومــا إلــى ذلــك..( 
وليــس عليــك القيــام بتوقيــع أي مســتند ال تريــد توقيعــه. ومــع ذلــك 
ــك »يجــب أن  ــب بلغت ــك أن تكت ــع ، فيمكن ــك التوقي ، إذا كان علي
أوقــع المســتند رغــم أننــي ال أريــد ذلــك« ؛ أو إذا لــم يتــم توضيــح 
مــا هــو مكتــوب فــي المســتندات المقدمــة لــك للتوقيــع بلغــة تفهمهــا 
ــدم  ــم يق ــه ، ول ــت علي ــا وّقع ــرف م ــا ال أع ــة »أن ــك كتاب ، فيمكن
لــي أي تفســير«. هــذه المالحظــات يمكــن أن تثبــت فــي المحكمــة 

كدليــل. 

عندمــا يتــم إخطــار القــرارات المذكــورة أعــاله لــك ، يمكنــك 
االمتنــاع عــن التوقيــع مــرة أخــرى. و لكــن تبــدأ المواعيــد النهائيــة 
فــي تاريــخ اتخــاذ القــرارات لــك ، حتــى إذا امتنعــت عــن التوقيــع. 

ــورة  ــاالت المذك ــع الح ــي جمي ــاٍم ف ــب مح ــي طل ــق ف ــك الح لدي
أعــاله. يمكنــك التعليــق بكتابــة »لقــد طلبــت محاميــاً« علــى 

المســتند الــذي ُيطلــب منــك التوقيــع عليــه. 

 

الحق في الصحة: 
تصبــح خطــة التأميــن الصحــي الخاصــة بــك )مؤسســة الضمــان 
االجتماعــي-SGK( فعالــة بمجــرد وضــع وثائقك الثبوتيــة. يمكنك 
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز الرعايــة 
الصحيــة ومراكــز التنظيــم االســري والمستشــفيات الحكوميــة 
والمستشــفيات الجامعيــة. مــع ذلــك ال يمكنــك التقديــم مباشــرة لـــ 
»لمراكــز التطبيــق والبحــوث« فــي المستشــفيات الجامعــة او 
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ــة  ــى وثيق ــك الحصــول عل ــب علي ــفيات الخاصــة«. يج »المستش
إحالــة للتقديــم فــي هــذه المراكــز. ســيكون لــك حــق االولويــة فــي 
ــى  ــام عل ــي النظ ــك ف ــم تعريف ــا ت ــات اذا م ــى الخدم ــول ال الوص
ــب  ــرض للتعذي ــات خاصــة, بســبب التع ــك شــخص ذو احتياج ان
ــي  ــي والبدن ــف النفس ــن العن ــا م ــي أو غيره ــداء الجنس أواالعت

ــر.  والجنســي الخطي
ــة ،  ــة الدولي ــب والحماي ــون األجان ــه قان ــذي أدخل ــل ال ــع التعدي م
ســيكون التأميــن الخــاص بــك ســاري المفعــول لمــدة عــام واحــد 
مــن تاريــخ تفعيلــه. فــي نهايــة هــذه الفتــرة ، ســيتم تقييمــه مــن قبــل 
ــا إذا كان ســيتم إعــادة  ــد م ــة إلدارة الهجــرة و تحدي اإلدارة العام

ــن أم ال. تنشــيط التأمي

المبــدأ هــو الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة فــي المدينــة التــي 
تقيــم فيهــا. اذا كنــت محتاجــاً لعــالج غيــر متوفــر فــي المدينــة التــي 
تقيــم فيهــا, عندهــا يمكــن إحالتــك الــى مركــز رعايــة صحيــة فــي 

أقــرب وأنســب مدينــة. 

يمكنــك الحصــول علــى األدويــة الموصوفــة لــك مجانــاً مــن 
ــا  ــك اذا م ــرق علي ــم احتســاب الف ــد يت ــك. ق ــة ل ــة المفضل الصيدلي

قــام الصيدلــي بإعطــاءك دواًء مكافئــاً بديــالً. 

ــى  ــا تذهــب ال ــك عندم ــك مع ــب هويت ــى جل يرجــى الحــرص عل
المستشــفى. 

إذا كنــت تعتقــد بــأن حقوقــك فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحية 
ُمنتَهكــة, يمكنــك التقــدم بعريضــة الــى مجلــس حقــوق المرضــى 

فــي مديريــة الصحــة فــي المحافظــة. 
الحق في العمل:

ــى تصريــح عمــل بعــد ســتة أشــهر  ــم للحصــول عل ــك التقدي يمكن

مــن تقديمــك لطلــب الحمايــة الدوليــة. يقــدم أصحــاب العمــل 
طلبــات الحصــول علــى تصاريــح العمــل الــى وزارة األســرة 
والعمــل والخدمــات االجتماعيــة وذلــك عبــر الخدمــات الحكوميــة 

االلكترونيــة. 

ــح  ــح التصري ــن, يصب ــل معي ــكان عم ــل لم ــح العم ــح تصاري ُتمن
غيــر صالــح اذا مــا تركــت عملــك. عليــه, تحتــاج تصاريــح العمــل 
الــى التجديــد فــي كل مــرة يتــم فيهــا تغييــر مــكان العمــل. حيــث ال 

يســتطيع المــرء االحتفــاظ بعــدة وظائــف بتصريــح عمــل واحــد.

ــم  ــي تقي ــر الت ــة غي ــي مدين ــل ف ــب العم ــي طل ــت ترغــب ف اذا كن
ــة.  ــق وزارة الداخلي ــى عات ــع عل ــرار يق ــأن الق ــا, ف فيه

حقوق الموظف

ال ينبغــي أن يتقاضــى الموظفــون أقــل مــن الحــد االدنــى  	·

ً قانونيــا المحــدد  لألجــور 

ــاط  ــع أقس ــن ودف ــر التأمي ــل توفي ــاب العم ــى أصح ــب عل يج 	·

بانتظــام  لموظفيهــم  التأميــن 

إذا تقــرر إنــك تعمــل بــدون تصريــح عمــل ، فقــد يتــم تغريمك.  	·

ــدون  ــك ب ــذي يوظف ــم صاحــب العمــل ال ــم تغري ــل ، يت وبالمث
تصريــح عمــل. 

المصدر: 1      
المصدر: 2      
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1. مــاذا يمكننــي ان افعــل اذا تــم رفــض طلبــي للجــوء مــن 
قبــل UNHCR؟

ــأن  ــة ف ــة الدولي ــب والحامي ــاص باالجان ــم 6458 الخ ــون رق ــب القان حس

ــة  ــة العام ــي املديري ــا ه ــوء يف تركي ــك للج ــن طلب ــؤولة ع ــلطة املس الس

ــة  ــع حال ــروري ان تتاب ــن ال ــه م ــك فأن ــرة )DGMM(. لذل إلدارة الهج

اللجــوء الخاصــة بــك بإنتظــام مــع الســلطات الرتكيــة, وان متتثــل لواجباتــك 

ــؤولياتك.  ومس

2. هــل يمكــن أن تقــوم الســلطات التركيــة بترحيــل شــخص 
يتمتــع بصفــة »الجــئ« منحــت لــه مــن قبــل المفوضيــة قبــل 

ــام الجديد؟ النظ
الرتحيــل هــو عمليــة إداريــة تطبــق عــىل االجانــب الذيــن ال ميكــن تربيــر 

اقامتهــم يف تركيــا. عــىل هــذا االعتبــار, يجــب ان يقــدم االشــخاص الذيــن 

يحتاجــون للحاميــة الدوليــة انفســهم للســلطات الوطنيــة يك يتمكنــوا مــن 

ــم  ــا حياته ــرض فيه ــي تتع ــن الت ــاع اىل االماك ــد اإلرج ــة ض ــب الحامي طل

وحرياتهــم للخطــر. قــد يســتلم الالجــئ املعتمــد مــن قبــل UNHCR قراراً 

ســلبياً مــن مؤسســة اللجــوء الوطنيــة اذا مــا تــم تقييــم عنــارص الطلــب 

عــىل انهــا غــر كافيــة للحصــول عــىل وضــع اللجــوء. ملنــع هــذه الحــاالت, 

تنســق UNHCR بشــكل وثيــق مــع الســلطات الرتكيــة وتدعــم الفــرد مــن 

خــالل مقدمــي املســاعدات القانونيــة اثنــاء اجــراءات االســتئناف لضــامن 

حاميــة الشــخص مبــا يتــامىش مــع اطــار القانــون الــدويل والوطنــي. 

ــن الالجــئ  ــم إعــادة توطي ــأن ال يت ــاك احتمــال ب 3. هــل هن
ــة  ــل المفوضي ــن قب ــوء م ــع اللج ــى وض ــل عل ــذي تحص ال
)UNHCR( أو مــن قبــل المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة 

؟  )DGMM(
نعــم ، هــذا ممكــن ومحتمــل للغايــة. ال يعنــي االعــرتاف بوضــع الالجــئ 

ــني  ــادة التوط ــه. إع ــادة توطين ــئ إلع ــة الالج ــيتم إحال ــه س ــرورة أن بال

ليــس حقــاً, بــل هــو حــل متــاح فقــط لجــزء ضئيــل مــن مجتمــع الالجئــني 

حــول العــامل, بنــاء عــىل مــدى الوفــاء مبعايــر إعــادة التوطــني والتعهــدات 

مــن جانــب دول إعــادة التوطــني. 

4. حســب اي معيــار يتــم تحديــد ان الالجــئ »غيــر مناســب 
ــادة التوطين«؟ إلع

هنــاك عوامــل متعلقــة وضــع وملــف وخلفيــات ارسة الالجــئ. قــد 

ــادة  ــن إع ــدالُ م ــا ب ــى يف تركي ــاً ان يبق ــئ ايض ــب لالج ــن االنس ــون م يك

توطينــه )مثــالُ الكبــار يف الســن الذيــن ليــس لديهــم اقــارب يف الخــارج(. 

هــل يســتطيع الالجــئ البقــاء يف تركيــا إن مل تكــن لديــه الفرصــة إلعــادة 

توطينــه؟ القضيــة الرئيســية هــي الوضــع القانــوين لالجــئ يف تركيــا. ومــع 

ذلــك، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الغالبيــة القصــوى مــن الالجئــني يف تركيــا 

ــر  ــكل كب ــوق بش ــم تف ــاطة ألن اعداده ــم ببس ــادة توطينه ــم إع ــن يت ل

ــادة التوطــني.  ــاح إلع العــدد املت

ــم يكــن لديــه  ــا إذا ل 5. هــل يمكــن لالجــئ البقــاء فــي تركي
ــه؟ فرصــة إلعــادة توطين

  القضيــة الرئيســية هــي وضــع الالجــئ القانــوين داخــل تركيــا. ومــع ذلــك 

، تجــدر اإلشــارة إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــني يف تركيــا لــن تتــم 

إعــادة توطينهــم ببســاطة ألنهــم يفوقــون عــدد شــواغر إعــادة التوطــني 

املتوفــرة بكــرة.  

ــة  ــي دول ــن ف ــادة التوطي ــة إع ــق عملي ــم تطبي ــف يت 6. كي
 ,UNHCR ــع ــة م ــة الدول ــا اخضــع لمقابل ــة؟ »عندم ثالث
هــل ســتعين المفوضيــة لــي بلــداً ثالثــاً, ام يتوجــب علــي ان 

ــة؟«  ــار الدول اخت
ــر  ــىل معاي ــاء ع ــني بن ــادة التوط ــة إع ــا لعملي ــدد UNHCR القضاي تح

وتحــر  االويل  التقييــم   UNHCR تجــري الدوليــة.  التوطــني  إعــادة 

ــم  ــني. يت ــادة التوط ــا إع ــيتم فيه ــي س ــة الت ــا اىل الدول ــة وتقدمه القضي

تعيــني الــدول مــن قبــل UNHCR وال يســتطيع الالجئــون اختيــار الدولــة 

ــة ضــد  ــس UNHCR القضي ــة, تقي ــار الدول ــد اختي ــادة التوطــني. عن إلع

ــني يف  ــادة التوط ــا إع ــيتم فيه ــي س ــدول الت ــل ال ــددة لعوام ــر املح املعاي

ــارج.  ــة يف الخ ــط االرسي ــل الرواب ــة, مث ــرى ذات الصل ــا االخ القضاي

7. حســب اي معيــار تقبــل الــدول الالجئيــن؟ اي الــدول 
تقبــل الالجئيــن المثلييــن LGBTI؟

يتــم اختيــار ومعالجــة القضايــا بنــاء عــىل معايــر إعــادة التوطــني الدوليــة. 

ــني  ــني املثلي ــل الالجئ ــا إعــادة التوطــني تقب ــي ســيتم فيه ــدول الت ــة ال كاف

 .LGBTI

8. هــل مــن الممكــن توحيــد ملفاتنــا مــع ملفــات شــركاءنا 
كــي يتــم إعــادة توطيننــا فــي نفــس الدولــة الثالثــة؟ 

االسئلة الشائعة وحقائق خاطئة بين الالجئين 
المثليين LGBTI في تركيا حول مفوضية 

االمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
UNHCR وإعادة التوطين
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 UNHCR ــعى ــن تس ــرد, ولك ــروف الف ــىل ظ ــف ع ــن املل ــد تكوي يعتم

ــة الثالثــة .عــىل الرغــم مــن أن  اىل إعــادة توطــني الــرشكاء يف نفــس الدول

ــا البعــض يف  ــا مرتبطــة ببعضه الحــاالت ليســت موحــدة جســديًا، إال أنه

هــذا النظــام.

9. هــل يمكننــا تقديــم طلبــات اللجــوء عبــر الســفارات فــي 
تركيــا كــي يتــم إعــادة توطيننــا فــي دولــة ثالثــة؟ 

ــبل  ــك س ــه توجــد هنال ــر ان ــات اللجــوء. غ ــل الســفارات طلب كال. ال تقب

اخــرى مثــل طلبــات مل شــمل االرسة والرعايــة الخاصــة والــخ. لــكل واحــدة 

منهــا اجــراءات خاصــة تتضمــن الســفارات يف تركيــا. ميكــن البــدء ببعــض 

ــة يف  ــدأ العملي ــر ان تب ــض االخ ــب البع ــا, ويتطل ــارج تركي ــراءات خ االج

ــراد الوصــول اليهــا.  البلــد التــي يُ

ــي  ــر ســلبياً ف ــدى UNHCR يتأث ــي ل ــأن ملف ــال ب 10. ُيق
ــاً نفســياً. ــت دعم ــن اذا تلقي ــة إعــادة التوطي عملي

هــذا خطــأ. ان تلقــي الدعــم النفــيس لــن يؤثــر ســلباً عــىل فرصــك إلعــادة 

التوطــني. اذا تلقيــت دعــامً نفســياً, هــل هنــاك اي احتــامل بأنــه مل يتــم 

ــد  ــط اح ــروري ان يرتب ــن ال ــس م ــث؟ لي ــد ثال ــي يف بل ــادة توطين إع

ــيس  ــب النف ــم الطبي ــا تقيي ــون فيه ــاالت يك ــاك ح ــر. هن ــن باالخ االمري

ــة.  ــم القضي ــن تقيي ــاً كجــزء م مطلوب

11. هــل هنــاك آليــة شــكاوى يمكننــا مراجعتهــا اذا مــا 
تعرضنــا لســوء المعاملــة او العنــف مــن قبــل موظــف 
لمفوضيــة  الشــريكة  المنظمــات  موظــف  او   UNHCR
االمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن UNHCR؟

ميكنك االبالغ عن هذا االمر عرب القنوات التالية: 

ميكنــك مراســلة مفوضيــة االمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني 

turan@unhcr.org العنــوان:  عــىل  تركيــا  يف   UNHCR

ميكنــك وضــع شــكواك يف صنــدوق الشــكاوى. توجــد صناديــق الشــكاوى 

عــىل البــاب يف مكتــب UNHCR يف انقــرة ويف مكاتــب الــرشكاء.

ميكنــك إرســال شــكواك يف رســالة مختومــة اىل مكتــب رشكاء UNHCR يك 

يتــم إرســالها اىل UNHCR باليــد.

تؤخــذ مخاوفــك عــىل محمــل الجــد, وســيتم التعامــل معهــا بشــكل رسي. 

ــكواك  ــم ش ــك تقدي ــني. ميكن ــادة التوط ــة بإع ــك الخاص ــر قضيت ــن تتأث ول

ــك.  كمجهــول اذا مل ترغــب يف اســتخدام اســمك ورقــم قضيت

اذا كانــت لديــك ايــة معلومــات حــول احــد موظفــي UNHCR املتــورط 

ــق  ــتخدام صنادي ــك باس ــا بذل ــى اعالمن ــال, يرج ــن االحتي ــوع م يف اي ن

ــة  الشــكاوى, او قــدم شــكواك اىل مكتــب املفتــش العــام يف مقــر مفوضي

ــف.  ــني UNHCR يف جني ــؤون الالجئ ــامية لش ــدة الس ــم املتح االم

inspector@unhcr.org :الربيد االلكرتوين

الفاكس الرسي: 

 UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 الربيــدي:  العنــوان 

Geneva, Switzerland

ــي إذا  ــادة توطين ــم إع ــن يت ــه ل ــة أن ــاك فرص ــل هن 12. ه
ــي؟ ــم النفس ــت الدع تلقي

ال يرتبــط األمــران ببعضهــام بالــرورة. هنــاك حــاالت يُطلــب فيهــا إجــراء 

تقييــم نفــيس كجــزء مــن تقييــم امللــف.

13. هــل يمكــن لشــخص ثالــث او لمنظمــة ان تتصــل 
الالجئيــن  لشــؤون  الســامية  المتحــدة  االمــم  بمفوضيــة 
UNHCR بخصــوص ملفــي لديهــا وان يوقــف او يســرع 
اجراءاتــي؟ ايــة آليــة للشــكاوى متاحــة لألســتخدام عندمــا 
يتصــل احدهــم بـــ UNHCR للتأثيــر علــى ملفــي دون 

موافقتــي؟ 

تقيــم UNHCR كل قضيــة حســب ظروفهــا. ال يتــم مشــاركة املعلومــات 

ــذ  ــئ. يُتخ ــة الالج ــة دون موافق ــراف خارجي ــع اط ــني م ــة بالالجئ الخاص

ــادة  ــدان إع ــل بل ــن قب ــني م ــادة التوط ــا اع ــأن قضاي ــايئ بش ــرار النه الق

ــني.  التوط

 14. انــا وشريكي/شــريكتي افترقنــا عــن بعــض. وهو/هــي  
ــه/ا  ــي الشــخصية. هــل يمكن ــة معلومات ــرف/ تعــرف كاف يع

فعــل اي شــيء بخصــوص ملفــي دون موافقتــي؟ 

 .UNHCR ال يســتطيع اي طــرف خارجــي الوصــول اىل ملــف الالجئ لــدى

ال يتــم مشــاركة املعلومــات الخاصــة بالالجئــني مــع اطــراف خارجيــة دون 

ــة الالجئ.  موافق

 15. هــل يمكــن لـــ UNHCR او شــركائها دعمنا  لـــتغيير 
المدينــة التــي تــم التســجيل فيهــا؟ 

بعــد التســجيل مــع املديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة PDMM املعنية فأن 

تغيــر مــكان اإلقامــة يبقــى مــن صالحيــات الســلطة الوطنيــة املســؤولة. 

ــع  ــة. م ــا االقليمي ــرة DGMM وإداراته ــة إلدارة الهج ــة العام اي املديري

ذلــك ميكــن لـــ UNHCR بدعــم مــن رشكاءهــا اصــدار خطــاب إحالــة يف 

 .PDMM حــال طلــب ذلــك مــن قبــل املديريــة االقليميــة إلدارة الهجــرة

يجــب تكــرار التأكيــد بــأن املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة DGMM تبقــى 

هــي الســلطة الوحيــدة يف توفــر وضــع قانــوين لطالبــي الحاميــة الدوليــة 

يف البــالد, محــددة املحافظــة التــي ســيتم االقامــة فيهــا ومخولــة اي ســفر 

خــارج املدينــة الفضائيــة املحــددة. 

ومــع ذلــك ، ميكــن ، إذا لــزم األمــر ، تقديــم عريضــة إىل املديريــة االقليميــة 

إلدارة الهجــرة PDMM املســؤولة عــن تغيــر مدينــة اإلقامــة يف حــني أن 

رشيــك املفوضيــة يف املدينــة املعنيــة ميكنــه املســاعدة يف هــذه العمليــة.

14. اذا تقدمــت بشــكوى الــى الشــرطة بخصــوص هجــوم 
او ايــة انتهــاكات اخــرى, هــل تؤثــر هــذه الشــكوى بشــكل 

ــدى UNHCR؟  ــي ل ــى معاملت ســلبي عل

كال, لن تؤثر. 

+41 22 739 7380
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االفــراد  مســاعدة  الــى   Kaos GL رابطــة  تهــدف 
ــات وثنائيــي الجنــس والمتحوليــن جنســياً  المثلييــن والمثلي
التحرريــة ودعمهــم فــي  القيــم  )LGBTI( ألحتضــان 
تحقيــق وجودهــم كمثلييــن جنســيين ومتحوليــن جنســياً 
باالضافــة الــى مســاعدتهم فــي تطويــر انفســهم والمســاهمة 

فــي ســالم ورفاهيــة المجتمــع مــن خــالل 
انشــطتهم ونمــط حياتهــم ضمــن المعايير 

ــة.  ــة والثقافي ــة واالجتماعي الفردي

تأسســت Kaos GL فــي انقــرة فــي 
علــى  تعمــل  وهــي   ,1994 ســبتمبر 
ــا  ــي تركي ــاً ف ــيا مع ــن جنس ــع المثليي جم
لمحاربــة التمييــز ضــد المثلييــن وتحقيــق 
ــي  ــدة ف ــع. مسترش ــي المجتم ــة ف الحري
خــالص  بــأن  القائــل  بالشــعار  ذلــك 
الــى  كذلــك  ســيقود  جنســياً  المثلييــن 
خــالص المغايريــن جنســيا, وقــد كانــت 
Kaos GL رابطــة فعالــة تــم تســجيلها 
رســمياً فــي مديريــة الرابطــات االقليميــة 
فــي العاصمــة انقــرة منــذ ســنة 2005.  

 Kaos GL علــى ارض الواقــع تنفــذ
غيــره  او  المالــي  الدعــم  تقــدم  و/او 
لألنشــطة فــي مجــاالت الثقافــة والتعليــم 

والفنــون والرياضــة والتي تســاعد المثلييــن LGBTI على 
ــا  ــالم, فيم ــة والس ــة والعدال ــية للحري ــم االساس ــي القي تبن
يتعلــق بحقــوق االنســان للجميــع بغــض النظــر عــن اللغــة 
والعــرق واللــون والجنســي والتوجــه الجنســي والقناعــات 
الفلســفية والديــن والطائفــة او المنطقــة ومحاربــة التمييــز 
ضــد التوجــه الجنســي والهويــة الجنســية فــي كافــة مناحــي 

ــاة.  الحي

ــة  ــان ومجموع ــوق االنس ــج Kaos GL لحق ــوم برنام يق
العمــل بوضــع وتطويــر السياســات تحــت شــعار »حقــوق 
المثلييــن LGBTI هــي جــزء ال يتجزأ من حقوق االنســان 
االساســية«. تعــد المجموعــة مســودات القوانيــن وتشــارك 
فــي المســاعي التشــريعية, كالدراســات الدســتورية بشــكل 
وقوانيــن  الكراهيــة  وجرائــم  اساســي, 
مكافحــة التمييــز بهــدف القضــاء علــى 
 LGBTI التمييــز ضــد مجتمــع المثلييــن
والحــد مــن انتهــاكات حقــوق االنســان 
تراقــب  وهــي  المســاواة.  وتحســين 
وانتهــاك   التمييــز  حــاالت  عــن  وتبلــغ 
حقــوق االنســان االساســية مثــل الحقــوق 
ــكن  ــل والس ــم والعم ــة والتعلي ــي الصح ف
ــع  ــى البضائ ــى الوصــول ال ــة ال باالضاف
حقــوق  تحســين  بهــدف  والخدمــات, 
 LGBTI المثليــة  لمجتمعــات  االنســان 
ــع  ــياً م ــورة. وتماش ــاالت المذك ــي المج ف
هــذه االهــداف, تقــوم المجموعــة بمراقبــة 
ــوق  ــاع حق ــول اوض ــر ح ــع تقاري ووض
االنســان. وهــي تنظــم نــدوة ضــد التمييــز 
وتقــدم دورات تدريبيــة فــي مجــال حقــوق 
االنســان واالستشــارة واإلرشــاد النفســي, 
ــي  ــة ف ــدورات التدريبي ــى ال ــة ال باالضاف
حقــوق االنســان الموجهــة بشــكل خــاص 
لألخصائييــن االجتماعييــن والمدرســن واالطبــاء النفســيين 

ــن.  ــس والمحاميي ــاء النف وعلم

شــاركت رابطــة Kaos GL فــي حقــوق الالجئيــن منــذ 
ســنة 2007 كجــزء مــن برنامجهــا لحقــوق االنســان. 
الالجئيــن  حقــوق  برنامــج  يعمــل   ، عــام 2017  منــذ 
ــان.   ــوق اإلنس ــج حق ــار برنام ــي إط ــج منفصــل ف كبرنام
فــي هــذا الســياق, تقــدم Kaos GL االستشــارة القانونيــة 

رابطة كاوس للبحوث الثقافية والتضامن 
)Kaos GL( للمثليين والمثليات
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ــم  ــن Kaos GL وتزوره ــن المثليي ــة لالجئي واالجتماعي
مقابــالت  معهــم  وتجــري  يقيمــون  حيــث  المــدن  فــي 
شــخصية وجهــاً لوجــه. بمســاعدة االجتماعــات وورش 
 ,LGBTI ــن ــي المثليي ــدة بمشــاركة الالجئن ــل المنعق العم
حيــث تعمــل Kaos GL علــى تشــكيل سياســاتها بمــا 
يتماشــى مــع متطلبــات وتوقعــات الالجئيــن. يوجــد رابــط 
االلكترونــي    الموقــع  علــى  “الالجئيــن”  قســم  يخــص 
بالمنشــورات  يتعلــق  فيمــا  www.kaosgl.org

الخاصــة بالحقــوق. 

المثلييــن  لالجئيــن  الدعــم   Kaos GL تقــدم  كيــف 
:LGBTI

ــواع  ــن ان ــد م ــون LGBTI العدي ــون المثلي يواجــه الالجئ
 LGBTI التمييــز فــي تركيــا. يغــادر الالجئــون المثليــون
 SOGIIC ــم علــى بلدانهــم بســبب التمييــز والعنــف القائ
ــية(  ــة الجنس ــية والحال ــة الجنس ــي والهوي ــه الجنس )التوج
وهــم يعانــون مــن العنــف بســبب رهــاب المثليــة باالضافــة 
الــى التمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب. لهــذا الســبب 
الالجئيــن  وصــول  تســهيل  علــى   Kaos GL تعمــل 
المثلييــن LGBTI للحقــوق االساســية والهيئــات الرســمية 
ــدد  ــذا الص ــي ه ــوا. وف ــا كان ــة أينم ــبكات االجتماعي والش
واالجتماعيــة  القانونيــة  المســاعدة   Kaos GL تقــدم 
لالجئيــن المثلييــن LGBTI. مــع ذلــك ال يوجــد اي ضمان 
بــأن المشــاكل ســتحل بالكامــل. تحــاول Kaos GL فقــط 
علــى المســاعدة فــي ايجــاد الحلــول للمشــاكل وذلــك بتقديــم 

ــة:  الخدمــات التالي

المساعدة القانونية:

عــن 	  الناجمــة  للمشــاكل  استشــارية  خدمــات  تقــدم 
الجنســية  والهويــة  الجنســي  )التوجــه   SOGIIC

الجنســية(. والحالــة 

خدمــات 	  الــى  وإحــاالت  استشــارية  خدمــات  تقــدم 
االنتقاليــة  بالعمليــات  المعنيــة  الصحيــة  الرعايــة 

الهرمونيــة. العقاقيــر  واســتخدام 

تقــدم خدمــات استشــارية حــول نظــام اللجــوء فــي 	 
تركيــا وتعطــي المعلومــات بشــأن هيئــات اللجــوء. 

تقــدم خدمــات استشــارية لطلبــات اللجــوء المقدمــة 	 
ــن  ــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئي ــة االم لمفوضي
الهجــرة  إلدارة  العامــة  والمديريــة   UNHCR

.DGMM

إعــادة 	  تحديــات  بشــأن  استشــارية  خدمــات  تقــدم 
ثالــث. بلــد  فــي  التوطيــن 

ــة 	  ــاعدة القضائي ــأن المس ــارية بش ــات استش ــدم خدم تق
المقدمــة مــن قبــل نقابــات المحامييــن والمؤسســات ذات 

الصلــة بنقابــات المحاميــن عنــد الضــرورة.

تتابــع اوضــاع ضحايــا االعتــداء الجنســي والعنــف 	 
ــة  ــوكاالت المعني ــع ال ــاالت م ــم االتص ــد وتقي والتهدي

ــرورة.  ــد الض عن

ــخاص 	  ــة لألش ــة البدني ــول الحماي ــات ح ــدم المعلوم تق
ــن  ــة ع ــوكالت المعني ــه ال ــن للمخاطــر وتنب المعرضي

ــم.  اوضاعه

ــب 	  ــي تتطل ــاالت الت ــي الح ــوراً ف ــه UNHCR ف تنب
ــة. ــة طارئ حماي

ــر 	  ــى تغيي ــة ال ــد الحاج ــم عن ــات والدع ــدم المعلوم تق
المدينــة للمقيــم. 

المساعدة االجتماعية:

تقيــم االتصــاالت مــع الســلطات المعنيــة بشــأن مشــاكل 	 
اإلسكان.

فــي 	  المتخصصيــن  الخبــراء  الــى  اإلحــاالت  تقــدم 
ــة والصحــة  ــة الصحي ــى الرعاي حــاالت الحصــول عل
الجنســية والعمليــات االنتقاليــة وعنــد الطلــب تقــدم 

الخدمــات عبــر شــبكات Kaos GL الصحيــة. 

تقــدم خدمــات استشــارية بشــأن حــق الحصــول علــى 	 
ــم.  التعلي

ــم 	  ــم الدع ــى تقدي ــل عل ــة للعم ــلطات المعني ــز الس تحف
االقتصــادي.

تقــدم المشــورة وخدمــات اإلحالــة بشــأن الدعــم النفســي 	 
االجتماعي.  و 

تقــدم المشــورة وخدمــات اإلحالــة فــي حــاالت العنــف 	 
والتمييــز.

تقــدم الخدمــات االستشــارية لتقليــل العقبــات ضــد 	 
المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة وعنــد الطلــب تقــوم 

ــة.  ــئة االجتماعي ــق التنش ــة مناط باإلحال
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 	)UNHCR( مفوضية االمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
ــم المتحــدة  ــة لألم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــن )UNHCR( م ــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئي ــة االم ــم تأســيس مفوضي ت

ــك فــي ســنة 1950.  ــول لمشــاكلهم وذل ــة الالجئيــن وإيجــاد الحل ــي لحماي ــادة وتنســيق التدخــل الدول بهــدف قي
ان الهــدف الرئيســي لمفوضيــة االمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن هــو حمايــة حقــوق وســالمة الالجئيــن و طالبــي اللجــوء. 
ــد ثالــث  ــى بل ــي وإعــادة التوطيــن ال ــات اإلدمــاج المحل ــع فــي اللجــوء وتســاعد فــي عملي ــة عــن حــق الجمي تدافــع المفوضي

والعــودة الطوعيــة الــى بلــد األصــل إذا أمكــن ذلــك. 
للمزيد من المعلومات ولألتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.unhcr.org 

رابطة تضامن الناس	 
رابطــة تضامــن النــاس هــي جمعيــة خيريــة، تضامنيــة غيــر ربحيــة, تــم تأسيســها برؤيــة تحســين/تقوية الصداقــة العامــة 
والتكافــل بيــن النــاس وتســهيل التضامــن بوجــه الكــوارث السياســية واالجتماعيــة واآلفات الطبيعيــة ذات العواقــب االجتماعية 
الوخيمــة. الهــدف مــن الوجــود هــو الوقــوف ضــد كافــة انــواع التفرقــة وخطابــات الكراهيــة والتمييــز والعنصريــة والقوميــة 
والتمييــز القائــم علــى النــوع الجنســي والطائفيــة, للوقــوف بتضامــن مــع المتضرريــن بغــض النظــر عــن لغاتهــم وعقائدهــم 
واعراقهــم وطوائفهــم وجنســهم, ولتنظيــم مناســبات تضامنيــة مواتيــة ولتأســيس الســالم والمســاواة بيــن النــاس, وللوقــوف 

جنبــاً الــى جنــب مــع كل »آخــر« ضــد االســتبعاد االجتماعــي. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.halklarinkoprusu.org

جمعية دعم الحياة	 
جمعيــة دعــم الحيــاة هــي منظمــة انســانية تأسســت بمبــدأ يهــدف الــى مســاعدة المجتمعــات المتأثــرة مــن الكــوارث و لتلبيــة 
احتياجاتهــم وحقوقهــم االساســية. تمــارس جمعيــة دعــم الحيــاة انشــطتها منــذ ســنة 2005 وفــق مبــادئ االنســانية والنزاهــة 
والحياديــة واالســتقاللية والمســؤولية فــي مجــاالت المســاعدات الطارئــة ودعــم الالجئيــن وحمايــة الطفــل وتعزيــز المجتمــع 

المدنــي والتنســيق. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.hayatadestek.org

جمعية الفن في كل مكان - السيرك	 
تأسســت جمعيــة الفــن فــي كل مــكان ســنة 2012 بفكــرة تنظيــم مهرجــان لمــرة واحــدة فــي مدينــة مارديــن علــى الحــدود 
المشــتركة مــع ســوريا. تعقــد الجمعيــة عــروض الســيرك والــورش الفنيــة لألطفــال والشــباب فــي المنطقــة, فــي المــدارس 
ــن  ــروا م ــن تأث ــال الذي ــة لألطف ــة المحطم ــر الطفول ــى تغي ــطة ال ــدف االنش ــكان. ته ــي كل م ــن وف ــات الالجئي ــي مخيم وف

ــم أصــول الســيرك االجتماعــي.  ــك باســتخدام عل ــراء خيالهــم وذل ــا وإث ــي ســوريا والعــراق وتركي الصراعــات ف
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.heryerdesanat.org

المنظمات التي يمكن لالجئين الحصول 
على دعم منها في تركيا
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 	LGBTI رابطة هيفي للمثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا
تشــكلت هيفــي LGBTI مــن قبــل مجموعــة مــن المثليــات والمثلييــن والمتحوليــن جنســياً وثنائــي الجنــس الذيــن التقــوا فــي 
تجمــع حديقــة جيــزي اثنــاء مقاومــة جيــزي. تؤمــن هيفــي بفكــرة ان سياســات LGBTI يجــب ان تُقــام ضمــن منظــور سياســي 
ــان  ــة واالنس ــات الطبيع ــوق وحري ــتعمار وحق ــي واالس ــه الجنس ــرق والتوج ــف والع ــع الصن ــي مواضي ــر هيف ــع. تعتب واس
كأجــزاء ال تتجــزأ مــن سياســات LGBTI. والرابطــة التؤمــن بمبــدا الميليشــيات. تؤمــن هيفــي ان مســاهمة االفــراد المثلييــن 

LGBTI فــي سياســات الســالم هــي مســؤولية لتحقيــق ســالم شــامل ومســتقر. 
ــى  ــم عل ــة متســاوية عكــس النظــام العالمــي القائ ــه بحقــوق مواطن ــع في ــع الجمي ــم يتمت ــى الوصــول الــى عال تهــدف هيفــي ال

ــوي.  ــر والنظــام االب ــس المغاي الجن
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.hevilgbti.org

مركز البحوث حول اللجوء والهجرة	 
تــم تأســيس مركــز البحــوث حــول اللجــوء والهجــرة )İGAM( مــن قبــل مجموعــة مــن االكاديمييــن والباحثيــن والصحفييــن 
ــي  ــع اللجــوء والهجــرة ف ــراغ عــدم وجــود مركــز ابحــاث مســتقل حــول مواضي ــئ ف ــي المجــال اإلنســاني لمل ــن ف والعاملي
تركيــا. اهــداف المركــز هــي تشــجيع الباحثيــن فــي مجــال الهجــرة واللجــوء, دعــم الباحثيــن االكاديمييــن العامليــن فــي المجــال 
ــاع عــن الحقــوق ورفــع  ــج البحــوث وإجــراء البحــوث. االنشــطة الرئيســية هــي الدف ــى نتائ ــات المســتندة عل وتســجيل البيان

الوعــي العــام وتشــكي قــوى الضغــط وإنشــاء الشــبكات.  

 	)HRDF( مؤسسة تنمية الموارد البشرية
مؤسســة تنميــة المــوارد البشــرية )HRDF( هــي منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الرائــدة والغيــر الربحيــة. تأسســت 
ســنة 1988 مــن قبــل 13 عضــو مؤســس مؤلــف مــن رجــال االعمــال واالكاديمييــن وتملــك حاليــاً 43 عضــواً فــي مجلــس 

االمناء. 
ــة  ــى التنمي ــلبي عل ــر س ــا تأثي ــي له ــف والت ــم والتوظي ــة والتعلي ــاكل الصح ــل مش ــي ح ــاهمة ف ــي المس ــة ه ــة المؤسس مهم

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للمــوارد البشــرية. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني 

www.ikgv.org

 	KAOS GL رابطة كاوس
تهــدف رابطــة كاوس للبحــوث الثقافيــة وتضامــن المثلييــن والمثليــات )KAOS GL( علــى دعــم المثليــات والمثلييــن 
ــل  ــن اج ــهم م ــت انفس ــم وتثبي ــن وجوده ــة و تمكي ــم التحرري ــية ألحتضــان القي ــول الجنس ــي المي ــياً وثنائي ــن جنس والمتحولي
المســاهمة فــي تنميــة الســالم االجتماعــي والرفاهيــة الــى جانــب تحســين حياتهــم وســلوكياتهم الفرديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 
تقــدم كاوس KAOS GL الدعــم بشــكل فعــال الــى كافــة االنشــطة الثقافيــة والتعليميــة والفنيــة والرياضيــة ومــا شــابهها لدعــم 
اإلنجــازات التــي تتــم ضمــن هــذا االطــار بحيــث يمكــن ألفــراد LGBT احتضــان الحريــة والعدالــة والســالم كقيــم اساســية 
لهــم, وقــد يــرون حقــوق االنســان علــى انهــا حقــوق لكافــة البشــر دون اي تمييــز قائــم علــى اللغــة, العــرق, اللــون, الجنــس, 
التوجــه الجنســي, القناعــة الفلســفية, العقيــدة الدينيــة, الطائفــة الدينيــة, االنتمــاء الــى مــكان معيــن والــخ, وقــد يكافكــون ضــد 

التمييــز القائــم علــى التوجــه الجنســي والهويــة الجنســية فــي كافــة جوانــب الحيــاة. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.kaosgldernegi.org
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رابطة المظلة الحمراء للصحة الجنسية وحقوق االنسان	 
تتوافــق رؤيــة المظلــة الحمــراء مــع النظــام االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي الــذي يضمــن القضــاء علــى جميــع انــواع 
ــم  ــس وان يت ــي الجن ــون ف ــه العامل ــرض ل ــذي يتع ــل ال ــار والجه ــي والوصــم بالع ــتبعاد االجتماع ــوق واالس ــاكات الحق انته

ــة الكرامــة االنســانية للعامليــن فــي الجنــس.  ــم حماي االعتــراف بالعمــل الجنســي فــي ســوق العمــل  وان يت
تعتبــر المظلــة الحمــراء ان حقــوق العامليــن فــي الجنــس هــي مــن ضمــن حقــوق االنســان وحقــوق العمــل وتؤمــن بأنــه يجــب 

ذكــر مشــاكل العامليــن فــي الجنــس بشــكل رئيســي مــن قبــل العامليــن انفســهم, وتدافــع عــن هــذه الفكــرة فــي كل محفــل. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.kirmizisemsiye.org

رابطة القلم االزرق للمساعدة االجتماعية والتضامن	 
تم تأسيس القلم االزرق على اساس فكرة ان »التطوع هو اسلوب حياة«.

ــي شــؤونها  ــة ف ــم الســريع والتفرق ــي تتصــف بالحك ــكالم والســلوكيات الت ــوع مــن ال ــأي ن ــم االزرق ب ال تســمح رابطــة القل
الداخليــة ودراســاتها. اذ ال يوجــد اي متســع لوجهــات النظــر التمييزيــة حســب العــرق والديــن والجنــس وغيرهــا, كذلــك ال 

ــة.  ــات الكراهي يوجــد اي متســع للعنــف وخطاب
ال تعــرف رابطــة القلــم االزرق نفســها مــن خــالل اي هويــة سياســية ودينيــة وعرقيــة. وهــي تقــف بجانــب مســائل الحريــة 
وحقــوق االنســان والحقــوق الديمقراطيــة والحــق فــي الرعايــة الصحيــة والمســاواة بيــن الجنســين وحقــوق النســاء وحقــوق 

االفــراد المثلييــن LGBTI وحقــوق االطفــال والتصــدي للتمييــز.  
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.mavikalem.org

 	)Mülteci-Der( رابطة التضامن مع الالجئين
تــم تأســيس رابطــة التضامــن مــع الالجئيــن فــي المرحلــة الالحقــة لالجتمــاع الــذي ُعقــد بمشــاركة الممثليــن مــن منظمــات 
ــن بعــض  ــن م ــن )UNHCR( والممثلي ــامية لشــؤون الالجئي ــم المتحــدة الس ــة االم ــر ومفوضي ــي ازمي ــي ف ــع المدن المجتم

ــو 2007.  ــي 16 يوني ــك ف ــة وذل المؤسســات العام
يقع مقر رابطة التضامن مع الالجئين في ازمير.

التضامــن مــع الالجئيــن هــي منظمــة لحقــوق االنســان والتكافــل االنســاني تعمــل علــى مشــاكل الالجئيــن الذيــن تركــوا بلدانهــم 
والباحثيــن عــن اللجــوء والمهاجريــن والنــاس الباحثيــن عــن اللجــوء المؤقــت والنــاس الذيــن قــد يكونــون تحــت اجــراءات 
الحمايــة الثانويــة, بغــض النظــر عــن االديــان واالعــراق واالجنــاس والتوجهــات الجنســية واالراء السياســية لهــؤالء النــاس 

وبغــض النظــر عــن ايــة اســباب اخــرى. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.multeci.org.tr

 	)MUDEM( الرابطة المركزية لدعم الالجئين
تأسســت الرابطــة المركزيــة لدعــم الالجئيــن فــي انقــرة ســنة 2014 لممارســة االنشــطة علــى الصعيــد المحلــي و الدولــي 
والتــي ُصممــت للتصــدي للتحديــات التــي تواجــه الباحثيــن عــن اللجــوء والالجئيــن والمهاجريــن وضحايــا االتجــار بالبشــر 
ــة,  ــر ربحي ــدة غي ــة محاي ــي جمعي ــية. RSC ه ــي الجنس ــة واالشــخاص عديم ــة الدولي ــى الحماي ــن للحصــول عل والمتقدمي
وهــي تهــدف بشــكل رئيســي الــى دعــم تلبيــة احتياجــات إدامــة الحيــاة لالجئيــن, وتقديــم المشــورة القانونيــة بشــأن الوصــول 
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ــع  ــات المجتم ــن منظم ــات بي ــة العالق ــة وتقوي ــة لألحتياجــات الطارئ ــام بالمســاعدات المادي ــة, والقي ــوق االجتماعي ــى الحق ال
المدنــي والمنظمــات الحكوميــة العاملــة فــي المجــال. 

للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني
www.mudern.org

حقوق الالجئين في تركيا	 
تقــوم حقــوق الالجئيــن فــي تركيــا بتنفيــذ انشــطة متخصصــة حــول الوصــول الــى آليــات الحمايــة القانونيــة لألجانــب الهاربيــن 
ــدة  ــذ انشــطة حــول القــدرات المتزاي ــا, كمــا تقــوم ايضــا بتنفي مــن الحــروب واالضطهــاد والباحثيــن عــن اللجــوء فــي تركي
ــي  ــن عــن اللجــوء ف ــاه الباحثي ــة تج ــف االيجابي ــن والمواق ــن عــن اللجــوء, وحــول تشــجيع التضام ــي للباحثي ــم القانون للدع
المجتمعــات المحليــة والــرأي العــام ولتحســين تشــريعات وسياســات اللجــوء فــي تركيــا لمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. ان 

حقــوق الالجئيــن فــي تركيــا هــي رابطــة ومنظمــة مجتمــع مدنــي تقــع فــي اســطنبول. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.mhd.org.tr

 	 )ASRA( رابطة المساعدة والتضامن والدعم مع الالجئين والباحثين عن اللجوء
ASRA هــي منظمــة مجتمــع مدنــي ومســاعدات انســانية تســاهم فــي تحســين حقــوق الالجئيــن وظروفهــم المعيشــية وتلبيــة 
االحتياجــات االساســية لألفــراد والمجتمعــات المتأثــرة مــن الكــوارث الطبيعيــة واالزمــات االنســانية والصراعــات وانتهــاكات 

حقــوق االنســان. 
تواصــل ASRA عملهــا علــى المســتوى الوطنــي والدولــي ضمــن مبــادئ عــدم التمييــز والشــفافية والحياديــة والمســؤولية 
حســب المعاييــر الدوليــة للخصوصيــة االنســانية. تتمتــع ASRA بــدور فــي تحســين الظــروف المعيشــية لألفــراد والمجتمعات 
المتأثــرة مــن الكــوارث مــن خــالل اقامــة االنشــطة واالســتجابة للحــاالت الطارئــة التــي يتــم تنفيذهــا علــى المســتويين الوطنــي 

والدولي. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني 

www.msyd.org

 	)RASAS( رابطة المساعدة والتضامن مع الالجئين والباحثين عن اللجوء
تأسست رابطة المساعدة والتضامن مع الالجئين والباحثين عن اللجوء )RASAS( في سنة 2014 للبحث عن حلول 

لمشاكل الناس الذين تركوا بلدانهم والذين يحتاجون الى الحماية الدولية. تدعم الرابطة الناس المحتاجين من خالل كادرها 
المؤلف من جنسيات مختلفة. 

االســم المختصــر للمنظمــة هــو منظمــة الالجئيــن )Mülteciler Derneği( وهــي تقــوم بتنفيــذ انشــطتها دون اي تمييــز 
علــى اســاس اللغــة والديــن والعــرق والجنــس والعمــل واالعاقــة واالختــالف السياســي واســباب اخــرى. 

تعمــل المنظمــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات العامــة للمســاعدة فــي حــل المشــاكل 
الرئيســية واالساســية لالجئيــن وللمســاعدة فــي تلبيــة كافــة احتياجاتهــم المهمــة لضمــان تكامــل اجتماعــي اســرع لالجئيــن. 

للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني
www.multeciler.org.tr
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رابطة الحياة االيجابية	 
تهــدف رابطــة الحيــاة اإليجابيــة، التــي تــم تاسيســها مــن قبــل اشــخاص مصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية او مــن 
قبــل أقاربهــم او مــن المتطوعيــن والمهنييــن المعنييــن، إلــى الوصــول إلــى جميــع األشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية. وهــي تســعى جاهــدة لضمــان اســتفادة هــؤالء األشــخاص وأقاربهــم مــن الخدمــات المجانيــة ذو الجــودة، 
دون التعــرض ألي تمييــز، كمــا أنهــا تســعى جاهــدة مــن أجــل تمكينهــم البدنــي والعقلــي. مــن أجــل ضمــان الممارســة الكاملــة 
ــي رصــد  ــاهمة ف ــادة الوعــي، والمس ــم، وزي ــات المشــورة والدع ــم خدم ــة بتقدي ــد الجمعي ــاكل، تتعه ــم دون أي مش لحقوقه
وتطويــر الخدمــات والتشــريعات مــن خــالل التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمعــات العاملــة فــي هــذا المجــال. 
ان رؤيــة رابطــة الحيــاة االيجابيــة هــي خلــق مجتمــع يحفــظ معلومــات دقيقــة ومحدثــة عــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية, 
والــذي يكــون خاليــاً مــن كافــة انــواع االحــكام المســبقة والتمييــز ضــد االشــخاص الذيــن يعيشــون مــع هــذا المــرض, حيــث 
يتمتــع الجميــع بالوصــول الســهل الــى خدمــات جيــدة ومجانيــة تتعلــق بالوقايــة والتشــخيص المبكــر والدعــم والعــالج والعنايــة, 

وحيــث يتــم تكــون كافــة حقــوق هــؤالء النــاس محميــة بالقوانيــن الســارية والمطبقــة. 
للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.pozitifyasam.org

 	)ASAM( رابطة التضامن مع الباحثين عن اللجوء والمهاجرين
ــول  ــن )ASAM( نفســها أليجــاد الحل ــن عــن اللجــوء والمهاجري ــذ ســنة 1995, كرســت رابطــة التضامــن مــع الباحثي من
ــية و  ــم الرئيس ــة احتياجاته ــي تلبي ــاعدتهم ف ــا, ولمس ــي تركي ــوء ف ــن اللج ــون ع ــون والباحث ــا الالجئ ــي يواجهه ــاكل الت للمش
SGDD- العيــش بتناغــم مــع المجتمــع المضيــف ولدعمهــم كــي يتمتعــوا بالحقــوق والخدمــات االساســية. منــذ تأسيســها دأبــت

ASAM علــى تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي للباحثيــن عــن اللجــوء والالجئيــن القادميــن مــن مناطــق الصــراع. منــذ 
تاسيســها تســعى SGDD-ASAM الــى إنشــاء مــكان آمــن وضمــان الســالمة للباحثيــن عــن اللجــوء والالجئيــن.

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع االلكتروني
www.sgdd.org.tr

 	)SPoD( رابطة دراسات السياسات االجتماعية والهوية الجنسية والتوجه الجنسي
تأسست SPoD من قبل مجموعة من االكاديميين والمحامين والناشطين في سنة 2011, وهي تعمل إليجاد حلول دائمة 

وشاملة لمشاكل LGBTI ولتقليل مستوى العنف واالضطهاد والتمييز الذي يتعرض له االشخاص LGBTI. تضمن 
SPoD االستشارات القانونية واالجتماعية واالكاديمية والنفسية وتقدم دورات تدريبية للموظفي العناية النفسية والعاملين 
االجتماعين والمحامين والمؤسسات والبلديات وتنظم الندوات واللجان واالجتماعات المناصرة ومدارس السياسة والنشاط 
والحمالت االنتخابية وتنشئ مجموعات الدعم للمتحولين جنسياً وذوي االعاقات والالجئين. كافة االشخاص الذين يقومون 

 .SPoD بتنفيذ هذه االنشطة هم من متطوعي
للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.spod.org.tr

 	)SYDV( مؤسسات المساعدة االجتماعية والتضامن
تــم تأســيس مؤسســات المســاعدة االجتماعيــة والتضامــن )SYDV( وفــق احــكام القانــون المدنــي التركــي باالعتمــاد علــى 
القانــون رقــم 3294 المتعلــق بتشــجيع المســاعدة االجتماعيــة والتضامــن لتنفيــذ االنشــطة واالعمــال ذات الصلــة بالقانــون 
ــن  ــن والالجئي ــة والتضامــن الخدمــة للمواطني ــدم 1002 مؤسســة للمســاعدة االجتماعي ــاً تق ــة. حالي ــي كل محافظــة ومنطق ف

فــي كافــة انحــاء البــالد.
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 	)TOG( مؤسسة متطوعي المجتمع
ــع الشــباب مــن خــالل  ــر م ــق الســالم االجتماعــي والتضامــن والتغي ــة تحقي ــع برؤي ــم تأســيس مؤسســة متطوعــي المجتم ت

ــم.  ــم وتمكينه دعمه

يقوم شباب »متطوعي المجتمع« بالتجمع في النوادي اوالتجمعات في جامعاتهم حيث يقومون بتنفيذ مشاريع المسؤولية 
االجتماعية المستدامة لإلستجابة لألحتياجات التي يحددونها. 

ال تساهم هذه المشاريع في المجتمعات فحسب, بل تساعد الشباب ألن يصبحوا افراداً مسؤولين ونشطاء كما تدعم نموهم 
الشخصي.

 	)TRC( الهالل االحمر التركي
ظهــر الهــالل االحمــر التركــي نتيجــة الرغبــة فــي مســاعدة الجنــود الذيــن يعانــون مــن االصابــات واالمــراض فــي ســاحات 

المعــارك بشــكل غيــر تمييــزي. 
مهمتهــا هــي توفيــر المســاعدة لالشــخاص المحتاجيــن والضعفــاء فــي الكــوارث واالوقــات العاديــة كمنظمــة ســباقة تعمــل على 

تطويــر التعــاون فــي المجتمــع وتقديــم الطعــام اآلمــن وتقليــل مكامــن الضعــف. 
مهمتهــا ان تصبــح منظمــة نموذجيــة يُقتــدى بهــا فــي خدمــات المســاعدات االنســانية فــي تركيــا والعالــم, والمنظمــة التــي تقــف 

الــى جانــب النــاس فــي اصعــب اوقاتهــم. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.kizilay.org.tr

المنظمة الدولية للهجرة )IOM( – وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة	 
ــا ســنة 1991,  ــة الهجــرة التابعــة لألمــم المتحــدة اول مكاتبهــا فــي تركي ــة للهجــرة )IOM( – وكال فتحــت المنظمــة الدولي
وذلــك بعــد احــداث حــرب الخليــج االولــى. بــدأت انشــطة البعثــة بإعــادة توطيــن الالجئيــن العراقييــن, وبعدهــا توســعت الــى 
برامــج ادارة الهجــرة. تــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى تعــاون IOM مــع جمهوريــة تركيــا فــي نوفمبــر 2004 عندمــا تــم 
منــح تركيــا العضويــة فــي IOM. ومنــذ ذلــك الوقــت اســتمر التعــاون بيــن IOM وتركيــا, بمــا فــي ذلــك دعــم صياغــة قانــون 
االجانــب والحمايــة الدوليــة, باالضافــة الــى إنشــاء المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي ســنة 2013. 
تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي مجــاالت مســاعدة المهاجريــن، وإدارة الهجــرة والحــدود، وهجــرة اليــد العاملــة، 

والطــوارئ، والتأهــب، واالســتجابة واإلنعــاش، وإعــادة التوطيــن وإدارة الحركــة وإدارة الهجــرة.
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.turkey.iom.int

جمعية المواطنين	 
ــات  ــوق والحري ــى الحق ــل عل ــي تعم ــع مدن ــة مجتم ــي منظم ــابقاً( ه ــنكي س ــي هلس ــة مواطن ــن )جمعي ــة المواطني ان جمعي

االساســية والســالم والديمقراطيــة والتعدديــة. 
تهــدف جمعيــة المواطنيــن وبشــكل يومــي– الــى تعريــف– القيــم مثــل العيــش بكرامــة ودور القانــون والعدالــة والمســؤولية 
ــة,  ــات الدولي ــي االتفاقي ــه ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــين عل ــن الجنس ــاواة بي ــاركية والمس ــة التش ــفافية واإلدارة العام والش
واقتصــاد ال يدمــر النســيج االجتماعــي والســالم, والمــدن والكوكــب, وحــل الصراعــات والمشــاكل عبــر المفاوضــات 

ــى اســاس مدنــي.  ــم تنعكــس بشــكل ملمــوس وتنتشــر عل الســلمية, واالستشــارة والحــوار وضمــان ان هــذه القي
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.hyd.org.tr
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 	Yuva رابطة
ــر اســتدامة  ــة واكث ــر عدال ــاً افضــل واكث ــه مكان ــم و جعل ــر العال تأسســت رابطــة Yuva ســنة 2010 بهــدف وشــغف لتغيي

ــاء.  ــاءه  كمــأوى/ موطــن لكافــة االحي ولضمــان بق
هدفهــم الرئيســي هــو تحقيــق برنامــج الحمايــة الخــاص بهــم وتزويــد النــاس بالمعلومــات و االماكــن االمنــة التــي تمكنهــم مــن 
ــذ اعمــال  ــوا آليــات التكييــف الخاصــة بهــم مــن خــالل تمكيــن التدخــالت وتنفي ــم انفســهم ومحيطهــم, ولدعمهــم كــي يبن تقيي
التســهيل إلزالــة العواقــب فــي الوصــول الــى الحقــوق والخدمــات االساســية. لتحقيــق هــذا الهــدف قامــوا بتبنــي نهــج متشــابك 

يتضمــن نهجــاً قائمــاً علــى الحقــوق ونهجــاً قائمــاً علــى التعزيــز معــاً فــي برنامــج الحمايــة الخــاص بهــم. 
للمزيد من المعلومات واالتصال بالمنظمة يمكنك زيارة الموقع االلكتروني

www.yuva.org.tr






