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هي لجنة حكومية فيدرالية مستقلة تابعة للواليات المتحدة األمريكية ( USCIRF)إن اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية 

لعام  (IRFA)ومتفق عليها من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ والتي تم إنشاؤها من قبل القانون الدولي للحرية الدينية 

( USCIRF)وتستخدم اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية . لمي لحرية الدين أو المعتقد بالخارجالذي يتابع الحق العا 8991

                                                                                                                    معايير ا دولية لمراقبة  انتهاكات الحرية الدينية أو المعتقد في الخارج وتقوم بتقديم توصيات للسياسات إلى الرئيس، ووزير 

                                    تعد كيان ا مستقًل  منفصًل  ومميز ا عن ( USCIRF)حرية الدينية الدولية كما أن اللجنة األمريكية لل. الخارجية، والكونجرس

                                                                    تتويج ا لألعمال التي قام بها المفوضون وفريق العمل المهنيين خًلل العام  7182ويقدم التقرير السنوي لعام .  وزارة الخارجية

ويغطي . ستقلة لسياسات الحكومة األمريكية                                                                     وذلك من أجل توثيق االنتهاكات التي تحدث على أرض الواقع وتقديم توصيات  م

                                               ، على الرغم من ذكر حقيقة  أن بعض األحداث الهامة 7182إلى فبراير  7182السنة الميًلدية  7182التقرير السنوي لعام 

، (USCIRF)وللتعرف على المزيد من المعلومات حول اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية . وقعت بعد هذه الفترة الزمنية

:                مباشرة  على رقم( USCIRF)، أو االتصال باللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية من هنا: يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني

1288-212-717. 

 

 العراق

 

أدت جهود العراق والجهود . 7182وال عام ارتكاب انتهاكات شديدة ضد الحرية الدينية في العراق ط       است مر: أهم النتائج

إلى استعادة عدد من المدن المهمة من قبضة داعش، بما ( داعش)الدولية المبذولة لمقاومة الدولة اإلسًلمية في العراق والشام 

رحمة، بما فيها الرمادي والفلوجة، ولكن واصلت الجماعة اإلرهابية استهداف كل من لم يعتنق الفكر اإلسًلمي المتطرف بًل 

أعلن وزير الخارجية جون كيري في . في ذلك الطوائف المسيحية واليزيدية والشيعة والتركمان والشبك، باإلضافة إلى السنة

حتى اآلن داعش هي . أن اضطهاد داعش لهذه الطوائف بلغ حد اإلبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 7182مارس 

مليون عراقي، وقد فر  4.3تسببت الجماعة في تشريد أكثر من . كاب انتهاكات ضد الحرية الدينيةأبشع األطراف فيما يتعلق بارت

                                                    وفي الوقت نفسه بذلت الحكومة العراقية جهود ا للحد من . كثير منهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان

هذه الجهود لوقف هجمات قوات الحشد الشعبي المدعومة  لم تكفيومع ذلك . سنة والشيعة في العراقالتوترات الطائفية بين ال

 لهم وقدمت أعداد هائلة من األقليات النازحة ا، في حين أن حكومة إقليم كردستان قد حمت       وأخير  . من إيران على المسلمين السنة

جود تمثيل فعال لألقليات االستيًلء على أراضي المسيحيين وعدم وبتهم               و ج ه ت إليهامستوى معين من الدعم داخل أراضيها، 

 (USCIRF) تضع لجنة الواليات المتحدة المعنية بالحريات الدينية العالميةسوف  وبناء على هذه المخاوف. الكردي في النظام

"       خاص ا       قلق ايثير كيان "أن داعش تستحق أن تدعى اللجنة وترى ، 7182في عام ( Tier 2) 7 المستوىالحكومة العراقية في 

 . (IRFA) التي أجريت على قانون الحريات الدينية الدولية 7182                     وفق ا لتعديًلت ديسمبر  ، وذلكلحريات الدينيةل اهاكهبسبب انت

 

 التوصيات المقدمة لحكومة الواليات المتحدة

 

  ا       قلق اكيان يثير  "تعيين داعش بصفتها نية التي أجريت على قانون الحريات الدي 7182                     وفق ا لتعديًلت ديسمبر "       خاص 

 . (IRFA) الدولية
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  الحشد الشعبي، وضمان أن  تشنها قواتإعطاء األولوية للعمل مع الحكومة العراقية للحد من الهجمات الطائفية التي

أجندة طائفية، وتأسيس حكومة ماعات المسلحة العازمة على تدعيم جأي من الالموصل المحررة ال تسيطر عليها 

 . العراقية الطوائفكافة  تشمللعراق نيابية في الواليات المتحدة في ا

 

 من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إصدار إحالة أو المطالبة بإصدارها  دعم(UN ) إلى المحكمة الجنائية الدولية

(ICC ) بناء ،                       ومن ثم مًلحقتها دولي  ا انتهاكات داعش في العراق وسوريا ضد األقليات الدينية والعرقية فيللتحقيق

قبول اختصاص المحكمة الجنائية بيا، أو تشجيع الحكومة العراقية على السودان وليحالتي ماذج المستخدمة في لنعلى ا

 .7183الدولية للتحقيق في انتهاكات داعش في العراق بعد يونيو 

 

 رقية الجارية، للعمل على وضع تدابير لحماية أضعف األقليات الدينية والع جيع تحالف محاربة داعش في أنشطتهتش

عادة التوطين في ذلك عن طريق زيادة المساعدات اإلنسانية العاجلة، وإعطاء األولوية إل ومساعدتهم، بمافي المنطقة 

، وتوفير دعم طويل المدى في البلدان المضيفة ألولئك الذين يأملون في دول ثالثة من الدول أقل عرضة لًلستهداف

 . العودة إلى ديارهم بعد انتهاء الصراع

 

 وير خطة للعمل مع األقليات الدينية المهددة والنازحة في العراق والمساعدة في حمايتهم، وإعادة تأهيل المناطق تط

 . المحررة في نينوى وسنجار والموصل

 

  تحميل أعضاء يق القضائية والجنائية العراقية على القدرات لمساعدة جهات التحق تعزيزدعم الجهود الموجهة إلى

لمسلمين السنة واألقليات الدينية المدنيين من ابي المسئولية عن االنتهاكات التي ترتكب في حق قوات الحشد الشع

 .األخرى

 

 المخصصة لمساعدة الحكومة وكافة المساعدات العسكرية واألمنية  المشتركة فين ماشتراط أن تكون قوات األ

      وفق ا  القادمةي للدولة، وتوفير تدريب للوحدات العراقية وحكومة إقليم كردستان مدمجة لتعكس التنوع الديني والعرق

 . كيفية التعامل مع المدنيين، ال سيما األقليات الدينيةللمعايير العالمية لحقوق اإلنسان على 

 

 حث الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على تضمين حماية حقوق جميع العراقيين والقضاء على التمييز 

ات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية على المناطق المتنازع عليها، والضغط كجزء من المفاوض الطائفي

على حكومة إقليم كردستان لمعالجة االنتهاكات المزعومة التي يرتكبها المسئولون األكراد ضد األقليات في هذه 

 .في مزاعم االستيًلء على األراضي والتحقيقالمناطق، 

 

 لتواصل من شأنها تمكين المجتمعات المحلية على المستوى البلدي المحلي لتعزيز بيئة من ا مواصلة دعم البرامج التي

 .المسئولية والمصالحة المجتمعية لمعالجة الشكاوى والتوتراتتحمل و

 

 فضًل   مثل بابل والكنائس األثرية والمساجد، والحفاظ عليها، بذل جهود لحماية المواقع الدينية والثقافية التراثية البارزة      

 . عن اآلثار والتحف التاريخية والدينية
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 : يجب أن يقوم الكونجرس األمريكي بما يلي

 

  مادة من شأنها أن تسمح للحكومة األمريكية أن تعتمد أو تخصص أمواال  للمساعدات العينية في القانون إدراج                                                                                            

، وذلك لتمويل التحقيقات والمقبلةالسنوات المالية الحالية والخاص بًلعتمادات المالية ذو الصلة األمريكي ل

اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية على والمحاكمات الخاصة ب

 . أساس كل حالة على حدة وعندما يصب تقديم هذه المساعدة في المصلحة الوطنية

 

 خلفية

 

ن الظروف التي أدت إلى التوترات الطائفية التي انتشرت كالوباء في المجتمع خلقت ديكتاتورية الرئيس السابق صدام حسي

وقد تفاقمت هذه التوترات بعد الغزو األمريكي . ا على حقوق اإلنسان وأوضاع الحرية الدينية                             العراقي اآلن، والتي تؤثر سلب  

السنية على حساب كل من األغلبية الشيعية  لصالح األقليةوسقوط نظام صدام حسين الذي حكم بالترهيب  7114ي عام للعراق ف

 بطريقة استبدادية وطائفية،، 7183و 7114بين عامي نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي تصرف . في العراق واألكراد

وأدى . وخاصة المواطنين المسلمين السنة وعجز عن إشراك كل مواطني العراق في هيكل حكومي يعتمد على تقاسم السلطة،

 كسع 7183منذ عام حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي  .توترات دامية بين الشيعة والسنة احتدام مع شدةانقسام المجتمع ب ذلك

م ينجح في دمج الميليشيات الشيعية مع كما أن العبادي ل. أمامه مجهود هائل ليبذلهيزال  المالكي الطائفية، ولكن ماسياسات  تأثير

النفوذ اإليراني على وكان كل من . لهم بالعمل خارج سيطرة الحكومة في بعض أنحاء البًلد حوسمقوات األمن العراقية، 

 هما أبرز أسباب إبعاد حكومة المالكي باإلضافة إلى دعم إيران للميليشيات الشيعية وقوات الحشد الشعبي على وجه التحديد،

ولم . الطوائف تشعر أن الدولة اإلسًلمية هي ملجأهم الوحيدبعض  مما ترك، وتنامي الشعور بالعداء الطوائف السنية العراقية

علي يونسي، مستشار الرئيس حسن روحاني لشؤون األقليات العرقية والدينية،  كومة اإليرانية طموحاتها، فقد صرحتخفي الح

 ." العراق جزء من الحضارة اإليرانية العظيمة"أن  7182في مارس 

 

خلق تعصب صدام حسين لصالح السنة وتعصب بينما . د داعش في شمال ووسط العراقمهد هذا المناخ الطريق أمام صعو

ال يثق السنة في . وقد تفاقمت هذه التوترات بمرور الوقت. المالكي لصالح الشيعة انقسامات وعدم ثقة كبيرة بين الطائفتين

. كومة، والعكس صحيح بالنسبة للشيعةبشكل فعال في الح تشركهمطائفة السنة أو كي تحمي ل أغلبيتها من الشيعةحكومة 

من داعش  رغبة الحكومة وقدرتها على حمايتهاتشك في  ،وباإلضافة إلى ذلك، األقليات الدينية، بما في ذلك اليزيدية والمسيحية

نسان هي                                                              ت عد كثير من هذه الطوائف التي ال تؤمن بالحرية الدينية وحقوق اإل. أو في معاملتهم على قدم المساواة وبشكل عادل

 . أولى اهتمامات الحكومة العراقية

 

ر عدد     قد     ي  . ، وال سيما أولئك الذين فروا من سهول نينوىالدولةا آمنا للعديد من األقليات في                               تمثل حكومة إقليم كردستان مًلذ  

الجئ  741.111ن كما إنه يوجد أكثر م. نازح في حكومة إقليم كردستان 971.111النازحين العراقيين داخل البلد بحوالي 

ما يزال التوتر في العًلقة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان يعيق قدرة حكومة إقليم كردستان . سوري في حكومة إقليم كردستان

 . على تقديم مساعدات إنسانية كافية لمواطنيها والنازحين
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والتي تشمل الكاثوليك  د بشكل ملحوظ،كانت تتضاءل أصغر المجتمعات التي دينية في البًلحتى قبل صعود داعش بفترة، 

، واستمرت أعدادهم في االنخفاض منذ وقت تقدم داعش واليزيديين، والصابئة المندائيينوالمسيحيين األرثوذكس والبروتستانت 

. من السكان من المسلمين ٪92فإن  ،7181ا ألحدث إحصاءات الحكومة العراقية من عام       ووفق  . 7183في شمال العراق عام 

. في المئة من السكان 21إلى  21ما بين  -( شيعة)بمن فيهم العرب والتركمان وأكراد فيليه  -ن الشيعة بينما يشكل المسلمو

 721.111                                              وفق ا ألبرز الشخصيات المسيحية، يوجد اآلن أقل من و. من السكان ٪31يشكل المسلمون السنة األكراد والعرب 

يدعي قادة اليزيدية أن عدد اليزيديين اآلن يتراوح بين . 7114عام مليون في  8.3والذي انخفض عن مسيحي في العراق، 

الصابئة المندائيين  يتراوح عدد أفراد طائفةو. 411.111عن  فراد الطائفة الكاكائية ال يزيدون، بينما أ211.111 - 311.111

 . بهائي 7.111، باإلضافة إلى أقل من 7.111و 8.111بين 

 

 6102-6102ة شروط الحرية الديني

 

من األراضي  ٪22                                                                  التحالف الدولي ضد داعش والذي تقوده الواليات المتحدة استعاد تقريب ا  استعاد: انتهاكات ارتكبتها داعش

تم استعادة الرمادي والفلوجة في شهري فبراير . 7182                       اعتبار ا من شهر نوفمبر  تي كانت تحت سيطرة داعش في العراقال

يبقى هجوم الموصل المستمر أهم جزء من المعركة ضد داعش؛ إذ إن . اري تحرير محافظة نينوىويونيو، على التوالي، وج

موطن وهي ، ذات طوائف متنوعةفي وسط محافظة  وتقعالموصل، وهي ثالث أكبر مدينة في العراق، يهيمن عليها عرب سنة 

  .كثير من األقليات في العراق

  

واالغتصاب  السلبترتكب الجماعة جرائم حرب، بما في ذلك . 7182ام شنت داعش عدة هجمات جماعية في العراق ع

 في والنهب واستخدام األسلحة الكيميائية ضد القوات العراقية، وقد استخدمت عشرات اآلالف من المدنيين كدروع بشرية

 عبروترات الطائفية                                         بذلت داعش جهود ا مضنية متعمدة لتأجيج الت. محاولة منها إلحباط هجوم قوات التحالف في الموصل

                       استهدف مسجد ا ومقهى في  7182في يناير  مزدوج ا         انتحاري   ا      هجوم  وشنت . لمين الشيعة واألقليات المسلمةاستهداف المس

قامت مجموعة . شخص مصرعهم في هذا التفجير 811ولقي أكثر من شارابان في محافظة ديالى، وهي منطقة أغلبها شيعة، 

شخص  37أغلبه من الشيعة، أسفر عن مقتل حيث كان يلعب فريق في أواخر شهر مارس ة القدم بهجوم انتحاري في ملعب لكر

شهر رمضان المبارك ف سوق مزدحم في حي الكرادة، وهو حي شيعي في بغداد، خًلل     هد         ، است  ىخرأ حادثةوفي . على األقل

ي شنتها ضد المسلمين الشيعة نتج عن هجمات داعش الت. آخرون 732على األقل حتفهم وجرح  شخص 438حيث لقي 

                                     ، على أقل تقدير، وفق ا للبيانات لجنة 7183ردية في عام حادثة ف 92جرحى و 4122قتلى و 8222واألقليات الدينية األخرى 

 (.USCIRF)الواليات المتحدة المعنية بالحريات الدينية العالمية 

  

               ي زع م أن داعش . 7182                          عتبار ا من شهر ديسمبر عام مدني داخل الموصل محاصرين ا مليون 8.7و 211.111بقي ما بين 

السكان المسيحيين من الموصل في عام فر عدد كبير من  .صادرت بطاقات هوية المدنيين وقتلت أولئك الذين حاولوا الفرار

مقاتلون وضع ال. العودة مرة أخرى يستطيعوانينوى، ولم  اإلرهابية على خًلل األيام األولى من استيًلء الجماعة 7183

والذي يستخدم لإلشارة إلى " )ن"حرف العمل التي كان يملكها مسيحيون، وهي  لداعش عًلمة على المنازل وأماكن التابعون

كنيسة في المدينة وحولها  44تم تدمير وحرق ما ال يقل عن (. 'ناصري'وأصله مصطلح  ،المسيحيينأي " النصارى"مصطلح 

ر فقد استخدمتها     دم                         أما الكنائس التي لم ت  . دات عدة جماعات مسيحية والتي توثق جرائم داعش، وفقا لشها                      سواء جزئي  ا أو كلي  ا

تؤكد التقارير الواردة من مختلف المنظمات على أن داعش سرقت التحف من أبرز . داعش كقواعد عسكرية أو كمباني إدارية

وعلى الرغم من أن تحرير عدة قرى . مروا المقابر والمدافنكما أنهم د .المواقع األثرية والكنائس وباعوها في السوق السوداء
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لتفقد مدى األضرار التي لحقت بتلك القرى، إال إن هذه  قليات الدينية بالعودة إلى قراهمحول الموصل سمح لبعض قادة األ

 . في المستقبل القريب المناطق لم تعد صالحة للسكن بسبب تدمير البنى التحتية المهمة، وعلى األرجح لن تكون صالحة للسكن

 

إن الجهات الفاعلة .                                                          ي عد القتال ضد داعش هو األولوية األولى لدى الحكومة العراقية: انتهاكات ارتكبتها الحكومة العراقية

الرئيسية في هذا القتال هم قوات البيشمركة الكردية وقوات األمن العراقية وميليشيا قوات الحشد الشعبي التي تسيطر عليها 

ظل دور قوات الحشد الشعبي محل جدال أثناء محاولة الحكومة العراقية الحد من . عة، وتدعم إيران عدد من هذه الجهاتالشي

 7182تم خضوع قوات الحشد الشيعي لسيطرة وزارة الداخلية في أواخر عام . التوترات الطائفية بين السنة والشيعة في العراق

ومع ذلك يفيد العديد من الخبراء أن قوات الحشد . ن عن أفعالهم أمام الحكومة العراقيةالعتبارهم مسئولي من الدولة في محاولة

 31حوالي )د ميليشيات الحشد الشعبي    ع          كانت ت  . الشعبي استمرت في العمل مستقلة عن قوات األمن العراقية وبصفتها نظير لها

" هاربين"                                            الهما ضد داعش قوائم ا بأسماء أشخاص اعتبروهم وقوات األمن العراقية طوال فترة قت( منهم تم إدراجهم في القوائم

قد أعربت منظمات حقوق اإلنسان (. داعش)وتم منعهم من العودة إلى بلدتهم األصلية لًلشتباه بانضمامهم للجماعة اإلرهابية 

أن استخدام قوائم متعددة قد عن قلقها من أن األشخاص الذين أدرجوا في هذه القوائم قد تم إدراجهم بناء على اتهامات زائفة، و

ما زالت قوات الحشد الشعبي متهمة . يؤدي إلى استبعاد اجتماعي واقتصادي متعسف وقاسي وغير عادل لبعض العرب السنة

                         على سبيل المثال ات ه م ت . بارتكاب انتهاكات ضد حقوق اإلنسان، خاصة ضد العرب السنة الذين يشتبه في والءهم لداعش

على األقل وتعذيب عدد من الرجال  234شخص واختفاء  39                                      عية وح ق ق  معها بخصوص االشتراك في قتل الميليشيات الشي

، بينما اعتقلت الحكومة  234ما يزال مكان الـ . 7182                                                      العرب السنة تعذيب ا شديد ا أثناء تحرير الفلوجة في عام                                   رجل مجهوال 

أخبرت مصادر في العراق لجنة الواليات . كاميرا فيديوالتقطت صورهم العراقية أربعة أشخاص أثبتت إدانتهم في األمر بعد أن 

 . أن هؤالء الرجال على األرجح لقوا مصرعهم( USCIRF)المتحدة المعنية بالحريات الدينية العالمية 

 

رئيس  كل من حكومةعجز صارمة بغرض حماية المدنيين، لكن يعد  ا                                                 دائم ا ما تدعي الحكومة العراقية أنها تصدر أوامر  

الوزراء العبادي عن السيطرة على قوات الحشد الشعبي ومنعها من ارتكاب هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان، واعتماد الحكومة 

على الرغم من التحقيق مع .                                    مصادر ا مستمرة إلثارة القلق والمخاوف ة داعش،على الفرق المقاتلة في تحرير المدن من قبض

منعت . االت، فقد نجحوا في الهروب من المًلحقة القضائية في العديد من الحاالت األخرىقوات الحشد الشعبي في بعض الح

. الحكومة العراقية قوات الحشد الشعبي من تحرير مدينة الموصل ذات األغلبية السنية، وذلك بسبب التوترات الطائفية الحساسة

                                  والتي تلقت تدريب ا مكثف ا وتعد من ( الفرقة الذهبية)العراقية  ولجأت الحكومة العراقية إلى االعتماد على قوات العمليات الخاصة

حتى اآلن حررت الفرقة الذهبية قرى حول الموصل وبالكاد وردت بًلغات عن ارتكابهم أعمال . نخبة قوات األمن العراقية

ميليشيات قوات الحشد الشعبي،  كما أن الفرقة الذهبية تحمل العلم العراقي، على النقيض من كثير من. عنف قائمة على الطائفية

. مما يشعل التوترات الطائفية( علم خاص بالطائفة الشيعية)بما فيها حزب هللا وكتائب اإلمام علي، التي تحمل علم اإلمام حسين 

التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة، وذلك نتيجة غياب االتفاق السياسي من ومع ذلك لن تهدئ هزيمة داعش في الموصل 

 . الًلزم لتشكيل حكومة تقبل بها جميع طوائف الشعب لتمثيلهم

 

.                                                                   وضعت في حسبانها استخدام ثًلثة إجراءات تؤثر سلب ا على الحرية الدينية على األقلأو  7182تبنت الحكومة العراقية في عام 

أو بيعها، وهو قانون اقترحه ائتًلف                                              أكتوبر قانون ا يحظر إنتاج الخمور أو استهًلكها  74اعتمد البرلمان العراقي في : األول

أزعج القانون . ، حيث وقع عليه رئيس الوزراء العبادي ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من ديسمبر(حزب إسًلمي شيعي)دولة القانون 

وقد بررت .  الطوائف غير المسلمة التي، على عكس المسلمين المؤمنين، ال يضع دينها أي قيود على شرب الخمور وبيعها

الحكومة هذا اإلجراء بزعمها أن تجميع الحكومة لألموال الناتجة عن بيع هذه المنتجات، مثل الخمور، محظور في اإلسًلم 
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من الدستور التي تحظر إصدار أي تشريع يخالف اإلسًلم، على الرغم من أن الدستور  7                 ذلك وفق ا للمادة . ومخالف للشريعة

صرح أحد أعضاء . تعتبر األقليات حظر الخمور إهانة لمعتقداتهم أو حريتهم الدينية .نفسه يقر بحقوق األقليات غير المسلمة

                                                                                    قانون حظر الخمور يعد حلقة في سلسلة هذه الحرب المنهجية التي تشن ضد  األقليات الدينية، "مسيحي الديانة أن الالبرلمان 

 ." تهميش والتضييقوتهدف إلى إجبارها على ترك البًلد من خًلل اتباع سياسات اإلقصاء وال

 

                                                         أكتوبر قرار ا يفرض على الطالبات ارتداء ز ي موحد محافظ في  71أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في : الثاني

لقرار الذي ينص على ارتداء زي موحد، من بينهم عضوة في لجنة المرأة ان رضورفض بعض المعا. حرم الجامعة في العراق

م الزي يلز." غير مناسب لطبيعة المجتمع العراقي الذي يتميز بتعدد ثقافاته وطوائفه"أشارت إلى أن القرار في البرلمان والتي 

ويحظر " تنورة واسعة يصل طولها لما تحت الركبة وحذاء ال يزيد طول كعبه عن خمسة سنتيمترات"الموحد الطالبات بارتداء 

وجوب تطبيق قرار "                                                القرار الوزارة على أن تصدر توضيح ا تؤكد فيه على أجبرت االنتفاضة ضد هذا .                السراويل تمام اارتداء 

للقرار، بما فيهم المفوض السامي  يعتقد المعارضون." ة مواصفات الزيجامعكل إدارة زي الموحد بحذافيره، لكن تحدد ال

لتي تسعى إلى نشر قيمها لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، أن قرار الزي الموحد هو نتيجة ضغط األحزاب المحافظة ا

 . اإلسًلمية في المجتمع

 

يتطلب القانون تسجيل الطفل المولود ألحد . طالما كانت بطاقة الهوية القومية تمثل مشكلة بالنسبة لألقليات في العراقل: األخير

تهم الدينية على بطاقة هويتهم كما يزيد من القيود الحالية الخاصة بعدم قدرة المسلمين تغيير هوي. الوالدين مسلم على أنه مسلم

( 8: )من شأن البدائل الموضوعة قيد النظر أن تعدل االتجاه إلى واحدة من تلك الخيارات. بعد تحولهم إلى أي ديانة أخرى

      طلب ا             ر ا أن يقدم                            الطفل الم حو ل إلى اإلسًلم قس ومن حقإلى اإلسًلم،  والديهتحويل الطفل القاصر إلى اإلسًلم عندما يتحول أحد 

يحتفظ الطفل ( 7)                                                    عام ا يطلب فيه العودة إلى دينه األصلي عند الوالدة، أو  81إلى المحكمة في غضون عام واحد من بلوغه 

القاصر بدينه الذي ولد فيه عندما يتحول أحد الوالدين إلى اإلسًلم، بشرط أن يحتفظ بحق البقاء على دينه أو التحول إلى اإلسًلم 

 لصالحيتوقع مراقبون أن البرلمان سوف يوافق على الخيار الثاني، وهو الخيار األفضل .      عام ا 81 في أي وقت بعد بلوغه

 . حماية الحرية الدينية

 

في عام  (USCIRF) خصصت لجنة الواليات المتحدة المعنية بالحريات الدينية العالمية: مشكالت حكومة إقليم كردستان

ا                                                                        ة في حكومة إقليم كردستان؛ إذ إن كثير من األقليات الدينية وجدت فيها مًلذ  نيالديدراسة بحثية لدراسة أوضاع الحرية  7182

وذلك عن  كردستان،اتخذت الحكومة إجراءات إيجابية تجاه األقليات نتيجة التنوع المتزايد للطوائف في حكومة إقليم . ا     آمن  

وتعيين ممثلين عن كل طائفة دينية ومحاولة ( ييز الدينيالتم الدينية وحظرلحماية الحرية )طريق إصدار قانون حقوق األقليات 

للتشريع، ولكنها ال  ا                                                                      تتضمن مسودة دستور حكومة إقليم كردستان الشريعة اإلسًلمية باعتبارها مصدر  . البيشمركةقوات تنويع 

أن البرلمان  كما. وتعترف بحقوق غير المسلمين( على عكس الدستور العراقي)تحظر التشريعات التي تخالف اإلسًلم 

عضو يضم خمسة مقاعد مخصصة للتركمان وخمسة مقاعد لآلشوريين والكلدانيين والسريان  888الكردستاني المكون من 

على الرغم من أن قوانين حكومة إقليم كردستان ال تتسم . إال إنه ال توجد مقاعد مخصصة لليزيديين أو الشبك.              ومقعد ا لألرمن

انحياز نظام المحاكم لألكراد عن مناألقليات الدينية من عدم تنفيذ هذه القوانين لحماية األقليات و فقد اشتكتصراحة، بالتمييز 

 .دى كل من الشيعة والعرب السنة                                        تخشى أقليات الدينية أيض ا تنامي التطرف ل. غيرهم

 

زاد من حدة التوتر بين حكومة  تقود القوات الكردية القتال ضد داعش، مستولية في طريقها على المناطق المتنازع عليها، مما

                                                                         تعد هذه األراضي متنوعة ديني  ا وعرقي  ا وتضم العرب السنة، السنة والتركمان . إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية
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ت تدعي جماعات حقوق اإلنسان واألقليات أن السلطا. الشيعة، والمسيحيين اآلشوريين، واليزيديين والكاكائين والشبك وغيرهم

                                                                                                                  واألجهزة األمنية الكردية تبذل جهود ا لصبغ هذه المناطق بالصبغة الكردية حتى تمهد الطريق لبقاء هذه المناطق تحت سيطرتهم 

وأخبر آخرون لجنة . توجد تقارير تفيد بتدمير ممتلكات غير األكراد ومنع النازحين من العودة إلى بيوتهم. بعد هزيمة داعش

من الحصول على مساعدة إنسانية أو مالية في  أنه يتم منعهم( USCIRF) بالحريات الدينية العالميةالواليات المتحدة المعنية 

 . حالة عدم دعمهم لألحزاب التركية

 

منحت . تعترف الطوائف المسيحية بمجهودات حكومة إقليم كردستان التي تبذلها لحمايتهم من داعش وفي سبيل تلبية احتياجاتهم

كراد ومع ذلك، اشتكت الطوائف اآلشورية من مصادرة طائفة األ. الطوائف المسيحية المال لبناء كنائس حكومة إقليم كردستان

                                                                                 ا عن مناطق تمركز السكان، وعلى وجه التحديد في دهوك، أحيانا يحدث ذلك وفق ا لموافقة                               العرقية ألراضيهم الواقعة بعيد  

ط التفتيش في الحي عند محاولتهم رمانهم من الدخول عبر نقاضمنية من قبل المسؤولين األكراد، كما أنهم أبلغوا عن ح

 . الحتجاجا

 

يدعي العديد من اليزيديين . يستمر اليزيديين في اإلبًلغ عن تعرضهم للتمييز العرقي على أيدي سلطات حكومة إقليم كردستان

هناك أيضا تقارير تفيد بأن .                    صي  ا على هذا النحوفوا أنفسهم كأكراد، حتى لو كانوا ال يعرفوا أنفسهم شخ                         أنه تم الضغط عليهم ليعر  

تقديم المساعدات اإلنسانية على أنها تحصر قوات البيشمركة تنهب القرى اليزيدية وتحتجز نشطاء اليزيدية وقادتهم السياسيين، و

              ضت حصار ا غير كما توجد مزاعم بأن حكومة إقليم كردستان قد فر. أولئك الذين على صلة وثيقة بحكومة إقليم كردستان

في حين أن وحدات . رسمي على سنجار، موطن اليزيديين، والذي يسمح لقوات األمن بالسيطرة على مداخل سنجار ومخارجها

 . دية أو العراقية ال تعطي ألمنهم أولويةرقوات البيشمركة تتكون من يزيديين، إال إن اليزيديين يرون أن القوات الك

 

آمال ومخاوف : إلى ذبول في شمس األكرادايا الحرية الدينية في حكومة إقليم كردستان، ارجع للمزيد من المعلومات عن قض)

 (. www.uscirf.govعلى  األقليات الدينية في شمال العراق

 

 سياسة الواليات المتحدة

 

ارتكاب إبادة جماعية بحق الطوائف التي تعيش "ئولة عن أن داعش مس 7182مارس  82أعلن وزير الخارجية جون كيري في 

ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية "وعن " في مناطق تحت سيطرتها، بما في ذلك الطوائف اليزيدية والمسيحية والمسلمين الشيعة

ة واألكراد وبعض                                                                                                واتباع سياسة التطهير العرقي مستهدفين الطوائف نفسها، وفي بعض الحاالت يستهدفون أيض ا المسلمين السن

                                                                                                    أصدرت الواليات المتحدة عدة برامج منذ إصدار هذا اإلعًلن، وفق ا لوزارة الخارجية، بغرض تقديم الدعم النفسي ." األقليات

كما تدعم . واالجتماعي للنساء والفتيات، خاصة اليزيديات، الًلتي وقعن ضحية االسترقاق الجنسي والعنف القائم على الجنس

. ة في العراقششبكة مساعدة قانونية وتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية على تحقيق العدل للطوائف المهمالبرامج إنشاء 

، والذي 7182يوليو عام  79-71في " مؤتمر معني بالتهديدات الموجهة لألقليات الدينية والعرقية"واستضافت وزارة الخارجية 

في سبتمبر . اص على حماية التراث الديني والثقافي الخاص باألقلياتدولة ومنظمة دولية، مع التأكيد بشكل خ 41حضره 

، أعلنت الحكومة عن عدة مبادرات جديدة لحل هذه القضايا، بما فيها إنشاء هيئة للتنسيق بين الوكاالت الجديدة بهدف 7182

يز تنفيذ القانون ضد اإلتجار في رفع مستوى الوعي وتقوية القدرات في مجال صون التراث وحمايته، باإلضافة بذل جهود لتعز

 . اآلثار وتمويل اإلرهاب

 

http://www.uscirf.gov/
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باإلضافة إلى ذلك، أدلى ديفيد سابرستين السفير المتجول المعني بشئون الحرية الدينية الدولية بشهادته أمام لجنة الشؤون 

ق المحررة من قبضة داعش ناطاألمريكية تمول البحث عن مقابر جماعية في الم بأن الحكومة                               الخارجية في مجلس النواب مفيد ا 

ية الفضائية لتحديد ا، باإلضافة إلى أنها تبحث سبل استخدام القياس عن بعد عبر األقمار الصناعية والتحليًلت األرضثم توثقه

ومع ذلك فإن القانون األمريكي الحالي يعيق الواليات . مل ارتكاب فظائع فيها والتي ما زالت تحت سيطرة داعشالمواقع المحت

المتحدة فيما يتعلق باستخدام األموال التي خصصت لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والمحاكمات، حتى بالنسبة للحاالت 

 .التي تدعمها حكومة الواليات المتحدة

 

في                                                                                                      تواصل الواليات المتحدة بذل جهود للحد من نفوذ داعش والعمل على هزيمتها، وذلك بصفة الواليات المتحدة عضو ا 

قامت قوات عملية العزم التام في العراق بقيادة الواليات المتحدة بشن .      عضو ا 21التحالف الدولي ضد داعش والمكون من 

شن التحالف أكثر . ضربات جوية على داعش، بالتعاون مع أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا واألردن وهولندا والمملكة المتحدة

استطاعت القوات البرية المحلية . 7182حتى ديسمبر  7183وحدها من سبتمبر ضربة جوية في العراق  81.111من 

من األراضي العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش، ثم انخفض عدد المقاتلين األجانب في العراق  ٪22واالئتًلف استعادة 

تعزيز قدرات قوات األمن على  7183مليار دوالر أمريكي منذ بداية عام  8.2أنفقت الواليات المتحدة حوالي . بشكل كبير

                                                            لقوات البيشمركة من أجل مساعدتهم مادي  ا وعسكري  ا في محاربة  7182مليون دوالر أمريكي عام  382 وخصصتالعراقية، 

( FFIS)                                                                                                   كما دعمت الواليات المتحدة مالي  ا جهود االستقرار بعد التحرير عبر آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري . داعش

                                                                                                               ية التمويل لتحقيق االستقرار الموسع، وذلك لتلبية احتياجات الطوائف المحررة حديث ا في الرمادي والفلوجة والموصل وما وآل

 . حولهم

 

مليون  81كمساعدة إنسانية لدعم  7182مليون دوالر في عام  284.3قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية أكثر من 

المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق األمم المتحدة للطفولة، مكتب : التمويل المؤسسات التاليةم     دع  . شخص محتاج إلى المعونة

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة 

: تشمل الجهود التي مولتها الواليات المتحدة. من المنظماتوغيرها  الًلجئين اإلنمائي، ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون

تنسيق مخيمات الًلجئين والدعم الطبي ومشاريع التعليم والمساعدات الغذائية والدعم النفسي االجتماعي وإعادة تأهيل المأوى 

المخاطر المرتبطة  للحد من 7182مليون دوالر أمريكي منذ سبتمبر  4.2خصصت الواليات المتحدة . وتطوير سبل العيش

. باحتمالية اختراق سد الموصل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الطوائف العراقية على طول نهر دجلة

قبلت الواليات المتحدة . تواصل الواليات المتحدة جهودها المبذولة في إعادة توطين الًلجئين العراقيين في الواليات المتحدة

: منهم من األقليات الدينية، على سبيل المثال ال الحصر ٪31، حوالي 7112عراقي منذ عام  848.111دخول أكثر من 

عراقي في الواليات المتحدة في عام  9.111تم إعادة توطين . واليزيديين لف الطوائف، الصابئة المندائيون،المسيحيين من مخت

7182 . 

 

 :بيان آخر من نائب الرئيس جيمس زغبي

 

 .                                                                                 هذا العام بشأن العراق وقرارنا لم يعد ي در ج الحكومة كدولة مثيرة للقلق لثًلثة أسباب أؤيد تقرير

 

                                                                                                           ، حكومة رئيس الوزراء العبادي تعمل على كبح جماح الميليشيات الطائفية ووضع نهج أكثر تمثيًل  للطوائف ليكون أساس      أوال  

وبناء جيش غير طائفي ودعم اإلصًلحات السياسية التي من تعمل الواليات المتحدة مع العراقيين على هزيمة داعش . الحكم
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ويصر العراقيون على عدم أخذ الميليشيات المدعومة من إيران بزمام المبادرة في     ر     ص     ن  . شأنها إنتاج حكومة أكثر شمولية

الحكومة العراقية          أيض ا أننتفهم . تحرير الموصل، مع الترحيب بكافة األقليات للعودة إلى المدينة وحمايتهم بمجرد هزيمة داعش

  .الواليات المتحدة وليس إدانتهاإنهم بحاجة إلى دعم . لقدرة على مواجهة هذه التحديات                  تفتقر حالي ا إلى ا

 

ثانيا، ندرك من هم المنتهكون الرئيسيون للحرية الدينية ومن مرتكبي أعمال العنف الطائفي، وهم داعش والميليشيات المدعومة 

 ".                       كيان ا يثير قلق ا خاص ا"أقررنا أن داعش لقد . من إيران

 

ولة مثيرة في الماضي للعراق كد (USCIRF) تعيين لجنة الواليات المتحدة المعنية بالحريات الدينية العالمية                   ثالثا، لقد عارضت  

الغطرسة هي ما دفعت  توكان .فشل اإلدارات األميركية السابقة هو ما قاد العراق إلى الفوضى الحالية للقلق، ألنني أعتقد أن

وقع كل من إنشاء الميليشيات الطائفية، . إدارة بوش إلى الغزو واالحتًلل وإعادة هيكلة الحكم دون النظر في عواقب أفعالها

ثم انسحبت إدارة أوباما من العراق وتركت حكومة المالكي . وتشريد خمس سكان العراق، وقتل مسيحيي العراق أمام أعيننا

 .لحكمالطائفية في ا

 

 .نكون متواضعينألنني أرى أننا مسئولون عن هذه الفوضى، شعرت أنه علينا أن 

 

 

 

 

 


