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مستقلة تحظى بتأیید من الحزبین   مفوضیة؛ وھي األمریكیة حكومیة فدرالیة تابعة للوالیات المتحدة ھي مفوضیة)  USCIRFالدولیة ( للحریات الدینیة الوالیات المتحدة مفوضیة
للحریات الدینیة   الوالیات المتحدةمفوضیة وتعتمد  خارج الوالیات المتحدة بوجھ عام.  المعتقد(الجمھوري والدیمقراطي)، وتعمل على رصد ممارسة الناس حقوقھم في حریة الدین و

خارج   المعتقد و احریة الدین  تطال، على المعاییر الدولیة في رصدھا االنتھاكات التي 1998لصادر عام ) اIRFAالدولیة، التي أُنشئت بموجب قانون الحریات الدینیة الدولیة (
م كذلك التوصیات بشأن السیاسات إلى الرئیس ووزیر الخارجیة والكونغرس في الوالیات المتحدة. للحریات الدینیة الدولیة ھیئة   الوالیات المتحدة مفوضیة الوالیات المتحدة، وتُقّدِ

ثمرة عمل دؤوب اضطلع بھ المفوضون وفریق من   2021لعام  مفوضیةال ھذا التقریر السنوي الذي أعدتھ بوزارة الخارجیة األمریكیة. مرتبطةمستقلة وقائمة بذاتھا، ولیست 
ورغم أن ھذا التقریر  الواقع وتقدیم توصیات مستقلة بشأن السیاسات إلى الحكومة األمریكیة.  الموظفین المحترفین طیلة عاٍم كامٍل بقصد توثیق االنتھاكات التي تحدث على أرض

، إال أنھ یتضمن بعض األحداث المھمة التي 2020یشمل األحداث التي وقعت في المدة ما بین شھري كانون الثاني (ینایر) وكانون األول (دیسمبر) من عام  2021السنوي لعام 
للحریات  الوالیات المتحدة  مفوضیةأو االتصال مباشرةً ب ھنا ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني مفوضیةالولالطالع على المزید من المعلومات عن  ھذه المدة.  قبل أو بعدوقعت 

 ). 202- 523-3240الدینیة الدولیة على الرقم: (

 

 النتائج الرئیسیة:

، على ما كانت علیھ من  2020ظلت أحوال الحریات الدینیة في العراق، في عام 
ظاھرة؛ وھو  سوء في السابق، رغم إبرام اتفاق سنجار األمني بما لھ من دالالت 

االتفاق الذي وقعتھ حكومة إقلیم كردستان والحكومة االتحادیة العراقیة في شھر 
فرغم انقضاء نحو   تشرین األول (أكتوبر) بقصد التمكین لحمایة األقلیات الدینیة.

أربعة أعوام على ھزیمة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)، ما زالت  
التي  التحدیات الجسیمة  العرقیة في سھل نینوى وسنجار تجابھاألقلیات الدینیة و

تعترض سبل عودة أبناء ھذه األقلیات بأمان إلى مدائنھم ودیارھم من مخیمات  
رین داخلی�ا ما زال یختلج صدور   فالخوف المتجدد من االضطھاد . الالجئین والُمھجَّ

المشابھة  داعش أو الجماعات  بانبعاث  في ظل االحتمال القائم المجتمعاتأبناء تلك 
ى قوات الحشد الشعبي، المعروفة  .لداعش وما زالت المیلیشیات التي یجمعھا ُمسمَّ

الحشد الشعبي، والتي تتلقى الدعم من إیران، تُضیِّق على األقلیات   أیًضا باسم وحدات 
  تشتد معھ صعوبة الدینیة والعرقیة باستمرار، ال سیما في شمال العراق؛ وھو ما

وقد صالت قوات الحشد الشعبي ھذه، في عام   تحسین أحوال الحریات الدینیة ھنالك.
، وجالت دونما رادع في سھل نینوى وسنجار، وارتكبت انتھاكات شنیعة بحق 2020

 التي طالما عانت كثیًرا.    المجتمعاتتلك 

مھا ا  لوالیات المتحدة وغیرھا من الجھات ورغم أن المساعدات اإلنسانیة التي تُقّدِ
قد أسھمت في تحسین البنیة التحتیة التي دمرھا تنظیم داعش في  المانحة الدولیة 

العراق، إال أن عدًدا كبیًرا من أبناء األقلیات الدینیة والعرقیة  مختلف أنحاء شمال
رة ظلوا، في عام  فأكثر   ھا.، ال یأمنون العودة إلى دیارھم أو العیش فی2020الُمھجَّ

رین قسًرا، داخل البالد وخارجھا. من ملیون فرد  فما   من العرب السنة ما زالوا ُمھجَّ
ن یُشتبَھ  ذلك، یخشون  ب بقیامھمزال كثیر منھم، من المتھمین بمساعدة داعش، أو ِممَّ

وكذلك،   االنتقام إذا عادوا إلى دیارھم في المناطق التي كانت في قبضة داعش سابقًا.
، وما زال أبناؤھا  ظلت األقلیة األیزیدیة ُمستھَدفةً  بأعداد غفیرة   مشتتین 32T بوجھ خاّصٍ

الشرق األوسط وخارجھ، وتقطعت بھم سبل العودة بأمان إلى  في مختلف أنحاء 
وزادھم فوق العناء عناًء أن الجماعات التابعة لداعش   موطنھم األصل في سنجار.

رھا من المیلیشیات المعادیة لھم قد ھدَّدت وتوعَّدت أولئك الذین نزلوا منھم في وغی
رین داخلی�ا. ومن ذلك، على سبیل المثال، ما حدث على   مخیمات الالجئین والُمھجَّ

داعش للفتیة والفتیات من األیزیدیین لالتجار بھم أو إرغامھم   تَصیُّد  مدار العام من
  6,000 بل إنھ لم یَعُد من بین على ارتكاب غیر ذلك من األعمال غیر المشروعة.

بضع مئات أو  32T، سوى  2014الالئي اختطفھن داعش عام  فتاة وسیدة، من األیزیدیات
ن استطعن العودة إلى عوائلھن في العام الماضي. وما زالت جراح  نحو ذلك  ِممَّ

وعلى    ة جمیعھا نازفةً ینكأھا عجز العراق عن التصدي لھذه الفظائع.الطائفة األیزیدی
رین نحو ذلك، ظل كثیر من المسیحیین العراقیین في شمال العراق في عام  ُمھجَّ

. بل إن َمْن عاد منھم إلى دیارھم قد وجدوا أن ممتلكاتھم، ومنھا ُدْور عبادتھم،  2020
رت أو ُصوِدرت.   قد ُدّمِ

وقد أدت الضربات الجویة وغیرھا من العملیات العسكریة التي أطلقتھا تركیا ضد 
نطقة سنجار، إلى تفاقم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وال سیما في م

الوضع إذ ألحقت بطوائف األقلیات الدینیة والعرقیة التي عصفت بھا النوائب ھنالك  
ولم یتخذ الجیش التركي، وفق ما ورد، سوى الحد   أضراًرا تفوق قدرتھا على تحملھا.

المنطقة.   األدنى من االحتیاطات الالزمة لتجنب وقوع اإلصابات بین المدنیین في تلك
ومن ذلك، على سبیل المثال، ما وقع في شھري حزیران (یونیو) وتموز (یولیو)،  

ضمن «عملیة مخلب النسر» و«عملیة مخلب   –حین أسفر التقدم التركي إلى سنجار 
  خمسة من المدنیین وإصابة العشرات منھم بجروح. مصرع عن –النمر» 

قد شھد تطوًرا بنّاًء؛ إذ استحدثت حكومة إقلیم كردستان   2020غیر أن عام 
بقصد المساعدة على النظر في مسألة األقلیات الدینیة   األقلیات وزارة شؤون 

     والعرقیة في اإلقلیم وإحراز التقدم بشأنھا.

 
 

 التوصیات المقدمة إلى الحكومة األمریكیة 
لتورطھا في ارتكاب انتھاكات جسیمة بحق الحریات الدینیة، أو  ، لدى وزارة الخارجیة األمریكیة، (Special Watch List)وضع العراق على «قائمة الرصد الخاص»  •

 ). IRFAلتغاضیھا عن ارتكاب تلك االنتھاكات؛ وذلك بموجب ما یقضي بھ قانون الحریات الدینیة الدولیة (

نتھا بنفسھا بشأن كبح جماح قوات الحشد الشعبي، وبخاصة تلك  بین البلدین، على إنفاذ سیاساتھا التي أعل شدیدة األولویةالعالقات الثنائیة علي  ابناءحث الحكومة العراقیة،  •
المكونات الدینیة والِعرقیة في الفصائل التي ما زالت تتورط في أعمال العنف الطائفي، أو التي تضع عراقیل معینة أمام عودة األیزیدیین والمسیحیین والسنة وغیرھم من 

  ل في مواجھة الحركة االحتجاجیة تحقیقًا للمصالح اإلیرانیة في البالد.، أو التي تتدخ االعتبار لھمشمال العراق وإعادة 
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مور بشأن المناطق المتنازع علیھا بینھما االستعانة بالقنوات الدبلوماسیة وغیرھا من القنوات المتاحة لتشجیع الحكومة االتحادیة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان على تسویة األ •
فة األیزیدیة  ن الدستور العراقي، وشمول جمیع األقلیات الدینیة والعرقیة في عملیة التسویة ھذه، وتنفیذ اتفاق سنجار األمني كامالً، مع شمول الطائ) م140وفق أحكام المادة (

 بوجھ خاص شموالً تاًما في ھذا الصدد. 

ن یتولون توجیھ المیل • ھة على المزید من قادة قوات الحشد الشعبي ِممَّ یشیات إلى التورط في ارتكاب االنتھاكات الجسیمة بحق الحریات الدینیة؛ وذلك  فرض عقوبات ُموجَّ
انتھاكات بعینھا بحق الحریات  بتجمید أصول ھؤالء األفراد أو بمنعھم من دخول الوالیات المتحدة، أو بإنفاذ ھذین اإلجراءین كلیھما، على خلفیة تورط ھؤالء في ارتكاب

 لیة وتلك المتعلقة بمنح تأشیرات الدخول فیما یتصل بحقوق اإلنسان. الدینیة، وبموجب الصالحیات الما

تنظیم داعش ومناصرة مصالحھم الخاصة، ومن ذلك بدء نقاش ُموسَّع بشأن ترشید   دّمرھامواصلة مساعدة األقلیات الدینیة والعرقیة في العراق على إعادة بناء مجتمعاتھم التي   •
ن أبناء ھذه الطوائف من اختیار ممثلیھم.   الحكم إلجراء انتخابات محلیة وإقلیمیة حرة ونزیھة تُمّكِ

 

 
 

 معلومات مرجعیة 
32Tإلى  64إذ تتراوح نسبة الشیعة منھم ما بین  مسلمون؛ أغلب سكان العراق %

 یسكن أغلب %.34% إلى 29%، بینما تتراوح نسبة السنة منھم ما بین 69
والشرقیة من البالد، في حین یقطن السنة غرب البالد  الشیعة  المناطق الجنوبیة 

مسیحي من مختلف  200,000ویضم العراق أیًضا نحو  ووسطھا وشمالھا.
  ي ھوالطوائف، ومنھم: الكاثولیك واألرثوذكس والبروتستانت، وموطنھم الرئیس

؛ إذ كان 2003غیر أن عددھم قد تضاءل بشدة منذ عام  سھل نینوى شمالي البالد.
من  700,000لنحو  اموطنً  أیٍضاالعراق ملیون فرد.  1.5م یُقدَّر آنذاك بنحو عددھ 

رین داخل البالد، باإلضافة إلى نحو بمعظمھم األیزیدیین الذین  ما زالوا ُمھجَّ
من الكاكائیین المعروفین أیًضا باسم الطائفة الیارسانیة أو جماعة أھل   150,000

وأخیًرا، ما  ي مختلف أنحاء شمال العراق.الحق. ینتشر أبناء ھاتین الطائفتین، ف
 عدد تُِقیم في بغداد وأربیل. ال صغیرة جالیة یھودیة ھناك زالت 

 معاناة األقلیات الدینیة شمالي العراق 
ست سنوات مضت على فرار أبناء الطائفة األیزیدیة من اإلبادة الجماعیة التي 

في  المصاعب الشدیدة یجابھونارتكبھا تنظیم داعش بحقھم؛ ست سنوات وما زالوا 
فما زالت أماكن  سبیل استعادة موطنھم، فضالً عن استرداد ھویتھم الدینیة والعرقیة.

ورغم   مجھولةً. المختطفین  والفتیات والفتیان  األیزیدییناء نس اآلالف من ال تواجد
الجھود المشتركة التي تبذلھا حكومة إقلیم كردستان والحكومة االتحادیة العراقیة في 

سبیل تحدید أماكن ھؤالء الُمختَطفین ولَّمِ شملھم مع عوائلھم، لم یتمكن سوى قلیل  
فرد من   2,800وما زال نحو   .2020منھم من العودة إلى دیارھم في عام 

ما  –وفق ما أوردتھ بعض التقاریر  –األیزیدیین الُمختَطفین مفقودین، وكثیر منھم 
بون لالتجار بھم 32Tزالوا   إضافة إلى ذلك، . یةإرھاب لااعمألغراض الجنس أو  یُھرَّ

كثیر من مقاتلي داعش من المسؤولین عن ارتكاب تلك الفظائع ما زالوا طلقاء  ال
غیر أن بصیًصا من األمل قد الح في األفق مع   .بمساءلتھم األیزیدیین  مطالب رغم

والیة   تجدید  بشأن 2020إصدار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قراره في عام 
فریق التحقیق التابع لألمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبھا تنظیم  

داعش؛ وھو الفریق الذي ظل طوال العام یُوثِّق تلك الفظائع ویكشف عن المقابر 
  الجماعیة.

لیة التي تبذلھا الحكومة األمریكیة لتحسین األحوال المعیشیة  رغم جھود التنمیة الدو
لدى األقلیات الدینیة والعرقیة في شمال العراق، إال أن السبیل إلى تحقیق ذلك ظلت  

الجماعات المسلحة ونقاط التفتیش  جداو32Tت 2020في عام  كبیرة  عقبات تعترضھا
الحشد  ، ال سیما تلك الجماعات من فصائل محیطھمافي سنجار وسھل نینوى و
العودة إلى منأبناء األقلیات الدینیة والعرقیة   ، منعتالشعبي التي تدعمھا إیران

وات الحشد الشعبي على  ، یفرض مقاتلو قفعند نقاط التفتیش ھذه  .ا األصلیةمواطنھ
رین داخلی�ا والالجئین، وبخاصٍة أبناء األقلیات الدینیة منھم، دفع مبالغ طائلة  الُمھجَّ
من األموال لتمكینھم من العبور إلى دیارھم وإال وقعوا ُعرضة لخطر إعادتھم إلى 

ة  القمعیممارسات وغیرھا من الممارسات ھذه الوكان نتاج  المخیمات التي أتوا منھا.
رین داخلی�ا من المسیحیین من العودة   %50أقل من  أنھ لم یتمكَّن سوى من الُمھجَّ

في حین بقي عشرات اآلالف من أبناء   ،2017إلى دیارھم منذ دحر داعش في عام 
رین داخلی�ا والالجئین في ظل أوضاع عصیبة   ھذه الطائفة في مخیمات الُمھجَّ

د وجدوا  أما أولئك المسیحیون الذین تمكَّنوا من العودة إلى مواطنھم فق ومھینة.
، ومنھا: شح الخدمات األساسیة وصعوبة األحوال  مصاعب جدیدة بانتظارھم

      االقتصادیة وسرقة ممتلكاتھم.

 التحدیات األمنیة في شمال العراق 
من بین أبرز التحدیات التي اعترضت سبل تعزیز األمن في العراق عام كان 

ا مختلف الجھات  التي تدعمھ نافسةالفصائل المسلحة المت وجود استمرار 2020
اتفاق سنجار  كان المقصد من في شمال العراق. متفاوتة مصالح التي لدیھااإلقلیمیة 

، الُمبَرم في شھر تشرین األول (أكتوبر)، تخفیف حدة التوتر الحاصل بین    األمني
والحكومة االتحادیة العراقیة؛ وھو التوتر الذي فاقم المشكالت  حكومة إقلیم كردستان 

معالجة واسع إلخفاقھ  بانتقاد  غیر أن ھذا االتفاق قد قُوبِل األمنیة في شمال العراق.
ومن ذلك، على   األیزیدیین؛ وھم الطائفة األشد ضعفًا وتضرًرا في سنجار. شواغل

سبیل المثال، أن ھذا االتفاق قد مكَّن حكومة إقلیم كردستان من تعیین رئیس بلدیة  
وقد ظلت   في سنجار دون الرجوع إلى سكان البلدة من األیزیدیین أو مشاورتھم.

خفاق حكومة إقلیم كردستان والحكومة األقلیات الدینیة على تخوفھا من أن إ
االتحادیة العراقیة في االتفاق على التدابیر األمنیة الواجب اتخاذھا بشأن المناطق 

المتنازع علیھا بینھما فیھ إفساح للمجال النبعاث تنظیم داعش في تلك المناطق التي  
لمثال، في  ومن ذلك ما حدث، على سبیل ا یقطنھا عدد كبیر من أبناء ھذه األقلیات.

قوات تابعة للحكومة العراقیة منزالً في مدینة   داھمت  ، حین2020نیسان (أبریل) 
 ات من عناصر تنظیم داعش یختبئون فیھ.الحویجة في كركوك، بینما كان العشر

 للحریات الدینیة الدولیة  مفوضیة الوالیات المتحدةالموارد واألعمال الرئیسیة لدى 
 حمایة األقلیات الدینیة في شمال العراق  تحدیث السیاسة: •
 للحریات الدینیة الدولیة تُِدین العملیات العسكریة التركیة في شمال العراقمفوضیة الوالیات المتحدة  البیان الصحفي: •
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التي شنتھا تركیا في شمال العراق، والتي شكَّلت   الضربات الجویة32Tذلك   ویَُضاف إلى
تحدیًا أمنیًا جدیًدا؛ إذ أدت تلك العملیات العسكریة المستمرة إلى زعزعة استقرار 

  بالفعل التي یقطنھا األیزیدیون في سنجار. عّرضة للخطرالمناطق الم

 قضایا أخرى ذات صلة بالحریات الدینیة في العراق 
، متماثلة  2020ینیة في إقلیم كردستان العراق، في عام ظلت أحوال الحریات الد

وزارة 32Tنسبی�ا مع كانت علیھ في العام السابق، وإن كانت حكومة اإلقلیم قد استحدثت  
كذلك، واصلت   ة والعرقیة.بقصد تعزیز حقوق األقلیات الدینی قلیاتشؤون األ

ن فروا في  رین داخلی�ا ِممَّ حكومة إقلیم كردستان استضافة مئات اآلالف من الُمھجَّ
السنوات الماضیة من األراضي التي كانت في قبضة داعش؛ ومعظمھم من  

غیر أن ھذه الطوائف قد عانت من   األیزیدیین والمسیحیین والتركمان والشبك. 
  أنحاء المناطق المتنازع علیھا طوال العام نفسھ.انعدام األمن في جمیع 

وقد ظلت أحوال الحریات الدینیة في العراق، باستثناء شمال العراق، سیئة على نحو  
فرغم تواصل الجھود المبذولة للمصالحة بین السنة والشیعة،   ما كانت علیھ سابقًا.

الحكومة االتحادیة العراقیة قد  ویَُضاف إلى ذلك أن  إال أنھا لم تُحقِّق تقدًما ملحوًظا.
رفضت إبطال قوانین التجدیف والردة، وظلت ترفض االعتراف الرسمي باألقلیات  
ن ال یدینون بدین، ومنھم البھائیون وشھود یھوه واإلنسانیون   الدینیة والجماعات ِممَّ

«اجتثاث البعث»، التي   عملیة ویَُزاد على ذلك، أخیًرا، أن والكاكائیون وغیرھم. 
،  2003اعتمدتھا الحكومة إلزالة مسؤولي حزب البعث من الحكومة بعد عام 

وظلت منذ ذلك الحین عنصًرا أساسی�ا من عناصر القانون العراقي، ما زالت تؤسس  
 للتمییز ضد السنة.   

 ساسیة للوالیات المتحدة السیاسة األ
مھ إلى طوائف 2020أبقت الحكومة األمریكیین، في عام  ، على الدعم الذي تُقّدِ

نھم من استعادة  وإعادة بنائھا عن  مجتمعاتھم المحلیة األقلیات العرقیة والدینیة بما یُمّكِ
ومن ذلك أن   طریق الدعم المالي والبرامجي، فضالً عن التفاعل المدني والسیاسي.

) قد أنفقت، منذ دحر داعش عام  USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (
دة اإلعمار في العراق،  جھود إعا لمساعدة  ملیون دوالر 438أكثر من  ،2017
وقد قدمت الحكومة   وحده. 2020ملیون دوالر أنفقتھا الوكالة في عام  38ومنھا 

إلى الحكومة العراقیة بقصد   ملیون دوالر 60 األمریكیة، كذلك، مبلغًا قدره
  لتفشي جائحة فیروس كورونا المستجد.  مساعدتھا على التصدي

وقد فرضت الحكومة األمریكیة، كذلك، إجراءات عقابیة ضد األفراد المسؤولین عن  
انتھاكات حقوق اإلنسان. ومن ذلك ما حدث، على سبیل المثال، في كانون الثاني  

، أي في الشھر التالي مباشرة على انقضاء المدة المشمولة في ھذا  2021(ینایر) 
على  عقوبات ماغنیتسكي الدولیة  تقریر، حین فرضت وزارة الخزانة األمریكیةال

رئیس ھیئة الحشد الشعبي ومستشار األمن الوطني العراقي السابق، فالح الفیاض، 
وما زال مسؤولو الحكومة   . اإلنسان حقوقجسیمة للتورطھ في ارتكاب انتھاكات 

في بغداد وأربیل وواشنطن العاصمة قضایا الحریات الدینیة في   یطرحون األمریكیة
 تفاعالتھم المشتركة مع نظرائھم من العراقیین. 
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