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 یونامي تحّقق في تقاریَر بشأن انتهاكاٍت لحقوق اإلنسان في طوز خورماتو
 
 

قام فریٌق من مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  - 2017نون األول/ دیسمبر كا 12بغداد، 
للتحقیق في تقاریَر عن تدمیٍر  2017كانون األول/ دیسمبر  7(یونامي) بزیارٍة إلى طوز خورماتو بمحافظة صالح الدین في 

تباكات التي وقعت في المنطقة في تشرین األول/ أكتوبر وتقاریَر عن تهدیداٍت عقابيٍّ لممتلكات السّكان الذین نزحوا جّراء االش
 لمنع عودة النازحین بأماٍن إلى دیارهم.

 
 وجاءت هذه الزیارُة نتیجًة لجملة أموٍر من بینها التقاریر المتكّررة عن استهداٍف عشوائيٍّ للمدنیین وعملیاِت إخالٍء قسريٍّ وتدمیرٍ 

ولكن بشكٍل خاصٍّ بعد هذا التاریخ، وهو ما تناولته یونامي في جملة أموٍر في  2017شرین األول/ أكتوبر ت 16للممتلكات قبل 
تشرین األول/ أكتوبر. وقد جاء في ذلك البیان وفي إحاطٍة قّدمها الممثُل الخاص لألمین العام لألمم  19بیانها المؤرخ في 

تشرین الثاني/ نوفمبر تقاریُر  22ألمن التابع لألمم المتحدة في نیویورك في المتحدة في العراق السید یان كوبیش أمام مجلس ا
منزًال عائدًا لمواطنین تركماٍن وُكرٍد قد ُأضرمْت فیها النیران، وهناك تقاریُر أخرى عن وقوع أعمال  150تفیُد بأّن ما ال یقلُّ عن 

شتباكات التي وقعت في المدینة والتي تسّببت في وقوع خسائَر عنف. وعالوة على ذلك، أعربت األمم المتحدة عن قلقها إزاء اال
 بشریٍة، وأّدت إلى موجٍة جدیدٍة من نزوح المواطنین وأكثرهم من الُكرد.

 
عّدة مناطَق في المدینة والتقى بعدٍد من المسؤولین. كما وخالل الزیارة إلى طوز خورماتو األسبوع الماضي، زار فریُق یونامي 

التقى مسؤولون في یونامي في أربیل بعدٍد من ُممّثلي سّكان طوز خورماتو النازحین واستمعوا إلى تقاریرهم حول الظروف 
ام المقبلة لزیارة مناطق المحیطة بالهجمات المذكورة. ومن الُمزمع أن ُتجري یونامي زیارًة أخرى إلى طوز خورماتو خالل األی

 أخرى بما فیها تلك التي اقترحها السّكان النازحون للتحقیق في هذه االدعاءات.
 



وُتعرُب یونامي أیضًا عن قلقها إزاء الهجمات المتكّررة التي ُشّنت مؤخرًا بقذائِف الهاون والتي تسّببت في وقوع خسائَر، بما في 
في المدینة وأعقبتها أعماٌل انتقامیة. وتدعو یونامي إلى وضع حدٍّ فوريٍّ لألعمال التي  ذلك خسائُر بین المدنیین من التركمان

ابیر ُتهّدُد أمَن وسالمَة المجتمَعین الُكردّي والتركمانّي وسّكانهم المدنیین. كما تدعو یونامي الحكومة العراقیة إلى اتخاِذ كافة التد
و انتهاكاٍت لحقوق اإلنسان وبسِط القانون والنظام وٕارساِء الهدوء واالستقرار في الالزمة التي من شأنها وضُع حدٍّ ألي عنٍف أ

 طوز خورماتو وكذلك تسهیُل عودة النازحین والحیاة الطبیعیة في المدینة والقضاء وكافة مجتمعاته.
 

 
*************** 

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ي/ المتحدث الرسمياإلعالم مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر ال
أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 

  information@un.org-unamiااللیكتروني التالي:
 
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 
 
http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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