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ملّخص النتائج التي توصلت إلیھا بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) في طوز خورماتو
 

بغداد، 23 كانون األول/ دیسمبر 2017 - قامت فَِرٌق من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بزیاراِت رصٍد إلى طوز خورماتو، حیث رصدوا منازَل وأعماالً تجاریةً مدمرةً
.في العدید من األحیاء الكردیة بشكٍل أساس في ھذه المدینة المختلطة ِعرقیاً ودینیاً، وذلك في أعقاب نقل السلطة األمنیة في المنطقة في تشرین األول/ أكتوبر

 
ومنذ اندالع أعمال العنف في طوز خورماتو في تشرین األول/ أكتوبر، تلقّت یونامي عدداً من االدعاءات بوقوع إساءاٍت وانتھاكاٍت لحقوق اإلنسان، ال سیما فیما یتعلق بوقوع خسائَر
بشریٍة بین المدنیین وادعاءین بالعنف الجنسي. وال تزاُل ھذه الحوادث قید التحقیق. كما تلقّت یونامي و حققت في عدد كبیر من االدعاءات المتعلقة بتدمیر الممتلكات في 16 و17
تشرین األول/ أكتوبر. واّدعى عدٌد من المصادر والشھود أن مدنییِن وأفراداً في جماعاٍت مسلحٍة تركمانیٍة نفّذوا ھذه األفعال فضالً عن تخویف السكان ، الذین غادر العدید منھم المدینةَ
.خوفاً. وال تزال ھویة مرتكبي ھذه األفعال غیُر معروفة

 
وتلقّت یونامي تقاریراً عن ھذه الحوادث من نازحین من طوز خورماتو متواجدین حالیاً في كركوك والسلیمانیة وأربیل، ومن قواٍت حكومیٍة وأمنیٍّة ، وتقاریَر إعالمیٍة و من صحفیین
وممثلین مجتمعیین وسیاسیین ومنظماٍت غیر حكومیٍة وطنیٍة ودولیة. وعزا العدیُد من النازحین العنَف إلى التوتّرات بین المجتمعَین الكردي والتركماني-الشیعي. واّدعوا أن الكثیر من
ً عملیات التدمیر والنھب وقعت بعد أن غادر السّكاُن الُكرُد المدینةَ، والذین لم یعُد معظمھم بعد. وعالوةً على ذلك، اّدعى الكثیرون أنھ على الرغم من أن عملیات النھب جرت عشوائیا
.وعلى نطاٍق واسعٍ في أحیائھم، فإن األضرار األكبر كانت ذاَت طابعٍ استھدافّيٍ - على سبیل المثال، على أساِس االنتماء السیاسّي أو األمني

 
وحتى 14 كانون األول/ دیسمبر، ووفقاً لألرقام التي وردت من المنظمة الدولیة للھجرة [[1]]، فإن 1,440 أسرةً (8,694 فرداً) ُھم نازحون حالیاً من طوز خورماتو بعد أحداث
منتصف تشرین األول/ أكتوبر. وعادت 444 أسرةً نازحةً (2,664 فرداً) إلى دیارھم. وقال أحد النازحین لیونامي: "أنا أخشى على أمن أسرتي. نحن ال نرید العودة حتى یتّم حلُّ ھذه
المشكلة. ونشُر قواٍت خاصٍة من الجیش العراقي من خارج طوز خورماتو لتأمین أحیاءنا أمٌر جیٌد ألنھم محایدون." وقال نازٌح آخر: "نحن نخشى العودة ألن ھناك قصفاً أیضاً على
."أحیاءنا

 
وأجرت فِرٌق من یونامي زیارتي رصٍد إلى طوز خورماتو في 7 و14 كانون األول/ دیسمبر، أساساً لتقییم االدعاءات المتعلقة بإلحاق أضراٍر في الممتلكات. وزارت الِفرُق حیّي
العسكري واإلمام أحمد وبعد ذلك حیّي الجمھوري وجمیلة. وقد رصدت یونامي خالل الزیارة األولى في حیّي العسكري واإلمام أحمد، ویضم كالھما عدداً كبیراً من السكان
التركمانیین، أحد المباني التي تضررت مما یبدو أنھ ھجوٌم بقذائف الھاون. كما رصدت یونامي أضراراً لِحقت بالمكتب المحلي لحزب االتحاد الوطني الكردستاني وأضراراً جسیمةً
بالحرق في أحد معارض السیارات شمال المدینة. وخالل الزیارة، التقت یونامي كذلك بممثلین عن مجلس قضاء طوز خورماتو، یمثلون كالً من المكّون العربي-السني والتركماني-
الشیعي والمكّون الكردي. وأُجریْت مقابلةٌ مع ممثٍل عن الحشد الشعبي التركماني-الشیعي، وكذلك مع أحد كبار ضباط الشرطة المسؤولین عن المنطقة. وسعى الفریُق إلى الحصول على
.إفاداٍت مستقلٍة عما جرى، فضالً عن إفاداِت العملیات األمنیة ومعلوماٍت عن التحقیقات الجاریة

 
وقبل الزیارة الالحقة في 14 كانون األول/ دیسمبر، تلقّت یونامي تحلیالً لصور األقمار االصطناعیة للمناطق الكردیة بالدرجة األولى في حیّي الجمھوري وجمیلة قبل وبعد أعمال
العنف. وأشارت الصوُر إلى أن 29 مبنًى على األقل قد ُدّمرت في حي الجمھوري و11 مبنًى في حي جمیلة. وخالل الزیارة، رصد فریُق یونامي ما یقرب من 100 محٍل تجارّيٍ
أٌحرقْت أو تضّررْت على طول طریق السوق الرئیسي في حي الجمھوري، ولم یتسن رصُد الكثیر منھا عبر صور األقمار االصطناعیة. كما رصد الفریُق ما یقرُب من 30 منزالً
.أُحرقت أو أصیبت بأضرار. وقد ُھدمت خمسةُ منازل في حي جمیلة ومنزٌل واحٌد في حي الجمھوري

 
وأشار الفریق إلى أنھ من الصعب تمییُز المباني المنھوبة ما لم تكن أبوابُھا مفتوحةً، وأّن العدید من المنازل ال یُمكن الوصول إلیھا خلف جدراٍن عالیٍة أو داخل مجّمعات، ما یجعل من
المستحیل تحدیُد ما إذا كان ھناك ضرٌر أو نھب. وبالتالي، ال یمكن للفریق أن یستبعَد إمكانیةَ أن یكون عدُد المنازل التي تعرضت للتدمیر أو النھب أو لكلیھما أعلى مما ھو علیھ،
.والواقُع أن یونامي تلقّت ادعاءاٍت عن تضّرر عدٍد أكبَر بكثیٍر من المنازل

 
كما رصد فریق یونامي وجود كتاباٍت على نطاٍق واسعٍ على منازَل للتأشیر على عائدیتھا إلى التركمان، یُّدعى أن الغرَض منھا منُع إلحاق أضراٍر أو نھٍب أو كلیھما. وأفاد نازحون
.بأنھم كانوا لیطلبوا من أصدقاءھم أو جیرانھم من التركمان التأشیَر بالكتابة على ممتلكاتھم لحمایتھا

 
وقد أعربت یونامي باستمراٍر عن قلقھا إزاء وضع السكان المدنیین في طوز خورماتو واالدعاءات المتعلقة بتدمیر الممتلكات، وذلك في بیانین صحفیین في 19 تشرین األول/ أكتوبر
و12 كانون األول/ دیسمبر، وخالل اإلحاطة التي قدمھا الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش أمام مجلس األمن في 22 تشرین الثاني/ نوفمبر.
وتطلُُب یونامي من السلطات العراقیة اتخاذ كافة التدابیر الالزمة لحمایة المدنیین في طوز خورماتو، ال سیما في ضوء الھجمات األخیرة بالقصف، وتیسیر العودة اآلمنة والكریمة
والطوعیة للنازحین ومحاسبة المسؤولین عن االنتھاكات التي وقعت منذ منتصف تشرین األول/ أكتوبر. كما تُعرب یونامي عن قلقھا إزاء الھجمات العشوائیة المتكررة األخیرة بقذائف
الھاون والتي ألحقت خسائَر في المدینة من بینھا خسائُر في صفوف المدنیین من المكّون التركماني، وتدعو إلى وضع حّدٍ فورّيٍ لألعمال التي تھّدُد أمن وسالمة المكّونین الكردي
.والتركماني

 
__________________________________

 
ترصد مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولیة للھجرة حركات عودة من أزمة المناطق المتنازع علیھا منذ أواخر تشرین األول/ أكتوبر 2017. وفي األسابیع األولى من األزمة كان [1]
.الوضع متقلباً إلى حد كبیر، حیث أن بعض أنماط النزوح ال تستمر سوى لبضعة أیام. وفي ضوء ذلك، ینبغي توخي الحذر في تفسیر األعداد الكلیة للعائدین

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

لمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دھب، معاون مدیر المكتب اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي 
<dahab@un.org<mailto:dahab@un.org :بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ھاتف: +964 790 194 0146 برید إلیكتروني 
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