
 
 

 روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان:
 جنيف المكان:

 ( العراق 1الموضوع: )
 

 العراق (1)
قوات األمن العراقية، المدعومة  الذي تخوضه القتال جراءإزاء وضع المدنيين في الموصل ببالغ القلق نشعر 

اإلنتسانية  بمبادئااللتزا  ب. ونذكِّر أطراف النزاع داعشتستعاد  المدينة من تنيي  المن التحالف الدولي، 
 عتسكرية.العمليات الوالحياد والنتسبية والحذر خالل تنفيذ 

 
التهديدات،  عدد في مثير للقلق ارتفاع، فإننا نرى داعشمن قبضة  ومع التقد  الحاصل في تحرير الموصل 
أو الذين  داعش عناصر تنيي  من ي أنه  شتبه فالذين ي   أولئكخالء القتسري بحق اإلالتهديد بخصوصًا و 

 .تهديدات مشابهة تشهد مناطق أخرىأن مع العل  بالذكر  ،متورطون مع التنيي  أقربائه  ي زع  أن 
 

، بما في األتسر أو جرى توزيعها في المناطق المجاور ليلية ت ركت عند منازل منشورات عن وقد وردتنا تقارير 
 ، فضالً لدين ومدينة هيت في محافية األنبار والقيار  في محافية نينوىذلك الشرقاط في محافية صالح ا

الالمغادر  في تاريخ محدد بالناس  مدينة الموصل تنذرعن  . إن العديد من هذه قتسريا ت  ابعاده تسي وا 
 من  داعشلتنيي  المنتسوبة اتستبعاد األتسر ببوضوح طالبت نتيجة اتفاقات عشائرية جاءت التهديدات 

  .طقه امن
 



تحت وطأ   ه  التسكان، فجدامقلقة  هذه التطوراتوتعتبر  ،د القتسرييلتهديد بالتشر لمئات األتسر لقد تعرضت  
غذاء وتيتسير االحتياجات األتساتسية بما في ذلك التسكن المالئ  وال ه الخطر الفعلي لإلخالء من منازله  وفقدان

  الخدمات الصحية والتعلي . الوصول إلى
 

إلى متستوى العقاب الجماعي و  غير القانوني ليات اإلخالء القتسرية والتشريد القتسريويمكن أن ترقى عم
 بأن علما اإلنتسان،والقانون الدولي لحقوق اإلنتسان والقانون الدولي  يتشكل انتهاكًا واضحًا للدتستور العراق

رجل أو امرأ  من قبل  التي أ دين بهابالفرد المتورط في ارتكاب الجريمة  اً يحصر  تعنى ولية الجنائيةالمتسؤ 
 اخر المتسؤولية عن الجرائ  المرتكبة إلى أي شخصنقل بحتسب الوقائع. وال يمكن أبدًا و  محكمة قانونية،

 بريء.
 

أو أي شكل آخر من أشكال العقاب تخاذ المبادر  لوقف عمليات إخالء وشيكة ونحث الحكومة العراقية على ا
ن عمليات اإلخالء القتسري هي ، ي لتقدي  الجنا  إلى العدالةالجماعي وعلى تعزيز النيا  القضائي الرتسم وا 

 أعمال انتقامية تضر بالمصالحة الوطنية والتماتسك االجتماعي. 
 

 


