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 سید الریس،

 
 نیابة عن مركز زاغروس لحقوق اإلنسان، أود أن ألفت انتباه هذا المنتدى إلى الوضع متدهور للغایة في مجال حقوق اإلنسان في

 تركیا، وال سیما في المنطقة الكردیة في جنوب شرق البالد.
 

 في الواقع، بعد االنتخابات التشریعیة یونیو 2015، وأول تطور إیجابي في تسویة المسألة الكردیة في تركیا، وعملیة السالم توقفت
 فعلیا في یولیو تموز عام 2015 وبدأت أعمال العنف بین القوات المسلحة التركیة وحزب العمال الكوردستاني (پ.ک.ک).

 
 وقد نتج عن انهیار عملیة السالم وتصاعد الصراع في تزاید عدد القتلى المدنیین وانتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان.

 
 منذ استئناف األعمال العدائیة، نتج العدید من حاالت التعذیب والترهیب، وقد لوحظ االعتقاالت التعسفیة و االختفاءات القسریة.

 
 منذ 16 دیسمبر 2015، شنت السلطات التركیة عملیات كبیرة جدا في المناطق ذات األغلبیة الكردیة، یستهدف بشكل رئیسي بلدتي

 ''جزیره''  و ''سیلوبي''، في قسم ''شیرناخ'' على الحدود مع سوریا والعراق. وأصبحت المدن المذكورة مناطق عسكریة و أرض
 معارك و حیث أجبر السكان بمغادرة منازلهم.

 
 بعد فشل االنقالب العسكري في 15 یولیو 2016، بخالف التزاماتها الدولیة في مجال حقوق اإلنسان، اتخذت الحكومة التركیة

 تدابیر صارمة وغیر الدیمقراطیة ضد معارضیها، ورفض األعضاء المنتخبین في بلدیات المناطق الكردیة.
 

 بعد مشارکت رؤساء مشترکه البلدیه من دیار بكر، جنوب شرق تركیا،اعتقلوا بتاریخ 25 أكتوبر 2016، و ایضا تم اعتقال
 أحد عشر نائبا من حزب الشعب الدیمقراطي (HDP)، بما فیهم الرئیسیین، صالح الدین دمیرتاش  و فیجن یوكساكداغ،  بتاریخ 4

 نوفمبر 2016.
 

 عزیزي رئیس،
 

 ان منظمتنا، تشعر بالقلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان في تركیا، والتي قد تؤدي إلى مأساة إنسانیة کبیرا.
 

 تطلب منظمتنا من مجلس حقوق اإلنسان، بإجراء تحقیق شامل عن االنتهاكات واالعتقاالت األخیرة، وبناء على هذا نطلب من المقرر
 الخاص المعني بقضایا األقلیات، إلعداد تقریر كامل عن انتهاك حقوق األقلیات في تركیا.

 
 وأخیرا، إن منظمتنا ال ترى في العنف حال، و ندعو جمیع أطراف النزاع، العودة إلى عملیة السالم.

 
 شکرا

 

 


