
 
 
 
 

  
  

 

  ٢٠١١ آب  ١٣: تاريخ
  ١١١٣أج -٢.ريب: عدد

  

 العدالة االجتماعية فان تركمان العراق  لتحقيق باعتبارها السبيل الوحيدديمقراطيةقواعد الالايمانا بمنطلق 
بالرغم و  ،يةللحصول على حقوقهم الثقافية والسياسكوسيلة  اللجوء الى استخدام العنف المسلح رفضوا دوما

  . قاسية من التهميش واالضطهاداتسياسانهم اليزالون يتعرضون ل انهذا االيممن 

تركمان العراق قبل من ترحيبا بعد سقوط نظام البعث لقيت مشاركة االمم المتحدة في اعادة بناء العراق 
وبالرغم من تاسيس بعثة االمم المتحدة المساعدة في العراق فان وضع حقوق االنسان الخاص بالتركمان 

  .مشا ضمن تقارير االمم المتحدةمازال مه

 كما تم تهميشهم .ومنذ االحتالل لقد تعرض التركمان للكثير من حاالت القتل، التهجير، االغتيال واالختطاف
وتم السيطرة على معظم مناطقهم من قبل في هيئات الدولة وموسساتها على المستوى الوطني والمحلي، 

 ورغم كل هذا فان تقارير االمم ،ة كبيرة ديمغرافيات لتغير المناطقت هذه مليشيات البيشمركة الكردية وتعرض
لتركمان واعتبرت التركمان كأقلية يشار اليها بالهامش في حين لت حقوق االنسان االمتحدة اغفلت ذكر انتهاك

  .يعتبر التركمان جزء ومكون اصيل من الشعب العراقي

 ٢٠١٠متحدة الخاص بحالة حقوق االنسان في العراق لعام وكما في سابقاتها من التقارير فان تقرير االمم ال
عد بطريقة غير احترافية وتغافل عن الكثير من االنتهاكات الخاصة بحقوق االنسان التي تعرض لها قد أ

  .ق وهذا يظهر مدى محدودية مصادر المعلومات لتقارير االمم المتحدةتركمان العرا

  :التقرير تغافل عن

 تعرض لها التركمان في كركوك والتي ذكرتها مصادر الشرطة في المحافظة من حاالت االختطاف التي -
 وكنتيجة لذلك ترك الكثيرون من التركمان محافظة كركوك .خالل موتمر صحفي قبل عدة اشهر

  .ليستقروا في محافظات اخرى او في خارج العراق
  .االغتياالت للتركمان في منطقة طوزخرماتو  -
  .االغتياالت للتركمان في محافظة نينوى وخصوصا في الجانب الشرقي من مدينة الموصل -
  .االعتداءات على الصحفيين التركمان وخصوصا العاملين في تلفاز تركمان ايلي -
  .التهميش في التعنينات في كركوك، كفري وخانقين -
  .المؤسسات التعليمية التركمانية تم تجالها من قبل وزارة التربية -
  .ات الخاصة في هيئات الدولة كالوزارات والهيئات الدبلوماسيةنيهميش التركمان في التعت -

تقارير بعثة االمم المتحدة في العراق تغض النظر عن
 االنتهاكات بحق تركمان العراق

 



 
 
 
 

  .في مناطق كركوك المستمرالتغير الديمغرافي في مناطق كركوك، وتوطين االكراد  -
  .بالتركمانفي كركوك واكثرها خاصة   الف قضية في هيئة نزاعات الملكية٤٠٠٠٠التاخير في انجاز  -
 

 بعثة االمم المتحدة في العراق مان العراق ومنذ عدة سنوات بتزويدة بحث حقوق االنسان لتركلقد قامت مؤسس
  .ولكن يبدو انة تم تجاهلها من قبل مكتب حقوق االنسان التابع لبعثة االمم المتحدةبتقارير بصورة مستمرة 

  
  :ان بعثة االمم المتحدة في العراق طالبن
  .الخاصة بحقوق االنسان تقييم سياسة كتابة تقاريرها تعيد -
  . قلق تركمان العراق مع مكتب حقوق االنسانتناقش -
  .نشر تقرير ملحق عن وضع حقوق االنسان لتركمان العراقت -
 

_________________________________________  
  .تم اعداد التقرير من قبل المشاور القانوني احمد الهرمزي، مؤسسة بحث حقوق االنسان لتركمان العراق


