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  .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة 

  )تابع( من العهد ٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

؛ CCPR/C/TUR/Q/1/Add.1؛  CCPR/C/TUR/Q/1؛  CCPR/C/TUR/1( يل لتركيا التقرير األو     
HRI/CORE/TUR/2007() تابع(  

  . بدعوة من الرئيسة، أخذ وفد تركيا مكانه حول طاولة اللجنة  -١
، قال إن وزارة التعليم تتبع سياسة ترمي قدر املستطاع إىل           )تركيا(السيد األجاجي     -٢

 إىل  احلـادة ويوّجه األطفال ذوو اإلعاقات     . لنظام التعليمي العام  إدماج األطفال املعوقني يف ا    
وعالوة على  .  إىل معايري موضوعية   وتنظر جلنة يف مجيع امللفات استناداً     . مؤسسات متخصصة 

 إزاء تيسري ٢٠٠٧ذلك، تبذل الوزارة كل ما يف وسعها للوفاء مبا التزمت به احلكومة يف عام 
مية، وذلك  مجيع البنايات العامة، مبا فيها املؤسسات التعلي       يف األشخاص ذوي اإلعاقة     حركة

  .٢٠١٢قبل هناية عام 
 يف املائة يف صفوف البنات      ٩٨,٥ويف التعليم االبتدائي، يبلغ معدل االلتحاق باملدارس          -٣

 يف املائة يف صـفوف البنـات   ٦٦واألوالد على حد سواء؛ أما يف التعليم الثانوي فيبلغ حوايل    
  . وتعمل وزارة التعليم جاهدة على تقليص هذا الفارق. البننيئة يف صفوف  يف املا٦٩و
 قال إن تركيا ال تعترب الطائفة العلوية التركية أقلية، وهي غري            ،)تركيا (السيد إشجان   -٤

ثنية اإللألقليات، مبنح صفة األقلية للطوائف القومية       مسلَّم به   ملزمة، يف ظل غياب تعريف عاملي       
غري أن  . ووحدها الطوائف غري املسلمة تعترب أقلية مبوجب الدستور       . ثقافية واللغوية والدينية وال 

 السلطات تواصل بذل اجلهود لتعزيز محاية حقوق أفراد اجلماعات األخرى اليت تعـد جـزءاً              
اعتقال ثالث نساء من مغايرات اهلوية اجلنسانية ينـتمني إىل  مث إن   . يتجزأ من اجملتمع التركي    ال

تمييزيـة  الجراءات  ليسا من باب اإل   الشرطة  ومقاومة  وإدانتهن بتهمة إهانة    " يب حياة مب"مجاعة  
أرادت اقتيـادهن  هؤالء النسوة كن ميارسن البغاء وعندما   على اإلطالق؛ إذ علمت الشرطة أن       

ما تسبب يف خسائر مادية وإصابة      قاومن بعنف توقيفهن    إىل املخفر الستجواهبن رفضن اإلذعان      
  .زالت اإلجراءات جارية تهن؛ ومايف قرار إدانباألمر  املعنيات طعنو. لشرطةأحد أفراد ا

أن تركيا تواجه خماطر خاصـة      حقيقة  نطاق قانون مكافحة اإلرهاب إىل      سعة  عزى  تو  -٥
وتوجد آليات وطنية تسمح برصد     . مرتبطة مبوقعها اجلغرايف وانعدام االستقرار يف املنطقة حالياً       

وعالوة على ذلك، ميكن اللجوء إىل املؤسسات الدولية        . فحة اإلرهاب كيفية تطبيق قانون مكا   
مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عند حدوث انتـهاكات             

. يف هذا السياق، وتويل احلكومة عند االقتضاء االهتمام الواجب لقرارات هـذه املؤسـسات             
 لغرض التحقيق معهـم      تفيد بأن السلطات اعتقلت أحداثاً     توجد لدى الوفد أية معلومات     وال

ال تربطها عالقـات      إن تركيا  واختتم مداخلته قائالً  .  لقانون مكافحة اإلرهاب   وأدانتهم طبقاً 
  .دبلوماسية ببلدين اثنني مها أرمينيا وقربص، وال تطبق إذن أحكام العهد جتاههما



CCPR/C/SR.2928 

3 GE.12-46651 

دن يف كـانون    امـرأة اسـتف    ٧٣ ٠٠٠ قالت إن حوايل     ،)تركيا (السيدة سرمن   -٦
 من تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل تيسري وصوهلن إىل فـرص العمـل              ٢٠١١ديسمرب  /األول

واحلماية االجتماعية والتعليم، وإن هذه التدابري أفضت إىل زيادة ملموسة يف عدد الطالبـات              
  .والنساء النشطات يف سوق العمل

 تطبيق الصكوك الدولية اليت تعد طرفاً      أكد أن تركيا ترجح      ،)تركيا (إشجانالسيد    -٧
وعالوة على ذلك، عّدلت تشريعاهتا لتتوافـق مـع         . فيها إذا تعارضت مع تشريعاهتا الوطنية     

  . املعايري الدولية واالجتهاد القضائي الدويل
 شكرت وفد تركيا على ما قدمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة إىل طرح              ،الرئيسة  -٨

  .أسئلة إضافية
توقيـع  الأن تركيا تعد من بني البلدان القليلة اليت رفضت          الحظت   ،ة موتوك السيد  -٩

  .ات القومية وسألت عن أسباب ذلكاتفاقية اجمللس اإلطارية املتعلقة حبماية األقليعلى 
 قال إنه ال يفهم الغرض من تطبيق الدولة الطرف ألحكام العهد فقط             ،السيد كالني   -١٠

لتحفظ بطها هبا عالقات دبلوماسية، وحثها على إعادة النظر يف ا         اليت تر األطراف  جتاه البلدان   
  .الذي أبدته يف هذا الشأن

 تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إدراج امليل اجلنـسي            ،ترمانينالسيد فل   -١١
  .واهلوية اجلنسانية ضمن أسس التمييز احملظورة قانوناً

 ئية اليت متنح لألشخاص املدانني طبقاً      سألت عن الضمانات اإلجرا    ،السيدة واترفال   -١٢
  . لقانون مكافحة اإلرهاب

 من قـانون    ١٠املادة  التعديالت اليت أدخلت على      قال إن    ،)تركيا (إشجانالسيد    -١٣
 عّزز الضمانات اإلجرائية املمنوحة لألشخاص املدانني طبقاً ت ٢٠١٢مكافحة اإلرهاب يف عام     

ومل يفتح النقاش العـام املتعلـق       .  املنقّح إىل اللجنة   هلذا القانون؛ وسريسل نص هذا القانون     
 إال يف اآلونة األخـرية،       اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   ي ومزدوج نياملثليات واملثلي ب

وتبذل . بشأن املعايري الدولية ذات الصلة  لتثقيف الناس وتوعيتهم    بصورة مكثفة   عمل  الوينبغي  
وال تتضمن االتفاقية   .  طويالً كن حتقيق ذلك يقتضي نفساً     يف هذا السياق ل    السلطات جهوداً 

 لألقليات، وحىت البلدان اليت صـدقت        عاملياً اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية تعريفاً     
 إذن  اًوليس مهمّ . عليها حتتفظ بقرارها السيادي يف حتديد الطوائف اليت تعتربها أقليات قومية          

 إىل هذه االتفاقية، وإمنا املهم هو عدم حرمان أي شخص مـن             تركياأو ال تنضم    أن تنضم   
       وهـذا  .  هبـا أم ال حقوقه حبجة انتمائه إىل جمموعة ما، سواء أكانت هذه اجملموعة معترفـاً           

  . ما حيدث يف تركيا
 شكرت الوفد على ما قدمه من ردود إضافية ودعت أعضاء اللجنـة إىل              ،الرئيسة  -١٤

  . يف قائمة املسائل املقرر تناوهلا١٩ إىل ١٠ من االنتقال إىل املسائل
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 من أجـل     استفسر عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مؤخراً        ،السيد فلينترمان   -١٥
إىل االحتجاز رهن احملاكمة واالكتظاظ يف أماكن االحتجاز، وبصفة         املفرط  التصدي للجوء   

 عن احلاالت   وسأل حتديداً . ن احلرية عامة من أجل تعزيز محاية حقوق األشخاص احملرومني م        
اليت ميكن أن يستعاض فيها باملراقبة القضائية عن االحتجاز، ونوع األعمال اليت تظل حتـت               

احلد من نطـاق هـذه      منذ أن متّ    "  املنظمات اإلرهابية  دعاية لفائدة "طائلة القانون باعتبارها    
. ملالحقني أو املهددين باإلدانة حالياً    اجلرمية، وموعد تطبيق العفو على الصحفيني املتهمني أو ا        

ومل ترد الدولة الطرف على األسئلة املتعلقة بالتدابري املتخذة لتنقيح مواد القانون املتعلق باحلق              
يف الوصول إىل املعلومات، وهي مواد تقيد احلصول على بعض املعلومات املتصلة بأمـاكن              

ن، مبن فيهم العاملون يف ميدان الصحة،       االحتجاز، وتوفري عدد كاف من املوظفني يف السجو       
 وقال إن من املستحسن أن يرد الوفـد علـى      . وضمان حصول احملتجزين على العالج الطيب     

  .األسئلة هذه
 سألت عما إذا كانت الدولة الطرف ستفي مبا التزمـت بـه يف              ،السيدة واترفال   -١٦

 وصـول   وهلا وُتيـسِّر فعـالً     من قائمة املسائل املقرر تنا     ١٨ردودها الكتابية على السؤال     
  . ٢٠١٢األشخاص املعوقني إىل مجيع املباين ووسائل النقل العامة يف عام 

 قال إن العديد من التقارير املنشورة، وخباصة تقارير منظمـة العفـو             ،السيد كالني   -١٧
. حبق احملتجزين يف االتصال مبحامنيفيما يتعلق الدولية، تشجب تكرار حاالت انتهاك القانون 

هنـاك،  وسأل عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لتحسني تطبيق القانون وعما إذا كانت              
االعتقال واحلبس االحتياطي   املتصلة ب حكام  مثلما يبدو، اختالفات إن مل نقل تضارب بني األ        

 يف  حق األشخاص احملتجـزين مؤقتـاً     فيما خيص    قانون مكافحة اإلرهاب     اإلفادات وبني و
  . حاماالتصال مب

 ١٠املسألة    قال إن الردود اخلطية اليت قدمتها احلكومة التركية بشأن         ،السيد سالفيويل   -١٨
من القائمة تكشف أنه ال يزال من الصعب مقاضاة املتورطني يف أعمال التعـذيب وإدانتـهم،                

. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اإلسراع يف وضع آلية وطنيـة ملنـع التعـذيب                
كما مل تقـدم    . قدم أية معلومات بشأن مساعدة الضحايا على التعايف ومنحهم تعويضات         ت ومل

الدولة الطرف أية معلومات بشأن قتل املدافع عن حقوق اإلنسان هرانت دينك ومقتل سـبعة               
  .سيد رسول دلسني أثناء االحتجازأشخاص ينتمون إىل عائلة واحدة يف كردستان ووفاة ال

 رد وجيـز  ١١ الرد اخلطي املتعلق باألسئلة املطروحة يف املـسألة   إنواستطرد قائالً   -١٩
تفـسري معـىن    ، وإن من املستحسن      شافياً ومفرط يف العمومية ولذا ال ميكنه أن يكون رداً        

  .واملدافع املائيةاحلار الفلفل لغازات " املقنن بصرامة"االستخدام 
قسري، قال إن بإمكان الوفـد   وباألخص قضية االختفاء ال    ١٢وفيما يتعلق باملسألة      -٢٠

أن يشري إىل التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتحقيق يف حاالت املقابر اجلماعية، وطريقـة               
  . التعرف على الضحايا، وتدابري اجلرب املمكنة
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، طلب من الوفد تقدمي معلومات عن احلاالت اليت قوضي          ١٤وفيما يتعلق باملسألة      -٢١
عنف ضد النساء واألطفال وأدينوا، واستفسر عما إذا كانـت ميزانيـة            فيها املتورطون يف ال   
 إن من املستحسن    وختم قائالً .  كافية لتطبيق قانون مكافحة العنف املرتيل      الدولة تعتمد أمواالً  
  . بشأن جرائم الدفاع عن الشرفأن يقدم الوفد أرقاماً

يت تستند إليهـا الـسلطات       وسأل عن املعايري ال    ١٧ أشار إىل املسألة     ،السيد تيلني   -٢٢
من القانون  حصرياً  لفرض حظر قانوين على منظمة ما، وعما إذا كانت هذه املعايري تستمد             

  .  ألحد أعضاء املنظمة احملظورة الطعن يف هذا القراراجلنائي، وما إذا كان مسموحاً
 استغرابه  وأبدى) احلياة الوردية (يب حياة   مب ذكّر بقضية جمموعة     ،السري ناجيل روديل    -٢٣

إزاء تنفيذ الشرطة عملية االعتقاالت جملرد وشاية مبمارسة البغاء، وتساءل عما إذا كان هذا               
  .هو اإلجراء املنصوص عليه يف القانون

 اقترحت تعليق اجللسة لدقائق معدودة من أجل السماح للوفـد بإعـداد             ،الرئيسة  -٢٤
  .الردود على أسئلة أعضاء اللجنة

  .٣٥/١٦؛ واستؤنفت الساعة ١٥/١٦ ُرفعت اجللسة الساعة
 من القائمة، وقدمت ١٧ رّدت على األسئلة املتعلقة باملسألة   ،)تركيا (السيدة سرمن   -٢٥

األرقام املطلوبة بشأن طاقة استيعاب السجون وأشارت إىل أن التعديالت التشريعية تضمنت            
رائم اليت يقضي اجلاين    إمكانية اإلفراج قبل األوان عن السجني حسن السلوك وتوسيع فئة اجل          

وأنشئت وحدات خاصة باجلاحنني األحداث ملنـع       . عقوبتها يف إطار نظام السجون املفتوحة     
وينص القانون على إمكانية إخـضاع      . تعرضهم خلطر االعتداء على أيدي احملتجزين الكبار      

عاقب عليهـا    من احتجازه بصفة مؤقتة يف حاالت اجلرائم اليت ي         املتهم للمراقبة القضائية بدالً   
من قرارات االحتجاز املؤقت    وجيب أن تتضمن    . القانون بالسجن ملدة أقصاها ثالث سنوات     

إشارة واضحة إىل أن هذا اإلجراء يتناسب مع حجم الشكوك احمليطة بالشخص             اآلن فصاعداً 
وفيما يتعلق مبخالفات الصحافة، تشري احملاكم التركية       .  وأنه يستند إىل أسس صحيحة     املعين

وختمت قائلـة إنـه     . إىل قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق حبرية التعبري         
  .  يف جمال اإلعالمتوجد قيود على احملتجزين ال

 رافقه  ذوي اإلعاقة شأن األشخاص    قالت إن اعتماد قانون ب     ،)تركيا (انالالسيدة ش   -٢٦
سيما فيما يتعلق بالتحاق األطفال باملدارس،       كذلك إحراز تقدم كبري يف مجيع اجملاالت، وال       

الدخول إىل املباين العامة وغريها من اهلياكل األساسية العامة، وتقدمي اإلعانات           سبيل  وتيسري  
  . ، وتوفري خدمات التعايفذوي اإلعاقةلألشخاص 

وأنه  قالت إن حق احملتجزين يف االتصال مبحام حق مطلق           ،)تركيا (دة سرمن السي  -٢٧
إذا كان قانون مكافحة اإلرهاب ينص على جواز تقييد هذا احلق خالل الساعات األربـع               
والعشرين األوىل حببس احتياطي بناء على طلب املدعي العام، إال أن هذا التقييـد يكـون                
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وال يوجـد    .به ال ميكن استجوابه خالل هذه الفتـرة        بهمصحوباً بضمان، باعتبار أن املشت    
  . تعارض بني قانون مكافحة اإلرهاب وغريه من األحكام التشريعية القائمة

وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية وباالدعاءات اليت تفيد بأن بعـض األسـر                -٢٨
ل القضية لكنها أوضحت أن     ختطر باعتقال أبنائها، قالت السيدة سرمن أهنا ال تعلم تفاصي          مل

القانون يف تركيا جييز ألي شخص يثبت حرمانه من حق ينص عليه القـانون، كـاحلق يف                 
إخطاره باعتقال أحد أقاربه، أن يطلب اجلرب إذا ُحكم يف هناية املطاف برباءة الشخص املعتقل           

  . أو احملتجز رهن احملاكمة أو إذا ُحفظت القضية
 قالت فيما يتعلق بقضية قتل هرانت دينـك إن الـسلطات            ،)تركيا (السيدة أورباي   -٢٩

 بالسجن مدى احلياة، غري أن      ٢٠١١يوليه  /حقّقت مع املتهم وحاكمته وحكمت عليه يف متوز       
 سنة وستة أشهر ألن اجلاين      ٢١هذه العقوبة ُخفّضت يف هناية املطاف إىل عقوبة بالسجن مدهتا           

الطلب الذي قدمه حمامو عائلة السيد دينـك إىل         ى  وبناء عل .  عند ارتكاب اجلرمية   قاصراًكان  
 بشأن التحقيق مـع بعـض املـوظفني         ٢٠١١يناير  /بول يف كانون الثاين   نالنيابة العامة باسط  

التحقيق مع موظفني اثنني من وكالة االستخبارات الوطنية غـري أن النيابـة             تقرر  ومالحقتهم،  
وفرضت عقوبـات   . سقطت حبكم التقادم  العامة قررت حفظ امللف ألن التهم املوجهة إليهما         

 يتعلـق   أمـا فيمـا   .  فادحاً  مهنياً تأديبية على عشرة من رجال األمن كانوا قد ارتكبوا خطأً         
مبالبسات وفاة رسول دلسني، فإن هذا األخري تويف أثناء نقله إىل املستشفى بعد أن لطم رأسه 

ن هذا القرار استؤنف، وهو     وُحفظت القضية دون متابعة لك    . عند الوصول إىل خمفر الشرطة    
 عائلة السيد دلسني أن رجال األمن قتلـوه          أقارب وأكد.  على حمكمة النقض   معروض حالياً 

. ؤكـد هـذه االدعـاءات     يمل  الذي أجري    أثناء احلبس االحتياطي، غري أن التحقيق        عمداً
  . وأقيمت دعوى يف هذا الصدد أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 شـّدد  ٢٠٠٥ قالت إن تعديل القانون اجلنـائي يف عـام        ،)تركيا (انالشالسيدة    -٣٠
 وأدخل. العقوبات املتعلقة جبرائم الدفاع عن الشرف اليت تعد أبشع أنواع العنف ضد النساء            
وعلـى  . عدد كبري من التغيريات اليت تضمنها القانون اجلديد املتعلق مبكافحة العنف املـرتيل            

  . ٢٠١٣اإليواء، على أن يتم بلوغ اهلدف املنشود يف عام وجه اخلصوص زيد عدد أماكن 
 أضاف أن تركيا هي أول بلد صّدق دون حتفظ على اتفاقية        ،)تركيا (إشجانالسيد    -٣١

جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، مع أن بعض األحكـام               
إىل من وراء ذلك    ت احلكومة هتدف    وكان. التشريعية الوطنية مازال يتعارض مع هذا الصك      

  . فرض تعديل القوانني
: وميكن أن يستند قرار حظر منظمة بسبب أنشطتها اإلرهابية إىل أربعة معايري هـي               -٣٢

استخدام العنف، والتحريض على العنف، والتحريض على التمييز، واسـتخدام األسـلحة            
األطراف املعنية حملاولـة تـسوية      وجيب على الشرطة عند تلقيها وشاية أن تستدعي         . النارية

وتنحصر مهمتها يف عملية االستدعاء، ألن إصدار األمر باالعتقال حكر          . الرتاع القائم بينها  
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، فإن  )احلياة الوردية (يب حياة    يتعلق باحلادث املتعلق جبماعة مب     وفيما. على السلطات القضائية  
  . ناملعنيات قاومن رجال األم

  أوضحت أن احلق يف استشارة حمام حق مطلـق، رهنـاً           ،)تركيا (السيدة سرمن   -٣٣
باالستثناءات املنصوص عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب، لكنه ال يوجد التزام قانوين يقضي             

  .  باالتصال بعائلتهللمشتبه بهبالسماح 
 شكرت الوفد على ما قّدمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة الـراغبني يف              ،الرئيسة  -٣٤

  . فية إىل القيام بذلكطرح أسئلة إضا
وتساءل كيف ميكـن أن     ) احلياة الوردية (يب حياة    ذكّر بقضية مب   ،السري ناجيل روديل    -٣٥

وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، أعلنت     . الشرطة مقاومة هلا  " استدعاء"تلبية  االمتناع عن   يعترب  
 ٢٤٧ ٠٠٠إىل  مكـان    ١٠٠ ٠٠٠الدولة الطرف أهنا سترفع طاقة استيعاب السجون مـن          

 ١٢٦٠٠٠ البالغ حاليـاً (، ما يشي بأهنا تتوقع زيادة كبرية يف عدد املعتقلني     ٢٠١٧حبلول عام   
 هذه التوقعات   وسيكون من املهم معرفة األسس اليت استندت إليها       . يف غضون سنوات  ) معتقل

  .  عن بناء املزيد من السجونوأسباب عدم التفكري يف حلول أخرى كاجلزاءات البديلة عوضاً
 أشاد بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية جملس أوروبا وأعرب عن           ،السيد فلينترمان   -٣٦

وأشاد كذلك  . أمله يف أن تسحب حتفظاهتا على باقي الصكوك املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان           
وتقيـيم  عمليـاً    على تطبيقها    بالتعديالت التشريعية العديدة إال أنه ذكّر بضرورة السهر أيضاً        

وسيكون من املفيـد    . االختفاءحباالت   بأن الوفد مل يرّد على السؤال املتعلق         كّر أيضاً وذ. أثرها
، ٢٠١٠ معرفة ما قامت به الدولة الطرف لتنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب املقدمة يف عام             

حاالت االختفاء املبلغ عنها يف اجلمهورية التركيـة لـشمال          ملعاجلة  ما تعتزم القيام به     خاصة  و
  .هذا اإلقليم تزامات دولية جتاهالبأن عليها  أن الدولة الطرف ال تعترف ص، علماًقرب
فيد عدم تطبيق الضمانات القضائية املنصوص معلومات ت قال إن هناك    ،السيد كالني   -٣٧

 النتصاف ال يكفي ألن الـضحايا غالبـاً       لووجود سبل   . عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب    
وعالوة على ذلك، جيب أن تتخذ الدولة إجـراءات اسـتباقية           . هايترددون يف اللجوء إلي    ما

ويف مجيع األحوال، تظل الفترة اليت مينع فيها املتـهم          . وحترص على أن حيترم موظفوها القوانني     
من االتصال مبحام، رغم أنه ال يديل خالهلا بأية أقوال، فترة طويلة ألن التجربة أثبتت أن خطر                 

ويبـدو أن   . من االعتقال األربع والعشرين ساعة األوىل     ة يبلغ أشده يف     التعذيب واملعاملة السيئ  
أن ما يـدعونا إىل       لقانون مكافحة اإلرهاب مفرط االرتفاع؛ وهو      املعتقلني طبقاً القّصر  عدد  

  .أن تعريف اإلرهاب تعريف واسع جداًنستنتج منطقياً 
ملنظمة ما،   غري القانوين كيفية حتديد الطابع    طلب توضيحات فيما خيص      ،السيد تيلني   -٣٨

   . من العهد، وعن عدد املنظمات احملظورة قانونا٢٢ًوإىل أي حد يتوافق ذلك مع املادة 
  .مكافحة االجتار بالبشرطلب توضيحات فيما خيص  ،السيد بوزيد  -٣٩
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بّين أن إنشاء املزيد من السجون يهـدف إىل احلـد مـن             ) تركيا (إشجانالسيد    -٤٠
، سيفضي اعتماد تـدابري     من ناحية أخرى  . ىل حتسني ظروف االحتجاز    إ اكتظاظها، وأيضاً 

جديدة بشأن إقامة العدل إىل حث وترية معاجلة القضايا ومضاعفة عـدد احملكـوم علـيهم        
  . بالسجن

 ما تكون صعبة،    وغالباًتستغرق الوقت    عملية تطبيق التعديالت التشريعية      وأضاف أن   -٤١
واجلهود اليت تبذهلا تركيا يف هذا الصدد منـذ عـشر           .  أيضاً تقتضي تغيري العقليات  ناهيك أهنا   

تقارير هيئات ومنظمات غري حكومية     نتائج ملموسة، كما تشهد على ذلك       سنوات أفضت إىل    
  .ويف هذا الصدد تعد اإلرادة السياسية ضرورية، واألنشطة التدريبية مهمة جداً. خمتلفة
  إىل١٩٩٠بالغ خالل الفترة من عام االختفاء القسري مصدر قلق ت حاالت   وشكّل  -٤٢
 وزارة  وتقـوم . ، غري أن السلطات اختذت إجراءات كثرية منذ ذلـك الوقـت           ٢٠٠٠عام  

مظـامل، وهـي    للويف انتظار تعيني أمني     . املشكلة لتسوية هذه    مشروع حمدد بإجناز  الداخلية  
 جلنة حتقيق خاصة،    ، تتوىل جلنة حقوق اإلنسان التابعة للربملان، مبساعدة       وظيفة منشأة حديثاً  

  .معاجلة قضايا االختفاء، سيما اختفاء األطفال
 مشروع مشترك بني تركيا واالحتاد األورويب تبلغ        سيوفر،  ٢٠١٣ من عام    واعتباراً  -٤٣

. تطبيق خطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشر       الدعم ل  يورو   ميزانيته حوايل مليوين  
مبشاركة عدد من األطراف     كافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا    إطار مل إعداد   وجيري حالياً 

. املعنية، وتستعد تركيا للتصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتـار بالبـشر        
  . يف آن معاً وتعد تركيا بلد مقصد وعبور

وعلى غرار ما حيدث يف بلدان أخرى، ال يوجد سبيل آخر حلمل شخص ما علـى                  -٤٤
وهذا ما حصل مـع أعـضاء       . بالقوة وامر القضاء سوى اقتياده إىل خمفر الشرطة      ألمتثال  الا

 بـل  ومتـّنعن الاليت رفضن الرد على أسئلة رجال األمن    ) احلياة الوردية (مجاعة بـميب حياة    
  .ذلك إىل حد االعتداء عليهمجلأن 
إىل االنتقـال    شكرت الوفد على ما قدمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة            ،الرئيسة  -٤٥

  . من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٢٧ إىل ٢٠إىل املسائل من 
هلا بشخـصية   عتراف  اال يف غياب  أشار إىل أن الطوائف غري املسلمة        ،السيد كالني   -٤٦

هلا إنشاء مؤسسات أو مجعيات، وأن الـسلطات عـّدلت القـانون املتعلـق              قانونية ميكن   
وسـيكون مـن   .  محاية أفضل حلقوقها يف امللكية      من أجل توفري   ٢٠١١باملؤسسات يف عام    

 ، أم أنه يشمل أيضاًاملفيد معرفة ما إذا كان هذا التعديل يقتصر على املمتلكات املسّجلة حالياً         
 أيـضاً عما إذا كان هذا التعديل يسري     وتساءل  . استرداد املمتلكات اليت ُحجزت يف املاضي     

هلذه الطوائف، يف حال    عما إذا كان يسمح     ان،  على الطوائف اليت ال تعترف هبا معاهدة لوز       
ومبدأ العلمانية الـذي    . ، بإنشاء مؤسسات مبوجب القانون املدين     التعديلتطبيق هذا   انعدام  
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حتتج به الدولة الطرف ال يتعارض مع أحكام العهد، فهو ال خيص إال الدولة وال مينع النـاس     
  . حبريةمن ممارسة شعائر دينهم

ن اجملتمع املدين أنه تعذّر عليها املشاركة يف صياغة التقارير املقدمة           وأكدت منظمات م    -٤٧
ورغم أن من الواضح أنه ال ميكن إشراك اجلميـع يف           . من تركيا إىل اللجنة وغريها من اهليئات      

  .أن توفري معلومات حول هذه النقطة سيكون حمل ترحابصياغة هذه التقارير، إال 
  .٠٠/١٨ُرفعت اجللسة الساعة 

       


