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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

وجـرى  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١ اإلنسان   حقوق
وترأس . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠االستعراض املتعلق بتركيا يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف          

واعتمد الفريق العامـل    . وفد تركيا السيد مسيل سيسيك، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة         
  . ٢٠١٠مايو / أيار١٢ بتركيا يف جلسته السادسة عشرة املعقودة يف هذا التقرير املتعلق

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .السعودية أنغوال، وكوبا، واململكة العربية: لتيسري االستعراض املتعلق بتركيا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بتركيا
 A/HRC/WG.6/8/TUR/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة      /تقرير وطين   )أ(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/8/TUR/1/Corr.1و
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

(A/HRC/WG.6/8/TUR/2)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/8/TUR/3)؛  
وأحيلت إىل تركيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا وآيرلندا               -٤

يختنشتاين واململكة  واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وقربص ول       
وهذه األسئلة متاحة   . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا واليونان       

  . على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  موضوع االستعراضالدولة عرض احلالة من جانب   -ألف   
ئيس الوفد التركي، يف البيان االستهاليل، إىل مزايا االستعراض اجلاري املتعلق           أشار ر   -٥

بتركيا وشكر مجيع أصحاب املصلحة الذين أسهموا يف العملية، كما شكر البلـدان الـيت               
وأفاد أن استشارة اجملتمع املدين قد حظيت . اشتركت يف تقدمي قائمة األسئلة اليت أعدت سلفاً

وقد كانت املسامهات املقدمة يف إطار اجتماع استشاري        . د التقرير الوطين  باألولوية يف إعدا  
ديسمرب ومن خالل نداء ُنشر على صفحة الويب لـوزارة الـشؤون            /عقد يف كانون األول   
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وشـهدت  . وقد تقرر أن يستمر هذا التعـاون      . اخلارجية حامسةً يف حتديد أولويات التقرير     
يدة تعزى إىل برنامج العمـل الـديناميكي املتعلـق          تركيا، منذ تقدمي التقرير، تطورات جد     

  . يف البلدحقوق اإلنسانبإصالح حالة 
فقـد  . حقوق اإلنسان وتعزيزها أولوية من أولوياهتا الـسياسية       وتعترب تركيا محاية      -٦

) ٢٠٠٤ و ٢٠٠١(اضطلعت بعملية إصالحية واسعة النطاق، مشلت تعـديلني دسـتوريني           
 وضع قانون مدين جديد ومدونة جديـدة للعقوبـات، يف           وتسعة برامج إصالح، إضافة إىل    

وقـد أدى فريـق رصـد       . الوقت الذي تواصلت فيه اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب        
  . اإلصالحات، الذي يتكون من عدة وزراء، دوراً رائداً يف هذه العملية

معاهدات واعتمدت تركيا معايري عاملية لتعديل تشريعاهتا، وعجلت بالتصديق على            -٧
دولية وكثفت برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون وغريهم من موظفي اخلدمة املدنية، ممـا              

 يف التفـاوض مـع االحتـاد        ٢٠٠٥وشرعت تركيا يف عام     . أدى إىل تغري شامل يف العقلية     
، طلبت تركيا احلصول علـى مركـز        ٢٠٠٩ويف عام   . األورويب على انضمامها إىل االحتاد    

  . الة األوروبية للحقوق األساسيةاملراقب لدى الوك
 على أن أحكام االتفاقات الدولية هلا الغلبة على         ٩٠وينص الدستور املعدَّل يف مادته        -٨

  .أحكام التشريعات الوطنية يف حالة التضارب بني االثنني
  . ١٩٨٤ ألغيت متاماً عقوبة اإلعدام اليت مل تنفذ منذ عام ٢٠٠٤ويف عام   -٩

ُمنح املواطنون األتراك احلق يف تقدمي التماسات فردية إىل احملكمـة            ١٩٨٧ويف عام     -١٠
.  اعُترف باالختصاص اإللزامي هلـذه احملكمـة       ١٩٩٠ويف عام   . األوروبية حلقوق اإلنسان  

فاألحكام اليت تصدرها احملكمة تترجم وتوزع على املؤسسات املعنية، ويقيَّم أثرها ونتائجها،            
وتتلقى األطـراف املعنيـة     . ئية الضرورية مبجرد أن تصبح هنائية     وتتخذ بشأهنا التدابري الوقا   

  . التعويض الالزم
، إقـرار   ٢٠١٠مايو  /وتشمل التعديالت اجلديدة اليت أدخلت على الدستور يف أيار          -١١

مبدأ التمييز اإلجيايب يف حالة األطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وأقارب الـشهداء؛             
ية؛ وااللتزام باختاذ مجيع التدابري من أجل منع إيذاء األطفال؛ وإنشاء           ومحاية البيانات الشخص  

مؤسسة أمني املظامل؛ وإتاحة احلق يف تقدمي التماسات فردية إىل احملكمة الدستورية؛ وإقـرار              
حقوق التفاوض اجلماعي لصاحل موظفي اخلدمة املدنية واملوظفني العامني؛ وبدء العمل بنظام            

للقرارات اليت تصدر عن اجمللس العسكري األعلى واجمللس األعلى للقـضاة     املراجعة القضائية   
  .واملدعني العامني

، ٢٠٠٩أغـسطس   /وهتدف استراتيجية إصالح القضاء، اليت اسـتكملت يف آب          -١٢
وكذلك خطة العمل املتصلة هبا إىل تعزيز استقالل القضاء وحياده وأدائه وفعاليته، فضالً عن              

وكان من العناصر املهمة يف هذه االستراتيجية إنشاء        . ملهنية للعاملني فيه  االرتقاء بالكفاءات ا  
  . حمكمة االستئناف الوسيطة املختصة بالشؤون املدنية واإلدارية
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ومن املقرر إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس وتكون مبثابـة               -١٣
. وكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     اآللية الوقائية الوطنية املنصوص عليها يف الربوت      

. وقد ألغيت العقبات الدستورية اليت كانت حتول دون إصدار القانون املتعلق بأمني املظـامل             
  . وجيري يف الوقت الراهن وضع مشروع قانون يتعلق بإنشاء آلية مستقلة للنظر يف الشكاوى

ضة التمييـز وحتقيـق املـساواة    وأعد أيضاً مشروع قانون يتعلق بإنشاء جملس ملناه    -١٤
ومبوجب هذا القانون، مينع التمييز ألسباب كاهلويـة اجلنـسية          . باالستناد إىل املعايري الدولية   

  . واإلعاقة واألصل اإلثين
وأشار الوفد إىل أن تركيا دولة طرف يف اتفاقيات مكافحة الفساد التابعـة لألمـم                 -١٥

لتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وهي تشارك بنشاط يف املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة التعاون وا
 ٢٠١٠وقد اعتمـدت يف عـام       . إطار جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا       

  . استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وخطة عمل لتنفيذ االستراتيجية
 املاضي يف جمال    وأكد الوفد على اخلطوات اهلامة اليت اختذهتا تركيا على مدى العقد            -١٦

محاية حقوق اإلنسان، وبينما أشار الوفد إىل ضرورة اختاذ تدابري قانونية وإدارية إضافية، فقد              
  . أعرب عن اإلرادة السياسية القوية لتركيا وحرصها الشديد على مواصلة هذه اجلهود

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وأعرب عدد من الوفود عن تقديره      .  وفداً ٥٤لي، أدىل ببيانات    خالل احلوار التفاع    -١٧

أما البيانات اإلضافية . للعرض الشامل للتقرير الوطين وللردود املقدمة على األسئلة املعدة سلفاً  
اليت تعذر اإلدالء هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، فستنشر على موقع الـشبكة               

وترد يف الفرع الثاين من هذا التقريـر        . )١(ي الشامل عند توافرها   اخلارجية لالستعراض الدور  
  . التوصيات املقدمة خالل احلوار

أشارت اململكة العربية السعودية إىل اإلصالح الشامل اجلاري يف تركيـا يف جمـال                -١٨
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التعديالت الدستورية واخلطط الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة          

وأشادت بالتدابري املُتخذة من أجل إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك عـن  . ق اإلنسان حلقو
طريق اخلطة اإلمنائية االستراتيجية التاسعة اليت هتدف أيضاً إىل زيادة معدل التحاق الفتيـات              

  .وقدمت توصيات. باملدارس، وخباصة يف املناطق الريفية

__________ 
1 Slovenia, Hungary, Nepal, New Zealand, the Republic of Korea, Finland, the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, Djibouti, Kazakhstan, Poland, Oman, China, Viet Nam, 

Maldives, Sri Lanka, Yemen, Afghanistan, Colombia, Equatorial Guinea, Malaysia, Nigeria, 

Portugal, Slovakia, the Syrian Arab Republic, Ghana, Burkina Faso and Albania. 
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مية إىل حتسني مستوى محاية حقـوق اإلنـسان   ونوهت اليونان جبهود احلكومة الرا   -١٩
  .توصيات وقدمت اليونان. وأشارت إىل التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة األخرية على دستور البلد

. وأشارت اجلزائر إىل العالقات التارخيية اليت ربطتها بتركيا على مدى عقود طويلـة    -٢٠
وأكدت على التقدم احملرز يف جمـال     . الوطينونوهت مبشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير        

وأشـارت إىل   . التعليم األساسي وعلى التدابري التشريعية الرامية إىل النهوض بوضع املـرأة          
  .وقدمت توصيات. استمرار ارتفاع معدالت وفيات األمهات والرضَّع

حوظ يف  ونوهت الربازيل بإلغاء عقوبة اإلعدام وسلَّطت األضواء على االخنفاض املل           -٢١
وأعربت عن القلق من استمرار املواقف العدائية جتاه األقليات اإلثنية والدينية           . عمل األطفال 

وسألت الربازيل إن كانت تركيا تعتزم تنقيح تشريعاهتا مـن          . والعنف الذي يستهدف املرأة   
أجل تصنيف الدوافع العرقية كعامل من العوامل املشددة، واستفسرت عن جرائم الـصحافة             

  .وقدمت الربازيل توصيات. ستوجبة للعقوبةامل
 من أجل تعزيز    ٢٠٠١وأشادت قطر بعملية اإلصالحات التشريعية اجلارية منذ عام           -٢٢

وأشارت إىل اجلهود الرامية إىل مكافحة أوجه عدم املساواة والتمييز، وإىل           . حقوق اإلنسان 
  .للجميع  يف تركيا إلزامي وُيقدَّم جماناًحرص تركيا على االرتقاء مبستوى التعليم، علماً بأن التعليم

وأشارت قربص إىل أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قضت مراراً بأن تركيـا               -٢٣
وشددت احملكمة علـى أن     . مسؤولة عن انتهاكات األحكام األساسية للمحكمة يف قربص       

اكات اليت ترتكبها   تركيا، حبكم تواجدها العسكري املتواصل يف اجلزيرة، مسؤولة عن االنته         
قواهتا املسلحة أو اإلدارة احمللية اخلاضعة لسلطتها، وأن عليها بالتايل التزاماً بـضمان مجيـع               

  .وقدمت قربص توصيات. حقوق اإلنسان يف تلك املنطقة
ورحبت أذربيجان بسياسة تركيا يف عدم التسامح إطالقاً مع التعذيب، وأشارت إىل              -٢٤

وأعلنت أذربيجان دعمهـا    . حقيق تكافؤ الفرص بني النساء والرجال     إنشاء اللجنة املعنية بت   
من أجـل تعزيـز   جلهود تركيا الرامية إىل القضاء على آفة اإلرهاب ونوهت بالتدابري املُتخذة        

  .توصيات وقدمت أذربيجان. ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحتها لإلرهاب
وأشـارت إىل   . ال تنفيذ اإلصالحات  وأقرت بيالروس بتراث تركيا وجتربتها يف جم        -٢٥

سياسة احلكومة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقاً مع التعذيب والرامية إىل استئـصال هـذه               
ونوهت جبهود تركيا الرامية إىل إعمال حقوق الطفل، وحتقيق املساواة بني اجلنسني            . الظاهرة

  .وقدمت توصيات. والقضاء على االجتار باألشخاص
دونيسيا إىل اجلهود اليت تبذهلا تركيا من أجل مواءمة تشريعاهتا الوطنيـة            وأشارت إن   -٢٦

املتعلقة حبقوق اإلنسان مع املعايري الدولية وأبرزت أن تركيا طرف يف الـصكوك الدوليـة               
وأكدت على اجلهود املبذولة من أجل تعزيز نظام التعليم الـوطين وعلـى التـزام             . الرئيسية

  .وقدمت توصيات. يب واالجتار باألشخاصاحلكومة بالقضاء على التعذ
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حقوق اإلنسان ومواءمـة    التعديالت الدستورية العديدة لكفالة     وأشارت تونس إىل      -٢٧
ورحبت باجلهود املبذولة من أجل تعزيز حقوق املرأة، مبا         . تشريعاهتا احمللية مع املعايري الدولية    

يع أشكال التمييز ضد املـرأة،      يف ذلك سحب تركيا لتحفظاهتا على اتفاقية القضاء على مج         
واملنـصوص  " جرائم الشرف "وسلَّطت األضواء على عقوبة السجن املؤبد املنطبقة يف حالة          

  .وقدمت تونس توصية. عليها يف القوانني احلالية
وأشـارت  . وأقرت سويسرا بأن الوفد التركي تناول األسئلة اليت أُرسلت إليه سلفاً            -٢٨

والحظـت أن   . تعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة      إىل استمرار االدعاءات امل   
 من قانون العقوبات ُتشرعان أعمال املضايقة واالضطهاد ضد املدافعني          ٣١٨ و ٣٠١املادتني  

  .وقدمت سويسرا توصيات. عن حقوق اإلنسان
ـ   وشدد لبنان على قرار تركيا توجيه دعوة دائمة إىل            -٢٩ راءات أصحاب واليات اإلج

 لزيارة البلد، وأشار إىل اإلصالحات اليت مشلت القانون اجلنائي، ومن ذلـك وضـع            اخلاصة
واستفسر لبنان عن التدابري املتخذة إلنـشاء مؤسـسة         . استراتيجية لتحسني النظام القضائي   

مستقلة حلقوق اإلنسان وأبرز اجلهود املبذولة من أجل النهوض حبقوق املـرأة والتـصدي              
  .املرتيل للعنف
ت إيطاليا باجلهود الرامية إىل إصالح النظام القانوين، مبا يف ذلك إلغاء عقوبـة       ونوه  -٣٠

اإلعدام، وشجعت على مواصلة سياسة عدم التسامح إطالقاً مع التعذيب وعلى املضي قُدماً             
. ورحبت إيطاليا بتعهدات تركيا والتزاماهتا فيما يتعلق حبرية الـدين         . يف تعزيز حقوق املرأة   

  .وقدمت توصية
 من أجل مواءمـة     ٢٠٠١ورحبت البحرين باإلصالحات القانونية اجلارية منذ عام          -٣١

وأشارت إىل اخلطوات املُتخـذة يف      . التشريعات الوطنية مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان      
وأعربت البحرين عن   . الفترة األخرية من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان         

  .وقدمت توصية. من التجربة التركية يف جمال حقوق اإلنسانرغبتها يف االستفادة 
واستفسرت الدامنرك عما تعتزم تركيا القيام به من أجل منع أعمال التعذيب وسوء               -٣٢

املعاملة، بوصفها ظاهرة ال تزال منتشرة رغم اجلهود املبذولة من أجل التصدي هلا، وطلبـت       
تخذة من أجل ضمان إعمال حقوق اجلماعات       احلصول على معلومات إضافية عن التدابري امل      

  .وقدمت الدامنرك توصيات. اإلثنية والدينية، وخباصة الطوائف الدينية غري املسلمة
وسـلَّطت  . ونوهت قريغيزستان مبسامهة تركيا يف تعزيز األمن والسالمة يف املنطقة           -٣٣

وعلـى مـا توليـه      األضواء على سياسات تركيا القوية الرامية إىل مكافحة عمل األطفال           
السلطات من اهتمام بالتعليم ومحاية األطفال وحتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال حقـوق             

  .وقدمت قريغيزستان توصيات. املرأة
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 الصومال بالعملية االستشارية الشمولية اليت سبقت إعداد التقرير الـوطين           تونوه  -٣٤
وأشار إىل خطـط    . ٢٠٠١ن منذ عام    وباألولوية اليت أعطتها احلكومة ملسألة حقوق اإلنسا      

وطنية عدة كأمثلة على ذلك، وشجع على وضع خارطة الطريق املتعلقة مبـسأليت اللجـوء               
وأعرب عن امتنانه لقرار حكومة تركيا استضافة املؤمتر الدويل املعين بالصومال يف            . واهلجرة

  . ٢٠١٠مايو / أيار٢٣ إىل ٢١الفترة من 
رده على األسئلة، إىل الضمانات الدستورية املتعلقة حبظـر         وأشار الوفد التركي، يف       -٣٥

. مغايري اهلويـة اجلنـسانية    التمييز واليت تشمل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي و        
فاحملاكم العليا قد أقرت يف أحكامها السابقة حق هؤالء األشخاص يف حرية التجمع، وجرائم            

  .  مقبولة، مبا فيها اجلرائم اليت ُترتكب بسبب اهلوية اجلنسيةالكراهية مبختلف أنواعها ُتعترب غري
ومن أجل جتسيد املساواة يف الواقع العملي، تعاونت تركيا مع ممثلني عن مجـاعيت                -٣٦

وهي بصدد مراجعة املناهج الدراسية بغية القـضاء علـى        من بني آخرين،    العلويني والروما،   
  . مجيع املواد التمييزية

فد إىل تدريس هلجات ولغات تقليدية عديـدة يف مـدارس خاصـة ويف          وأشار الو   -٣٧
  . إدارات أنشئت حديثاً داخل اجلامعات، وإىل أن البث يتم بلغات مثل الكردية والعربية

وأشار الوفد إىل أن تركيا قد أخذت على نفسها، يف إطار معاهدة لوزان للـسالم،                 -٣٨
والحظ أن كل اجلماعات اإلثنية     . اتوصفهم أقلي مسؤولية محاية املواطنني من غري املسلمني ب      

وأفـاد أن   . أو العرقية أو اللغوية أو غريها من اجلماعات مل يكن ُيعترف هبا بصفتها أقليات             
األقليات تستفيد من سياسة التمييز اإلجيايب، مبا يف ذلك التعليم باللغة األصـلية يف مـدارس                

 للمؤسسات بإحراز تقدم كبري، حيث أصـبحت        وقد مسح القانون اجلديد املُنظِّم    . األقليات
هذه املؤسسات مؤهلة القتناء املمتلكات واالخنراط يف األنشطة الدوليـة واحلـصول علـى              

  .املالية املعونة
وُيعاقَـب  . واملساواة بني اجلنسني أمام القانون مبدأٌ من املبادئ املكرَّسة يف الدستور            -٣٩

د، وجيري يف الوقت الراهن تنفيذ مبادرات هتدف إىل         على جرائم الشرف بعقوبة السجن املؤبَّ     
، على التوايل، اللجنـة     ٢٠٠٩ ويف عام    ٢٠٠٥وقد أُنشئت يف عام     . محاية املرأة من العنف   

املشتركة بني الوزارات لرصد العنف ضد املرأة واللجنة الربملانية املعنية بتحقيق تكافؤ الفرص             
القانون، وكذلك موظفو القطاع الصحي والقضاة      ويتلقى موظفو إنفاذ    . بني النساء والرجال  

واملدعون العامون واجلنود تدريباً على القضايا املتصلة بالعنف املرتيل واإلطار التشريعي املعزَّز            
املتعلق باملساواة بني اجلنسني، ومن املقرر أن ُيقدَّم هذا التدريب يف املـستقبل القريـب إىل                

  .الزعماء الدينيني أيضاً
ر القانون تعدُّد الزوجات، والزواج الديين دون إمتام اإلجراءات املدنية، وفحص           وحيظ  -٤٠

  .وتتوافر للنساء ضحايا العنف مالجئ من املقرَّر زيادة عددها مستقبالً. األعضاء التناسلية
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ويف .  أُنشئت جلنة برملانية لرصد تنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل           ٢٠٠٩ويف عام     -٤١
ومن املقـرر تعـديل قـانون    . املتعلق حبماية األطفال حيز النفاذ، دخل القانون   ٢٠٠٥ عام

يز يقوم علـى أسـاس      امكافحة اإلرهاب لضمان حماكمة مجيع األطفال املشتبه هبم، دون مت         
وقد ُسجِّل . العمر، مبوجب نفس النظام اجلاري العمل به يف احملاكم املختصة بقضاء األحداث   

القضاء على أسوأ أشكال سوف يتم ، و١٩٩٧نذ عام اخنفاض كبري يف معدَّل عمل األطفال م
وقد اعتربت منظمة العمل الدولية أن تركيا بلٌد من البلدان          . ٢٠١٥عمل األطفال حبلول عام     

  .األكثر فعالية يف جمال مكافحة عمل األطفال
فاألحداث املشتبه هبم ال    . ووضع نظام جديد للعدالة يقوم على أساس محاية األطفال          -٤٢

وباإلضافة إىل ذلك، أصـبح تـوفري       ستجواهبم أو التحقيق بشأهنم دون حضور حمامٍ،        ميكن ا 
تطبيق علم النفس علـى     وجيب على القضاة أن يكونوا ملمني ب      . القانونية هلم إلزامياً  املشورة  

وحيصل . األطفال وباخلدمات االجتماعية، وُيحاكَم األحداث املشتبه هبم يف جلسات مغلقة          
ون الذين يتعاطون مع األطفال اجلاحنني تدريباً خاصاً يف جمال علم الـنفس             موظفو إنفاذ القان  

  .وُيحظر أيضاً استخدام األصفاد. يرتدون أزياء رمسية وال
وقد وقَّعت تركيا على االتفاقية األوروبية حلماية األطفال من اإليذاء واالسـتغالل              -٤٣

ويوجـد يف  . نساء ضحايا اإليذاءملساعدة األطفال وال  ) ١٨٣(وأُنشئ خط هاتفي    . اجلنسيني
 مركزاً لألطفال والشباب تقّدم خدمات اجتماعية لألطفـال الـذين يعيـشون أو       ٣٨البلد  

  .يعَملون يف الشوارع
وأعرب الوفد عن اعتزام تركيا ضمان النفاذ التام لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل التعليم    -٤٤

  . والتدريب والعمالة وامللكية واخلدمات
ِذكر بيانات تتعلـق    و.  القانون حرية الدين واملعتقد وحرية التجمع للجميع       ويكفَل  -٤٥

وقد ُسجِّلت يف املاضي اعتداءات معزولـة ومؤسـفة         .  اختياري بالدين يف سجالت األسرة   
وأكدت تركيا أهنا تشجب جرائم الكراهيـة       . استهدفت أشخاصاً ينتمون إىل ديانات خمتلفة     

 والـذي  ٢٠٠٧ ميم الصادر عن وزارة الداخلية يف عـام مبختلف أنواعها، وأشارت إىل التع 
  .والسالم يتضمن تعليمات ملنع هذه األحداث ونشر ثقافة تقوم على قيم التعايش

وأشارت الفلبني إىل اعتزام تركيا إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وأشـادت              -٤٦
 مجيع أشكال التمييـز  بإلغاء عقوبة اإلعدام وبسحب حتفظات تركيا على اتفاقية القضاء على   

ونوهت الفلبني بزيادة معدَّل التحاق البنات بالتعليم االبتدائي، وبالشراكة الـيت           . ضد املرأة 
أقامتها تركيا مع منظمات غري حكومية من أجل مساعدة ضحايا االجتار، وتثقيف املوظفني             

  .وقدَّمت الفلبني توصيات. العامني يف جمال حقوق اإلنسان
اريا إىل أن مئات اآلالف من البلغاريني من تراقيا الشرقية أُرغمـوا يف             وأشارت بلغ   -٤٧

وشدَّدت على  .  على مغادرة ديارهم ووجدوا املالذ يف بلغاريا       ١٩٤٥ و ١٩٠٨الفترة ما بني    
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وجود قضايا عالقة تتعلق حبق هؤالء األشخاص يف السكن واألرض وامللكية، واستفـسرت             
  .دَّمت بلغاريا توصياتوق. عن حالة تنفيذ قانون املؤسسات

واعتربت أرمينيا أن من املهم التأكيد على تدابري عدة ميكن أن تـساعد تركيـا يف                  -٤٨
مواءمة سجلها يف جمال حقوق اإلنسان مع التزاماهتا الدولية، وذلك على الرغم من التقـدم               

وأفادت أن اسـتمرار العنـف الـذي        . الذي أحرزته تركيا يف جمال ضمان حقوق اإلنسان       
يستهدف النساء واألطفال أمر مثري للقلق، ورحبت باعتماد خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة         

ورحَّبت أرمينيا أيضاً بالتغيُّر الذي شهده اجملتمع التركي الذي أصبح أكثـر            . االجتار بالبشر 
  .وقدَّمت أرمينيا توصيات. استعداداً للتحقيق يف أحداث املاضي

ر منها التمييز واملساواة بني اجلنسني ومحاية الالجئني، وأشارت فلسطني إىل مجلة أمو     -٤٩
والحظت اجلهود املبذولة من أجل إصالح النظام القضائي وإنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق     

وأقرَّت فلسطني باجلهود املبذولـة  . اإلنسان والتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  
  .وقدمت توصية. بغية تعزيز احلوار بني احلضارات

ورحَّبت النرويج بتركيز تركيا على تنفيذ اإلصالحات الوطنية على حنو ما يشري إليه               -٥٠
 املمثل اخلاص لألمني العـام      ٢٠٠٤وأشارت إىل الزيارة اليت قام هبا يف عام         . التقرير الوطين 

كما أشارت النرويج إىل تقـارير تتحـدث عـن          . املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     
ومغـايري اهلويـة     احلقوق األساسية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي          انتهاكات
  .وقدَّمت النرويج توصيات. اجلنسانية

جهود تركيا الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا مع املعايري        بتقدير  والحظ االحتاد الروسي      -٥١
ل احلقوق االقتـصادية    وأشار إىل التقدم احملرز يف جماالت مثل إعما       . الدولية حلقوق اإلنسان  

وأشار االحتاد الروسي إىل العناية اخلاصة الـيت        . واالجتماعية والثقافية وخفض معدل األمية    
  .وقدَّم توصيات. ُتوليها تركيا ملكافحة االجتار بالبشر

. شيلي جبهود تركيا الرامية إىل احتـرام حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا            اعترفت  و  -٥٢
  .توصيات وقدَّمت

النـساء   مصر باجلهود املبذولة يف جماالت احلق يف التعليم ومحاية حقـوق             ونوَّهت  -٥٣
واألطفال، وخباصة يف جمال مكافحة عمل األطفال، وبالربامج الرامية إىل تعزيز املساواة بـني              

. اجلنسني ومكافحة العنف ضد املرأة، واجلهود الرامية إىل مكافحـة االجتـار باألشـخاص             
  .وقدَّمت مصر توصيات

أشارت باكستان إىل التدابري املتخذة من أجل تعزيز الضمانات الدسـتورية الـيت             و  -٥٤
جمموعة مـن   متخضت  فقد  . تكفل املساواة يف املعاملة وعدم التمييز واحترام حقوق اإلنسان        

إجنازات عديدة يف جماالت تتعلق حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات،         عن  اإلصالحات القانونية   
وطلبت باكستان احلصول على معلومـات      . القضاء، ومكافحة الفساد  وحرية الدين، ونظام    
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وقـدَّمت  . بشأن تنسيق عمل اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان وتفاعلها مع اهليئات احلكوميـة   
  .باكستان توصية

ونوَّهت بنغالديش جبهود تركيا الرامية إىل إصالح إطارها القانوين، مبا يف ذلك نظام               -٥٥
 وحتقيق التوازن بني الرغبة يف التصدي للحض على الكراهية القائمـة علـى              العدالة اجلنائية، 

. أُسس اجتماعية أو عرقية أو دينية أو إقليمية واحلفاظ على أعلى املعايري يف جمال حرية التعبري               
وسلَّطت بنغالديش الضوء على التقدم احملرز يف جمال التخفيف من وطأة الفقر واالستفادة من              

  .وقدَّمت توصيات. سيةاخلدمات األسا
وأقرَّت إسبانيا بالدور احلاسم الذي تؤديه تركيا يف احلوار والتفاهم بـني األديـان                -٥٦

وأشارت إىل قرار تركيا إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة إىل مجيع اجلرائم وإىل إمكانية . والثقافات
وقدَّمت . ناهضة التعذيب تصديقها يف املستقبل القريب على الربوتوكول االختياري التفاقية م        

  .إسبانيا توصيات
تفاقية القـضاء علـى     اوإعالهنا بشأن   وأثنت كنداً على قرار تركيا سحب حتفظاهتا          -٥٧

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ونوَّهت بإنشاء جلنة برملانية ُتعىن بقـضايا املـساواة بـني                
إقليمية فيما يتعلـق بالتفـسري      وأشارت إىل الشواغل اليت أثارهتا منظمات وآليات        . اجلنسني

  .التركيوبقانون اإلنترنت الضيق ملفهوم األقليات الدينية واإلثنية، 
وسلّطت اإلمارات العربية املتحدة الضوء على ما حققته تركيا من إجنازات يف جمال               -٥٨

يف املدارس  التعليم، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة جلعل التعليم جمانياً وإلزامياً جلميع األطفال             
العامة، ونّوهت باجلهود الرامية إىل النهوض بنظام التعليم عن طريق اتباع سياسـة تكـافؤ               

  .وقّدمت اإلمارات العربية املتحدة توصية. الفرص
ورحبت السويد باجلهود املبذولة من أجل حتسني األوضاع يف السجون، وأعربـت              -٥٩

نفرادي ونقص الرعاية الطبيـة واحتجـاز       عن االنشغال إزاء اّدعاءات التعذيب واحلبس اال      
األطفال يف أوضاع ال ختتلف كثرياً عن أوضاع احتجاز الكبار، وطلبـت احلـصول علـى      

وأشارت السويد إىل تقارير تتحدث عن احتجاز الالجئني        . معلومات إضافية يف هذا الصدد    
ي هلـذه   وملتمسي اللجوء، وطلبت احلصول على معلومات بشأن التدابري املتخذة للتـصد          

  .وقّدمت السويد توصيات. الشواغل
وسلّطت اهلند الضوء على عملية اإلصالح اجلارية يف جمال حقوق اإلنسان يف تركيا،   -٦٠

مبا يف ذلك برامج اإلصالح الدستوري التسعة، وخباصة اإلصالحات اجلارية يف جمال احلقوق             
التعريف املتحدة القطري بسبب    انشغاالت فريق األمم    وأشارت اهلند إىل    . املدنية والسياسية 

وشـجعت  . الضيق ملفهوم األقليات وطلبت احلصول على معلومات إضافية يف هذا الـصدد   
  .تركيا على التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
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احملرز فيما يتعلق مبعّدالت التحـاق الفتيـات باملدرسـة          نوهت السنغال بالتقدم    و  -٦١
وبينما أشارت  . شريعية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      وباإلجراءات املؤسسية والت  

السنغال إىل اجلهود املتواصلة من أجل التصّدي للعنف على النحو الواجب، فإهنا أفـادت أن              
  .وقدمت السنغال توصيات. العنف الذي يستهدف املرأة ال يزال يشكّل مصدراً للقلق

جبهود تركيا الرامية إىل ضمان احلق يف التعليم،        ) ريةاجلمهورية البوليفا (فرتويال  أقرت  و  -٦٢
معـدالت  اخنفاض   يف املائة، و   ٩٠إىل  واليت أّدت إىل ارتفاع معّدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي         

وأشارت فرتويال إىل اإلعانات االجتماعيـة  .  يف املائة١ل من قأالتسّرب من التعليم وصوالً إىل   
 املنخفض، واملشروطة بالتحاق األطفال باملدرسة، وإىل االهتمام        املقدمة إىل األسر ذات الدخل    

  .وقدمت فرتويال توصية. اخلاص بالتحاق الفتيات بالتعليم، وال سيما يف املناطق الريفية
من جهود ملكافحة حزب العمال الكردستاين،      إىل ما تبذله تركيا     وأشار وفد تركيا      -٦٣

، الذي يـضطلع بأنـشطة االّتجـار باملخـدرات          وهو منظمة إرهابية باعتراف دول العامل     
وقد سعت تركيا إىل عدم التـضحية       .  شخص ٤٠ ٠٠٠وباألشخاص، واملسؤول عن مقتل     

وأشار الوفد إىل أن الصعوبات القائمة تعـزى إىل         . حبقوق اإلنسان حبجة مكافحة اإلرهاب    
عاملة، وهي فتركيا مصرة على مكافحة التعذيب وسوء امل. عدم وجود تعريف دويل لإلرهاب

تتبع سياسة تقوم على أساس عدم التسامح إطالقاً مع التعذيب وسوء املعاملة، وتتعاون مـع               
وهي تراعي أيضاً التوصيات املقّدمة من كل مـن جلنـة منـع             . مجيع هيئات الرصد الدولية   

نشر التعذيب التابعة جمللس أوروبا وجلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة، وما انفكت ت            
  .٢٠٠١مجيع التقارير الصادرة عن جلنة منع التعذيب منذ عام 

 بأن التعذيب ميثل جرمية ضد      ٢٠٠٢وقد أقر حكم صدر عن حمكمة النقض يف عام            -٦٤
 مث  ٢٠٠٨ويف  . اإلنسانية، وأن االعترافات اليت ُتنتزع حتت التعذيب ال ميكن اعتمادها كأدلة          

وقد أُعّد  . لقانون تدريباً على حقوق اإلنسان     من موظفي إنفاذ ا    ٥٠ ٠٠٠، تلقى   ٢٠٠٩يف  
 قاعة جديدة ألخذ األقوال     ٣٠وأنشئت  . دليل يتعلق حبقوق اإلنسان وأساليب أخذ األقوال      

  .متشياً مع املعايري الدولية
على أعمال الشغب وحظر االستخدام املفرط      نفذت مبادرة للسيطرة    ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٦٥

  .٢٠١١يف عام خطط تطبيق مشروع هلذا الغرض  ومن املللقوة، واختذت عقوبات تأديبية،
ويتوىل املّدعون العامون إعالم أقارب املشتبه هبم احملتجزين، مبن فـيهم املتـهمون               -٦٦

وال جيوز تقييد   . وحيق للمشتبه هبم االتصال مبحامٍ    . بارتكاب جرائم إرهابية، بإجراء التوقيف    
ن القاضي يف حالة جرائم اإلرهاب، وال ميكـن       ساعة ومبوجب قرار م    ٢٤هذا احلق إالّ ملدة     

، ُزّودت أقـسام مكافحـة   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ويف عامي . أخذ أي أقوال دون حضور احملامي 
.  البـصري  - مقاطعة بأجهزة للتسجيل الـسمعي       ٤٤اإلرهاب التابعة إلدارات الشرطة يف      

  .إنفاذ القانونتوجد أية أماكن احتجاز رمسية أخرى غري تلك األماكن التابعة لقوات  وال
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وُتعّد حرية التعبري جزءاً ال يتجزأ من النظام الدميقراطي التركي، وقد متت مواءمـة                -٦٧
التشريعات ذات الصلة مع األحكام السابقة للمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان ومـع              

ومن أجل القضاء على بعض املشاكل اليت تعترض تنفيـذ هـذه            . الصكوك الدولية األخرى  
وقـد شـكّلت وزارة     .  من قانون العقوبات   ٣٠١ت، أُدخلت تعديالت على املادة      التشريعا

العدل فريقاً عامالً كلّف باستعراض مواد معّينة اعتربت منظمات غري حكومية وهيئات دولية             
  .أهنا تطرح بعض اإلشكاليات

صحافة  على حرية ال   ئيةكادميية القضا األويتلقى القضاة واملّدعون العامون تدريباً يف         -٦٨
 صدر القانون املتعلق بالنفاذ إىل شبكة االنترنت ومبكافحـة          ٢٠٠٧ويف عام   . وحرية التعبري 

وال ميكن تقييد النفاذ إىل الشبكة إالّ فيما يتعلق بعدد حمدود          . اجلرائم اليت ترتكب عرب الشبكة    
  .من اجلرائم، وذلك مبوجب قرار من القاضي ووفقاً للقانون

 أوجه التباين يف الدخل بني خمتلف املناطق، شرعت تركيا منذ ومن أجل القضاء على    -٦٩
  .الستينات من القرن املاضي يف تنفيذ جمموعة من اخلطط واالستراتيجيات اإلمنائية

مشروع العـودة إىل    "العودة الطوعية للمشّردين داخلياً عن طريق       أمكن تيسري   وقد    -٧٠
 األمم املتحدة اإلمنائي، والذي يقوم علـى        ، الذي جيري تنفيذه باالشتراك مع برنامج      "يةالقر

جمموعة من التدابري الشاملة، مثل االستثمار يف البنية التحتية وتقدمي املساعدة املادية املباشـرة              
 على إجياد تسوية    ٥٢٣٣عالوة على ذلك، ينص قانون التعويضات رقم        و. واملساعدة املهنية 

  .ق املواطنني نتيجة اإلرهاببالتراضي للقضايا املتعلقة باألضرار اليت تلح
تفاقات الدولية على القوانني احمللية، كما رحبت بتحسني        أسبقية اال ورحبت هولندا ب    -٧١

وقالت إن بعض دواعي القلق ال تزال قائمة فيما خيّص تعليق قرار            . األوضاع داخل السجون  
قليات غري املـسلمة    إنشاء مؤسسة أمني املظامل، وعدم االعتراف باألقليات اللغوية خبالف األ         

املشار إليها يف معاهدة لوزان للسالم، وعدد من القوانني اليت قد تقّيد حرية التعبري، مبا فيهـا                 
. ٢٠٠٨ من قانون العقوبات بصيغتها املعّدلة يف عـام          ٣٠١قانون مكافحة اإلرهاب واملادة     

  .وقدمت هولندا توصيات
د من املعاهدات، غري أهنا أشارت      ورحبت البوسنة واهلرسك بتصديق تركيا على عد        -٧٢

وسلطت الضوء على إصـالح     . إىل بعض التحفظات اليت أبدهتا تركيا على معاهدات أخرى        
وأعربت عن االنشغال إزاء    . القانون اجلنائي، والقانون املتعلق باإلعاقة وقانون محاية األطفال       

لتأخر يف إنشاء مؤسـسة    ضعف تنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة وا         
  .أمني املظامل وفقاً ملبادئ باريس

تقدير عملية اإلصالحات اجلارية يف جمال حقوق اإلنـسان والـيت           بوالحظ األردن     -٧٣
وأبـرز  . هتدف يف مجلة أمور إىل مواءمة اإلطار القانوين مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان           
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تقّدم احملرز يف جمال مكافحة التعـذيب والفـساد         األردن قرار تركيا إلغاء عقوبة اإلعدام وال      
  .وقّدم األردن توصيات. وتعزيز استقالل القضاء

وسلطت املكسيك األضواء على اجلهود املبذولة والعملية اإلصـالحية اجلاريـة يف              -٧٤
وأشارت إىل التزام تركيا حبقوق اإلنسان، وهـو التـزام جيـّسده            . ٢٠٠١تركيا منذ عام    

وقـدمت  .  من املعاهدات وتعاوهنا مـع اآلليـات التابعـة للمجلـس           تصديقها على عدد  
  .توصيات املكسيك

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للتقرير الوطين املقّدم من تركيا ونّوهـت              -٧٥
وقـّدمت اجلمهوريـة    . بتوقيعها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب        

  .توصيات التشيكية
الواليات املتحدة األمريكية بالتقدم الـذي أحرزتـه تركيـا يف جمـال             وأشادت    -٧٦

اإلصالحات السياسية وجبهودها من أجل التوصل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن اإلصـالح               
وأقّرت الواليات املتحـدة األمريكيـة      . الدستوري وتنفيذ مبادرة الوحدة الوطنية والصداقة     

 من قانون العقوبات وجبهود تركيا الراميـة إىل         ٣٠١باخنفاض عدد احملاكمات مبوجب املادة      
مكافحة إساءة استخدام السلطة من جانب قوات األمن، غري أهنا أعربت عن االنشغال إزاء              

 وأجزاء من قانون مكافحـة  ٣١٨مضمون أحكام أخرى من قانون العقوبات، مبا فيها املادة   
 بعمل الفريق العامـل املعـين       وطلبت احلصول على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق       . اإلرهاب

  .وقّدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. بالنظر يف املواد اليت حتكم حرية التعبري
ـ   الوأشاد السودان بسياسة تركيا التعليمية، مبا يف ذلك قاعـدة             -٧٧ ة يبيانـات املدرس

وقال إنه . عليماإللكترونية املخصصة لتحديد حاالت عدم االلتحاق باملدرسة والتسرب من الت    
ورّحب . يتطلع إىل تنفيذ مشروع مشترك يهدف إىل ختفيض معدل األمية يف صفوف النساء            

  .وقدم السودان توصية. ٢٠٠٥بقانون محاية األطفال الذي دخل حيز النفاذ يف عام 
وسلطت أوروغواي الضوء على قرار إلغاء عقوبة اإلعدام ورحبت بتصديق تركيا يف          -٧٨

 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتوقيعهـا علـى الربوتوكـول             الفترة األخرية 
وأحاطت علماً باألنشطة التدريبية املوجهة إىل القضاة واملدعني        . االختياري امللحق باالتفاقية  

العامني فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات ورحبت باملبادرات اليت أطلقتها تركيا بالتعاون مع             
  .وقدمت توصيات. تحدة من أجل تعزيز حقوق األطفالوكاالت األمم امل

وأشادت األرجنتني مبا حققته تركيا من إجنازات يف جمال مواءمة قوانينها احمللية مـع             -٧٩
  .وقدمت األرجنتني توصيات. املعايري الدولية

ورحبت الكويت بالتدابري املتخذة من أجل تعزيز التعاون مع املؤسـسات الدوليـة               -٨٠
. التحديات املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان     للتغلب على   نسان وباجلهود املبذولة    حلقوق اإل 

وأشارت إىل اإلصالحات املتعلقة مبكافحة التعذيب، ونظام السجون، وحرية التعبري وتكوين           
  .توصيات وقدمت الكويت. وأشادت أيضاً بالتدابري املتخذة يف جمال حقوق األطفال. اجلمعيات
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جملتمع املدين يف إعداد تقرير تركيا وبتوجيهها دعوة دائمة         مبشاركة ا  ورحبت النمسا   -٨١
غري أهنا أعربت عن االنشغال إزاء التحفظات اليت        . اإلجراءات اخلاصة أصحاب واليات   إىل  

أبدهتا تركيا على معاهدات حقوق اإلنسان وجتاه التعريف الوارد يف الدستور التركي ملفهوم             
ورحبـت النمـسا    ". االنفتاح الدميقراطي "طة تركيا بشأن    واستفسرت عن خ  ". األقليات"

باإلصالحات الدستورية وبإنشاء مؤسسة أمني املظامل، غري أهنا أعربت عن االنـشغال إزاء             
  .وقدمت النمسا توصيات. نظام قضاء األحداث

ونوهت اجلماهريية العربية الليبية مبا حتقق من حتسن يف حالة حقـوق اإلنـسان يف                 -٨٢
طلبت احلصول على معلومات عن برامج التدريب املوجهة إىل األشخاص املعنـيني            تركيا و 

مبعاجلة قضايا حقوق اإلنسان، واخلطط اليت وضعتها تركيا من أجل إدراج تعلـيم حقـوق               
وقدمت . اإلنسان يف املناهج الدراسية والربامج واملشاريع الثنائية اهلادفة إىل تعزيز املؤسسات          

  .الليبية توصياتاجلماهريية العربية 
ورحبت أستراليا حبملة التوعية العامة اليت أطلقتها تركيا من أجل مكافحة التمييـز،               -٨٣

بلغـات  اإلذاعي وأعربت عن القلق إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري، مبا يف ذلك البث     
النطاق ميكن  وأشارت أستراليا إىل أن تفسري قانون مكافحة اإلرهاب تفسرياً واسع           . األقليات

أن يفضي إىل زيادة عدد احملاكمات وإىل فرض عقوبات بالسجن ال تتناسب مـع طبيعـة                
وأعربت عن االنشغال إزاء العنف الذي يستهدف املرأة وضرورة اختاذ إجراءات من            . اجلرمية

  .وقدمت أستراليا توصيات. أجل متكينها سياسياً
افحة التمييز وسألت عن التـدابري      تركيا بوضع تشريعات ملك   تعهد  ورحبت فرنسا ب    -٨٤

والحظت . املتخذة لضمان متتع كافة اجلماعات باحلقوق املعترف هبا جلميع املواطنني األتراك          
وسألت عـن   .  موقع ٣ ٧٠٠فرنسا بقلق أن عدد املواقع احملظورة على شبكة اإلنترنت يبلغ           
ية مجيـع األشـخاص مـن       مدى استعداد تركيا للنظر يف التوقيع على االتفاقية الدولية حلما         
  .وقدمت فرنسا توصيات. االختفاء القسري وعن أية عقبات تعترض التصديق على االتفاقية

وأشاد املغرب جبهود تركيا الرامية إىل تشجيع احلوار بـني الـشعوب والثقافـات                -٨٥
واحلضارات، ورحب بقرار تركيا إعطاء األولوية للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان            

  .وقدم املغرب توصيات.  إطار االستراتيجية الوطنية للتوعية حبقوق اإلنسانيف
ورحبت اليابان بعملية اإلصالح الشامل اليت تضطلع هبا تركيا يف جمـال حقـوق                -٨٦

التعبري، وأقرت باإلجراءات التحررية اليت اختذهتا      وبالتطورات اإلجيابية يف صدد حرية      اإلنسان  
ورغم اجلهـود املبذولـة،     .  أجل االنضمام إىل االحتاد األورويب     تركيا يف إطار جهودها من    

أشارت اليابان إىل التحديات اليت ال تزال قائمة فيما يتعلق حبقوق املرأة وتعرض املدافعني عن               
  .وقدمت اليابان توصيات. حقوق اإلنسان للمضايقة واحملاكمة
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، غـري أهنـا     " البدنية املفرطة  العقوبة"فرض العقوبة على    ورحبت أملانيا بقرار تركيا       -٨٧
أشارت إىل تقارير تتحدث عن تعرض حماميي حقوق اإلنسان للمحاكمـة أمـام القـضاء               

 من قانون العقوبات    ٣٠١اإلداري واجلنائي، وذلك رغم التعديالت اليت أُدخلت على املادة          
وطلبت احلصول على معلومات بـشأن رد تركيـا         ". تشويه مسعة القومية التركية   "يف صدد   

  .وقدمت أملانيا توصيات. وجهودها يف هذا الصدد
ورحب العراق مبا أحرزته تركيا من تقدم على درب تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة                -٨٨

 السماح للمواطنني ، وقرارها٢٠٠٦إللغاء عقوبة اإلعدام، وإنشاء مكتب أمني املظامل يف عام  
  .وقدم العراق توصية. باستخدام لغات األقليات، مبا فيها اللغة الكردية واللغة العربية

ملكافحة العنف املرتيل ضد املـرأة وحتقيـق        يت العمل الوطنيتني    وأشادت آيرلندا خبط    -٨٩
ديـة،  املساواة بني اجلنسني، ورحبت باإلصالحات اجلارية فيما يتعلق حبالـة األقليـة الكر            

وقدمت . وشجعت تركيا على اختاذ خطوات إضافية من أجل االعتراف التام حبقوق األقليات  
  .آيرلندا توصيات

وأشادت أوكرانيا جبهود تركيا الرامية إىل التصدي لالجتار بالبـشر ومكافحتـه،               -٩٠
 وطلبت احلصول على معلومات بشأن التعاون مع اجملتمع املدين ورحبت حبمالت التوعية اليت            

وقالت إن التمييز ضد املرأة وتفشي ظاهرة العنـف         . نظمتها تركيا فيما يتعلق هبذا املوضوع     
املرتيل، باإلضافة إىل االعتداءات اليت تستهدف النساء واألطفال وسوء معاملتهم، ال تـزال             

  .وقدمت أوكرانيا توصيات. تشكل مصدراً للقلق
ـ         -٩١ ذين ال يتمتعـون مبركـز الالجـئني        وأشار الوفد التركي إىل أن طاليب اللجوء ال

ـ     بالبقاءُيسمح هلم   حياهتم يف بلداهنم األصلية     ويواجهون خطراً على      ي مؤقتاً يف تركيا وُتغط
، أُعفي الالجئون من دفع     ٢٠١٠مارس  /ومنذ آذار  .احتياجاهتم التعليمية واالجتماعية والطبية   

  .ترحيلهمرسوم اإلقامة وُمنحوا حق اللجوء حىت موعد 
 مع املعـايري الدوليـة،       ذات الصلة  واءمة التشريعات مب ضاف الوفد أن تركيا تقوم    أو  -٩٢

وحتاول تركيا أيضاً حتسني ظروف السكن للمهاجرين غري  .لجوء لوتعمل لوضع قانون جديد
يف مراكز إبعاد وليس يف مراكز احتجاز، وفقاً لتعميم جديـد            القانونيني، الذين ُيحتفظ هبم   

  .٢٠١٠مارس /يف آذارلوزارة الداخلية صدر 
فهم يستفيدون مـن     .وُتمنح نفس احلقوق لالجئني وطاليب اللجوء من شرق تركيا         -٩٣

اخلدمات الصحية ومثانية أعوام من التعليم االبتدائي، وميكنهم أن يقيموا يف تركيا حىت تعيـد         
اد ـبعاإلوقد أُنشئت مراكز     .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني توطينهم يف بلد ثالث        

  . مراكز إضافية٦ والية، ومن املعتزم إنشاء ٣٣يف 
، ٢٠٠٩مارس /ففي آذار .تركيا مصممة على مكافحة االجتار بالبشرقال الوفد إن و -٩٤

على االتفاقية األوروبية ملكافحة االجتار بالبشر وأنشأت قوة عمل السـتعراض           تركيا  وقعت  
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، ويتمشى التعريـف الـوارد يف       ٢٠٠٢ عام    باالجتار كجرمية يف   ت تركيا واعترف .تشريعاهتا
 مفهوم البغاء القسري    ٢٠٠٦وأُضيف يف عام     . اجلنائي اجلديد مع بروتوكول بالريمو     اقانوهن

 تنفيـذ   اليت واجهها ل التنفيذ   ـ مشاك لىـللتغلب ع وُتعاد صياغته حالياً    . إىل هذا التعريف  
   .الجتار كافية لتجرمي هذه األفعالالتركي، حبيث تكون حماولة االعقوبات  من قانون ٧٩املادة 
 خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر تدابري واسعة لـرد االعتبـار             وتتوخى -٩٥

 ملعاجلتهم ورعايتهم، وكفالة عودهتم اآلمنة والطوعية إىل بلداهنم،         ىللضحايا، مثل توفري املآو   
 العمـل الوطنيـة الثانيـة       واعُتمدت خطة  .وتدريب موظفي إنفاذ القانون، ومحاية الشهود     

   .٢٠٠٩ملكافحة االجتار يف عام 
 دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وهي تتعاون        ٢٠٠١وقد وجهت تركيا يف عام       -٩٦

   .عن كثب مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان
ة مع  وأشار الوفد إىل أن العمل التشريعي الذي يهدف إىل مواءمة التشريعات النقابي            -٩٧

 . الـشركاء االجتمـاعيني   عمعايري منظمة العمل الدولية واالحتاد األورويب متواصل بتعاون م        
 مع منظمـة العمـل       تركيا وقعتووأُلغيت القيود املفروضة على حرية التجمع واإلضراب،        

وينص قانون العمل على حظـر      .  على الربنامج القطري للعمل الالئق     ٢٠٠٩الدولية يف عام    
لتمييز يف العالقات بني أرباب العمل والعاملني، مبا يف ذلك التمييز فيما يتعلق             مجيع أشكال ا  

دفع صندوق البطالة عالوة ضـمان      يوفيما خيص العامالت، ميكن أن       .بنوع اجلنس واحلمل  
بعض املنتجات اليت تصنعها النـساء مـن       ُتعفى  و . مخسة أعوام  ملدةرباب العمل    أل اجتماعي

املـضايقة  ُتعتـرب   و . عن نتائج إجيابية   مشاريع القروض الصغرية   أسفرتضريبة الدخل، وقد    
 أو العامل   ةتعطي العامل هي  اجلنسية يف مكان العمل جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة سنتني و          

  .احلق يف إلغاء عقد العمل
 على موقفه املعروف جيداً فيما يتعلق مبـسألة قـربص؛           جمدداًوأكد الوفد التركي     -٩٨

ر بأن تركيا ال تعترف جبمهورية قربص؛  اليت ُعممت؛ وذكّ  A/HRC/13/G/4وثيقة  وأشار إىل ال  
 اجلزيرة هو نتيجة اللتزاماهتا وحقوقها النابعـة        يفوأكد جمدداً على أن وجود تركيا املشروع        

؛ وأشار إىل أن املفاوضات بني الطرفني بشأن اجلزيرة جارية حتت           ١٩٦٠من معاهدات عام    
  .رعاية األمم املتحدة

ويف اخلتام، شكر رئيس الوفد التركي مجيع املشاركني يف احلوار وشدد على أن مجيع  -٩٩
وأعلن بأن االستعراض أعطى تركيا فرصة إلجراء تقيـيم          .م بعناية األسئلة والتوصيات سُتقيَّ  

 .واسع حلالة حقوق اإلنسان وأشار إىل أن التوصيات ستعطي زمخـاً أكـرب لإلصـالحات              
   .ا اليت تبذهلهوداجلراً مؤقتاً طوعياً كما ستواصل وستقدم تركيا تقري
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  أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانياً  
خالل احلوار التفاعلي وأعربت    عرضت  نظرت تركيا يف التوصيات التالية اليت         -١٠٠

  :عن تأييدها هلا
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           ١-١٠٠

  ؛)الربازيل وشيلي(ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية التعذيب ونظام رو
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،         ٢-١٠٠

ومتشياً مع أحكامها، إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ستعمل بوصفها اآللية الوقائية           
  ؛)أوروغواي(الوطنية ملنع التعذيب 

على الربوتوكول االختياري التفاقية    ح  بنجااختتام عملية التصديق     ٣-١٠٠
  ؛)بيالروس(مناهضة التعذيب 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           ٤-١٠٠
  ؛)الدامنرك(التعذيب يف املستقبل القريب 

 لربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب      على ا التصديق   ٥-١٠٠
  ؛)ية التشيكيةاجلمهور (وتنفيذه يف وقت مبكر

  ؛)أوروغواي(النظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسي  ٦-١٠٠
مواصلة اجلهود املبذولة لزيادة الوعي بثقافة حقوق اإلنسان وإنشاء          ٧-١٠٠

  ؛)البحرين(ثقافة مؤسسية حتترم حقوق اإلنسان يف البلد 
، جاح بن ملرحلة الثانية من اإلصالح يف جمال حقوق اإلنسان       اختتام ا  ٨-١٠٠

  ؛)االحتاد الروسي(ال سيما تطبيق وممارسة األساس التشريعي اجلديد 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان            ٩-١٠٠

ومواصلة تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، والعمل حنو إنشاء املؤسسة الوطنية           
ق باملـساواة بـني     حلقوق اإلنسان وتنفيذ خطط عمل وطنية، ال سيما فيما يتعل         

  ؛)فلسطني(اجلنسني 
إدماج آراء اجملتمع املدين يف عمليات إصالح شـفافة ودميقراطيـة            ١٠-١٠٠

  ؛)الواليات املتحدة(
ع منظمـات اجملتمـع املـدين متابعـة هلـذا           ـاوهنا م ـمواصلة تع  ١١-١٠٠

  ؛)النمسا(االستعراض 
 وتنفيذ توصـيات    ةمواصلة تعاوهنا الوثيق مع اجملتمع املدين يف متابع         ١٢-١٠٠

  ؛)النرويج(االستعراض الدوري الشامل 
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تنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل إنـشاء      ها من أجل    مواصلة جهود  ١٣-١٠٠
تعجيل عملية إنشاء املؤسـسة     ا يف ذلك    مزيد من مؤسسات حقوق اإلنسان، مب     

  ؛)اململكة العربية السعودية(الوطنية حلقوق اإلنسان 
ألعمال التحضريية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق       اإلسراع بإجناز ا   ١٤-١٠٠

  ؛)اجلزائر(ذه املؤسسات هب وتزويد البلدملظامل، امني مؤسسة ألاإلنسان و
ع بإحراز تقدم يف إعداد اإلطار القانوين ملؤسسة وطنية حلقوق     اسرإلا ١٥-١٠٠

  ؛)إندونيسيا(اإلنسان 
 اإلنسان متشياً   مواصلة اجلهود املبذولة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق       ١٦-١٠٠

  ؛)بلغاريا(مع مبادئ باريس اليت اعتمدهتا األمم املتحدة 
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ       تنفيذ نية احلكومة إنشاءَ    ١٧-١٠٠

  ؛)االحتاد الروسي(باريس 
تسريع اخلطوات املتخذة حنو وضع اإلطار القانوين إلنشاء مؤسـسة           ١٨-١٠٠

  ؛)مصر(غته النهائية متشياً مع مبادئ باريس وطنية حلقوق اإلنسان يف صي
النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشياً مـع مبـادئ             ١٩-١٠٠

  ؛)باكستان(باريس 
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس واعتماد        تكييف   ٢٠-١٠٠

خطة وطنية حلقوق اإلنسان تـشمل مجيـع وكـاالت اإلدارة العامـة، مـع               
  ؛)إسبانيا(جيات وأهداف قصرية األجل استراتي
  ؛)السنغال(مواصلة عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  ٢١-١٠٠
إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان      قصوى  إعطاء أولوية    ٢٢-١٠٠

  ؛)هولندا(وفقاً ملبادئ باريس وإنشاء مؤسسة ألمني املظامل 
حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     إهناء عملية إنشاء مؤسسة وطنية       ٢٣-١٠٠

  ؛)األردن(يف أقرب وقت ممكن 
تسريع إهناء األعمال التحضريية لإلطار القانوين إلنـشاء مؤسـسة           ٢٤-١٠٠

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(وطنية حلقوق اإلنسان 
 املعين حبالة املدافعني عن      لألمم املتحدة  النظر يف دعوة املقرر اخلاص     ٢٥-١٠٠

  ؛)النرويج(زيارة البلد يف املستقبل القريب إىل إلنسان حقوق ا
تعزيز التعاون القائم مع األمم املتحدة وآليات حقـوق اإلنـسان            ٢٦-١٠٠

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(لكفالة زيادة تعزيز حقوق اإلنسان 
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 ملناهـضة مواصلة اجلهود املبذولة من أجل اعتماد تشريعات شاملة          ٢٧-١٠٠
  ؛)الربازيل(زء من إصالحاهتا اجلارية يف جمال حقوق اإلنسان التمييز كج

 ملناهـضة  يف إنشاء تشريعات شـاملة        املتمثلة  احلكومة خطةتنفيذ   ٢٨-١٠٠
  ؛)بيالروس(التمييز 
النهوض  التمييز، وتنفيذها، وتعزيز التسامح و     مناهضةتعزيز قوانني    ٢٩-١٠٠

  ؛)أستراليا(الشمولية يف تركيا ب
، وباخلـصوص   النساء واألطفـال  هودها يف تعزيز حقوق     مواصلة ج  ٣٠-١٠٠

  ؛)مصر(مكافحة عمل األطفال والعنف ضد النساء واألطفال على السواء 
لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق      الفعالـة   تدابري  المضاعفة اجلهود واختاذ     ٣١-١٠٠

األشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل األماكن العامة        
  ؛)املغرب(عمل وسوق ال

مواصلة اجلهود الرامية إىل إهناء برنامج منع التمييز علـى أسـاس             ٣٢-١٠٠
  ؛)السودان(اإلعاقة 
ـ   لتوجــه   اس ا ـدم التمييز على أس   ـة ع ـكفال ٣٣-١٠٠ ة ـاجلنـسي واهلوي

  ؛)النرويج(اجلنسانية 
  ؛)األردن( للنساء والفتيات يةقوق اإلنساناحلزيادة حتسني حالة  ٣٤-١٠٠
 علـى   زيادة مشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامة      على  العمل   ٣٥-١٠٠

  ؛)اجلزائر( صنع القرار ها مستوى مبا فيعدة مستويات،
ع ميـادين   ـزيز حقوق املرأة وزيادة مشاركتها يف مجي      ـمواصلة تع  ٣٦-١٠٠

  ؛)أذربيجان(اجملتمع 
تع املرأة جبميـع  تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة الكاملة يف مت     ٣٧-١٠٠

حقوق اإلنسان، بوسائل منها وضع وتنفيذ استراتيجيات لتشجيع زيادة مشاركة          
  ؛)كندا (يف تركيااملرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية 

مواصلة جهودها يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني لتكون حقوق           ٣٨-١٠٠
  ؛)تونس(املرأة حقيقة يف عاملنا اإلسالمي 

، بوسائل منها ختـصيص مـوارد كافيـة،         هااصلة وتعزيز جهود  مو ٣٩-١٠٠
  ؛)النرويج(لتحديات املتبقية يف جمال حقوق املرأة ا ملواجهة
مواصلة تعزيز مشاركة املـرأة يف احليـاة االجتماعيـة والثقافيـة             ٤٠-١٠٠

  ؛)بنغالدش(والسياسية 
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جل واملـرأة،    التدابري الالزمة لتعزيز املساواة بني الر       باختاذ عجيلالت ٤١-١٠٠
نع العنف املرتيل، وكفالة التمثيـل الكـايف للمـرأة يف           ملوتعزيز اجلهود اجلارية    

  ؛)أوكرانيا( املستوى ومؤسسات صنع القرار الرفيعةالسياسات 
  ؛)الكويت(مواصلة تعزيز حقوق الطفل ومحايتها  ٤٢-١٠٠
لدوليـة  كفالة محاية األقليات الدينية وفقاً للمعايري وااللتزامـات ا         ٤٣-١٠٠

  ؛)النمسا(حلقوق اإلنسان، والقضاء على التمييز على أساس االنتماء الديين 
مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان،    مع   بالتحقيق حبزم ونزاهة     التعهد ٤٤-١٠٠
طريقة من أجل ضمان    ومقاضاهتم عند الضرورة    ال سيما أفراد الدوائر األمنية،      و

  ؛)اسويسر(إلفالت من العقاب امكافحة أفضل يف 
كفالة حتقيقات فورية ومستقلة وشاملة يف مجيع ادعاءات التعـذيب           ٤٥-١٠٠

 إنفـاذ القـانون ومعاقبـة       موظفيوسوء املعاملة املزعوم أهنا ارُتكبت على يد        
  ).الدامنرك(عن تلك األفعال املسؤولني 

أعضاء الشرطة، واجلـيش،    (تعزيز نظام مساءلة كل هؤالء األفراد        ٤٦-١٠٠
من أجل كفالة حتقيـق     )  القضائية والسلطةومرافق االحتجاز،   وموظفو السجون   

فعال ومستقل ونزيه يف مجيع االنتهاكات اليت يرتكبوهنا يف جمال حقوق اإلنسان             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

أي يف اإلفالت من العقاب املالحظ بكفالة حتقيق شامل        وجل التصدي ٤٧-١٠٠
  ؛)يات املتحدةالوال(ة يفعالب هتاادعاءات اعتداء ومقاضا

اختاذ اخلطوات الالزمة لتكثيف املقاضاة القضائية جلميـع حـاالت           ٤٨-١٠٠
  ؛)أملانيا(التعذيب املزعومة 

ن التعذيب وسوء   أكفالة إنفاذ التشريعات احمللية واملعايري الدولية بش       ٤٩-١٠٠
ـ      ب إنزال عقوبة مناسبة  املعاملة، بوسائل منها     ن اجلناة واستبعاد األدلة املنتزعـة ع

  ؛)آيرلندا(طريق التعذيب أو سوء املعاملة عند احملاكمة يف مجيع القضايا 
مواصلة جهودها الرامية إىل استئصال أي حالة من حاالت انتـهاك            ٥٠-١٠٠

  ؛)قريغيزستان(حقوق املرأة والعنف املرتيل 
  ؛)الفلبني(تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة  ٥١-١٠٠
  ؛)شيلي(ذ تدابري للقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد املرأة اختا ٥٢-١٠٠
ضـد  األساليب املناسبة للتصدي للعنف     مواصلة جهودها حبثاً عن      ٥٣-١٠٠

  ؛)السنغال (منع العنفاملرأة، ال سيما من خالل تعزيز أنشطة إذكاء الوعي و
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  ؛)أملانيا ( العنف والتمييزمنزيادة حتسني محاية النساء والفتيات  ٥٤-١٠٠
وضحاياه احملتملني، مبا يف    العنف ضد املرأة    دعم ضحايا   لإنشاء نظام    ٥٥-١٠٠
قبول ، واستخدام محالت إذكاء الوعي الستئصال       مرافق إيواء شبكة  إنشاء  ذلك  

، ال سـيما يف   بـصرامة للعنف ضد املرأة، وكفالة معاقبة مجيع مرتكبيـه     اجملتمع  
  ؛)ورية التشيكيةاجلمه(حاالت ما ُيسمى جرائم الشرف 

 والتمييـز يف    اينتعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على العنف اجلنس        ٥٦-١٠٠
  ؛)رجنتنياأل(العمل ضد املرأة 

  ؛)املغرب(تعزيز نظام إذكاء الوعي ملنع ومكافحة آفة العنف ضد املرأة  ٥٧-١٠٠
ـ  ـهود الرامية إىل منع ومكافحة مشاك     اجلتكثيف   ٥٨-١٠٠ ل القتـل   ـل مث
لسد ،   القسري اً عن الشرف والعنف املرتيل وكذلك الزواج املبكر والزواج        دفاع

  ؛)اليابان(يف التنفيذ بني اخلطط واإلجراءات الثغرات 
متابعة مشاركتها النشيطة يف جهود التعاون الدويل ملكافحة االجتـار           ٥٩-١٠٠

  ؛)بيالروس(بالبشر 
افحة االجتار بالبـشر    تعزيز جهودها يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ملك        ٦٠-١٠٠

  ؛)إندونيسيا(تنفيذاً كامالً 
زيادة جهودها املركزة على مكافحة االجتار بالبشر، ال سيما النساء           ٦١-١٠٠

  ؛)قريغيزستان(واألطفال 
، فضالً عن    واملعاقبة عليه  تعزيز اجلهود الرامية إىل منع االجتار بالبشر       ٦٢-١٠٠

، والقضاء علـى وصـمهم    ة فعالة،   محاية ضحايا االجتار من خالل تقدمي مساعد      
  ؛)أرمينيا(والتعاون مع البلدان األصلية 

تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة االجتار بالبشر تنفيـذاً فعـاالً           ٦٣-١٠٠
وتقدمي الرعاية والدعم الضروريني إىل الضحايا، بوسائل منها إعادة رد االعتبـار     

  ؛)مصر(واإلدماج االجتماعي 
ـ        تعزيز اجلهود ا   ٦٤-١٠٠  علرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر بتعاون كامل م

  ؛)بنغالديش(بلدان املصدر والعبور واملقصد 
القائمني مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر ومقاضاة  ٦٥-١٠٠

  ؛)أوكرانيا(باالجتار 
كفالة استقالل ونزاهة الـسلطة القـضائية، واسـتقالل ونزاهـة            ٦٦-١٠٠

  ؛)أستراليا(مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان التحقيقات يف 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة لالمتثال للقواعد واملبادئ الدوليـة ذات           ٦٧-١٠٠
  ؛)سويسرا( األحداث قضاءالصلة يف جمال 

مبا يف ذلك أوضاع    اختاذ تدابري إضافية لتحسني الوضع يف السجون،         ٦٨-١٠٠
  ؛)السويد(ألحداث ا

  ؛)الكويت(مواصلة حتسني نظام قضاء األحداث  ٦٩-١٠٠
فيما يتعلـق   تسريع اجلهود الرامية إىل احلد من اإلفالت من العقاب           ٧٠-١٠٠

  ؛)أملانيا(انتهاكات حقوق اإلنسان ب
ـ           ٧١-١٠٠ اب ـضمان حرية التعبري والرأي، ال سـيما للـصحفيني والكت

  ؛)شيلي(واحملررين 
ى املتعلقة بأعمال املضايقة واالضـطهاد      التحقيق يف مجيع الشكاو    ٧٢- ١٠٠

ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، ومعاقبة املسؤولني          
  ؛)شيلي(عنها 
اختاذ تدابري إضافية لكفالة وضع حد لالنتهاكات املرتكبة ضد احلق           ٧٣-١٠٠

  ؛)اليابان(يف حرية الرأي والتعبري وهتيئة الظروف الالزمة ملنع هذه االنتهاكات 
دعم احلوار بني األديان كوسيلة لتعزيز التفاهم، والسلم، والتسامح          ٧٤-١٠٠

  ؛)الفلبني( الطوائف الدينية واإلثنية واللغوية  خمتلففيما بني
غريهـا مـن   من خالل حتالف احلضارات واستمرار اجلهود املبذولة   ٧٥-١٠٠
  ؛)أذربيجان(بادرات امل

 احلـق يف التعلـيم      نطـاق رامية إىل توسيع    مواصلة استراتيجياهتا ال   ٧٦-١٠٠
  ؛)اململكة العربية السعودية(

اململكـة  (نشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق املناهج الدراسـية           ٧٧-١٠٠
  ؛)العربية السعودية

مواصلة وتكثيف التدابري الالزمة للحد من األمية ولوصول البنـات          ٧٨-١٠٠
  ؛)اجلزائر (والنساء إىل مجيع مستويات التعليم والتدريس

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز التعليم يف املناطق الريفية، ال سيما            ٧٩-١٠٠
هـذه  ديـد  متوللنساء، على حنو ما ورد يف اخلطة اإلمنائية االستراتيجية التاسعة،  

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(اخلطة عند االقتضاء 
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 اإلنـسان يف تلـك      احلفاظ على التثقيف والتدريب يف جمال حقوق       ٨٠-١٠٠
الربامج املخصصة ملختلف األشـخاص العـاملني يف اخلدمـة املدنيـة واإلدارة           

  ؛)السنغال(لسكان ككل لو
مواصلة تعزيز سياساهتا التعليمية الناجحة، بغيـة حتقيـق اإلدمـاج        ٨١-١٠٠

البلد، ومن مث التقدم حنو حتقيـق       االجتماعية يف   شرائح  الالدراسي الكامل جلميع    
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية( اجتماعي لشعبها رفاهأكرب 
 مستوى الوعي حبقوق اإلنسان     لرفعاستخدام مجيع الوسائل املتاحة      ٨٢-١٠٠

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(
  مكافحة املمارسات التقليدية مثل الزواج املبكر، أو الزواج        شديدت ٨٣-١٠٠

ـ    ةما زالت مستمر  ، أو تعدد الزوجات، اليت      القسري يف سارية   رغم األحكام ال
  ؛)فرنسا(القانون املدين 

زيادة إمكانية الوصول إىل املؤسسات الصحية والرعاية الصحية اليت          ٨٤-١٠٠
 وفيما يتعلق بالرعايـة يف      ،يقدمها موظفون مدربون، ال سيما يف املناطق الريفية       

  ؛)اجلزائر(مرحلة ما بعد الوالدة 
ة الصحية، مع التركيز بوجه خـاص       مواصلة تقدمي خدمات الرعاي    ٨٥-١٠٠

  ؛)بنغالديش(على صحة األم والطفل يف املناطق النائية والريفية 
مواءمة اجلهود وتنسيق أدوار ومهام أصحاب املصلحة املشاركني يف          ٨٦-١٠٠

إدارة الوصول إىل مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لكفالة تـوفري ميـاه             
  ؛)رباملغ(الشرب، ال سيما لسكان األرياف 

طـوي  نتطبيق معايري اتفاقية حقوق الطفل على مجيع احلاالت اليت ت          ٨٧-١٠٠
على التحقيق مع الفتيان والفتيات ومقاضاهتم وحرماهنم من احلرية، ال سـيما يف             

  ).رجنتنياأل(سياق إنفاذ قوانني مكافحة اإلرهاب 
ت فعـالً أو    ذـركيا، اليت ترى أهنا ُنفّ    ـ ت دـتأيية ب ـوحتظى التوصيات التالي   -١٠١

  :جيري تنفيذها
بذل جهود واعتماد سياسات فعالـة للقـضاء علـى املمارسـات          ١-١٠١

ـ تهديـد   الالتمييزية، وعلى نشر خطاب الكراهية، مبـا يف ذلـك            اللجوء إىل  ب
 مـن    املـستمرة  ، ووضع حد للمواقف العدائية    الترحيلمثل  األساليب القسرية   

 الرومـا واألكـراد      تستهدف اليت اهلجمات    ذلك جانب عامة اجلمهور، مبا يف    
اختاذ خطوات ملموسة ملنع ومكافحة هذه املواقف  أيضاً  واألقليات غري املسلمة، و   

  ؛)أرمينيا(محالت إعالمية وإذكاء الوعي والتثقيف، يف مجلة أمور تنظيم من خالل 
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إىل اختاذ خطوات ملنع ومحاية املواقف العدائية ضد األشخاص املنتمني       ٢-١٠١
مسلمة، وذلك بتنظيم محالت إلذكاء الوعي وبرامج تثقيفية وتدريبية         أقليات غري   

  ؛)اليونان(للقضاة وموظفي إنفاذ القانون 
 فعالة من أجل ضمان تام جلميع احلقـوق الـسياسية           خطواتاختاذ   ٣-١٠١

 األرمن يف تركيا، بوسـائل      ا فيه اواالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألقليات، مب    
ـ    ا التدابري الالزمة لكفالة احلفاظ على هويته      ا اختاذ مجيع  ـمنه  ا الوطنيـة وتراثه

  ؛)أرمينيا(الثقايف 
اختاذ تدابري تشريعية وعملية ملنع ومكافحة العنـف ضـد النـساء             ٤-١٠١

  ؛)أرمينيا (وبة البدنيةواألطفال، مبا يف ذلك حظر العق
ية التعبري،  لالمتثال متاماً للمعايري الدولية حلر    العقوبات  تعديل قانون    ٥-١٠١

  ؛)سويسرا(وكفالة مراعاة القيود املفروضة باسم األمن لطابع الضرورة والنسبية 
وغريها من القـوانني    العقوبات  كفالة مطابقة تنفيذ مجيع مواد قانون        ٦-١٠١

  ؛)أوروغواي(للمعايري الدولية بشأن احلق يف حرية التعبري 
ن القوانني مع املعـايري     وغريها م العقوبات  مواءمة مجيع مواد قانون      ٧-١٠١

  ؛)أستراليا(الدولية، ال سيما فيما يتعلق حبرية التعبري 
اح مبزيـد مـن املرونـة       ـإعادة النظر يف قوانني اإلضراب للسم      ٨-١٠١

  ).الواليات املتحدة(
يف الوقت املناسب، ولكن    عليها  وستنظر تركيا يف التوصيات التالية مث تقدم ردوداً           -١٠٢

  :٢٠١٠سبتمرب /دورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف أيلوليف موعد أقصاه ال
الربوتوكول االختيـاري   : الدخول طرفاً يف الصكوك الدولية التالية      ١-١٠٢

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
ألشـخاص ذوي    والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا     ،الالإنسانية أو املهينة  

  ؛)األرجنتني(اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          ٢-١٠٢

  ؛)فرنسا وإسبانيا وأوروغواي(االختفاء القسري 
اص باحلقوق  التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخل       ٣-١٠٢

  ؛)أوروغواي(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص         ٤-١٠٢

 التصديق  من أجل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومواصلة جهودها       
  ؛)إسبانيا(على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
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النظر يف سحب التحفظات على الصكوك الدولية األساسية حلقوق          ٥-١٠٢
 واالتفاقيـة   ،اإلنسان، ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         

  ؛)الربازيل( واتفاقية حقوق الطفل ،الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
 املتعلقـة   ١٩٥١افية على اتفاقية عـام      النظر يف رفع القيود اجلغر     ٦-١٠٢

  ؛)الربازيل(بالالجئني 
 مـن اتفاقيـة     ٣٠ و ٢٩ و ١٧النظر يف سحب حتفظاهتا على املواد        ٧-١٠٢

حقوق الطفل، وتعديل قانوهنا املتعلق مبكافحة اإلرهاب حبيث ال ُيحاكم األطفال           
  ؛)أوروغواي(كراشدين 

رة املقرر اخلـاص املعـين      النظر يف تقدمي رد إجيايب على طلبات زيا        ٨-١٠٢
  ؛)اليونان(باستقالل القضاة واحملامني واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات 

 التمييز ودعم حقوق األقليات من أجل ملناهضةسن تشريعات شاملة  ٩-١٠٢
  ؛)الدامنرك(مواءمة القانون واملمارسة متاماً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

ز، ال سـيما    ـ تشريعاهتا الوطنية ملبدأ عدم التميي     مطابقة استعراض ١٠-١٠٢
 وأ اإلثـين     من حيث األصل   أقلياتإىل   واألشخاص املنتمني    بالنساءفيما يتعلق   

 التمييز حيمي ملناهضةاهلوية اجلنسانية، واعتماد إطار قانوين شامل  وأامليل اجلنسي 
لة األجـل لتوعيـة     بالتحديد من التمييز على هذه األسس، وتنظيم محالت طوي        

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ذه القضايا هباجلمهور 
 واملثليني جنسياً   ثلياتاختاذ خطوات للقضاء على أي متييز يف متتع امل         ١١-١٠٢
 واحملولني جنسياً جبميع حقوق اإلنسان، بوسـائل منـها       مزدوجي امليل اجلنسي  و

  ؛)كندا(كفالة احترام كامل حلقهم يف تكوين اجلمعيات 
تنقيح القوانني اليت ما زالت تتضمن أحكاماً متييزية، وسن تشريعات           ١٢-١٠٢

اجلنسي أو اهلوية   لتوجه   وإدراج حظر التمييز على أساس ا      ، التمييز ملناهضةشاملة  
  ؛)هولندا(ية صراحة يف هذه التشريعات اناجلنس
 وإدراج تعريـف واضـح     التمييـز    ملناهضةوضع تشريعات شاملة     ١٣-١٠٢

رأة والتمييز العنصري يف تشريعاهتا وحظر التمييز علـى أسـاس           للتمييز ضد امل  
  ؛)آيرلندا(اجلنسي واهلوية اجلنسانية التوجه 
 من اتفاقية القضاء    ١اعتماد قانون حمدد ضد التمييز متسق مع املادة           ١٤-١٠٢

  ؛)إسبانيا(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 



A/HRC/15/13 

27 GE.10-14493 

الغرض منـها    تدابري   ل وضع من أج ألقليات  ل مبادرات   إعادة إحياء  ١٥-١٠٢
إلغاء القيود املفروضة على استخدام اللغات األخرى غـري التركيـة يف احليـاة           

  ؛)النمسا(تعليم لغات األقليات لالسياسية والعامة، وتوفري إمكانيات 
إطارها القانوين املتعلق باألحزاب السياسية مع توصيات       كفالة متّشي    ١٦-١٠٢

س أوروبا واألحكام ذات الصلة من االتفاقية األوروبيـة         جلنة البندقية التابعة جملل   
  ؛)آيرلندا(حلقوق اإلنسان 

اعتماد تعريف شامل وواضح للتمييز العنصري يف القانون احمللـي،           ١٧-١٠٢
كامل حلريـة   ال ضمانلتحقيق ال العقوبات   من قانون    ٣٠١تنقيح املادة   مواصلة  و

  ؛)أرمينيا( منها التعبري وعدم االضطهاد على تلك األسس أو بدافع
 إزالـة   من أجـل  العقوبات   من قانون    ٣١٨ و ٣٠١تعديل املادتني    ١٨-١٠٢

  ؛)إسبانيا(ممارسة صرحية وغري عنيفة الطابع اإلجرامي عن ممارسة حرية التعبري 
بذل مزيد من اجلهود لكفالة احترام احلق يف حرية الرأي والتعـبري،             ١٩-١٠٢

احترام بيانات احلكومة وأعماهلا احترامـاً      بكفالة  أيضاً   و ٥٦٥١بتنقيح القانون   
  ؛)كندا(تاماً هلذا احلق 

كفالة انسجام تطبيق التشريعات اليت قد حتد من حرية التعبري مـع             ٢٠-١٠٢
 القيود القانونية املفروضة على ممارسة حق       أن تكون املعايري الدولية ذات الصلة و    

  ؛)هولندا(ة ومتناسبة ضروري مثل األمن والنظام العام ألسبابحرية التعبري 
 ناستعراض التشريعات املتعلقة بالتشهري والقذف حبيث ال خيـضعا         ٢١-١٠٢

  ؛)املكسيك(إلجراءات مدنية فقط خيضعان للعقوبات اجلنائية بل 
إلغاء مجيع القيود املتعلقة باستخدام اإلنترنـت باعتمـاد التـدابري            ٢٢-١٠٢

  ؛)فرنسا(الالزمة، ال سيما بإصالح تشريعاهتا 
من أجل  ،  ٣٠١، مبا يف ذلك املادة       العقوبات مواصلة إصالح قانون   ٢٣-١٠٢

  ؛)فرنسا(إلغاء مجيع القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية الصحافة 
إجراء التعديالت القانونية الالزمة لكفالة حرية تكوين اجلمعيـات          ٢٤-١٠٢

  ؛)آيرلندا(السياسية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و٢٢وفقاً للمادة 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلجياد حل جملموعة من املـشاكل الـيت             ٢٥-١٠٢

تواجهها الطوائف غري املسلمة، مثل صعوبات تدريب رجال الدين وصـعوبات           
  ؛)اليونان(التمتع حبقوقهم يف امللكية 
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ـ    ٢٦-١٠٢ رف السماح بعمل الطوائف الدينية غري املسلمة، ال سيما تلك املعت
التفاقية األوروبية حلقـوق    ل وفقاًهبا فعالً كأقليات، دون فرض قيود ال مربر هلا،          

  ؛)اليونان(اإلنسان والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
 يف تارسـوس  القديس بـولس    النظر يف إمكانية إعادة إنشاء كنيسة        ٢٧-١٠٢

  ؛)إيطاليا( متحف حالياً كعلماً بأهنا ُتستخدم، كمكان للعبادة
احترام احلق يف اختيار املعتقدات الدينية والتعبري عنها حبرية احتراماً           ٢٨-١٠٢
األقليات الدينية املعترف هبا وغري املعترف هبـا        كل من   أعضاء  مبا فيه حق    تاماً،  

  ؛)الواليات املتحدة(
وصف الكتـب   ومن أمثلته   اختاذ خطوات ملكافحة التعصب الديين،       ٢٩-١٠٢
  ؛)الواليات املتحدة(سية لألنشطة التبشريية على أهنا خطر يهدد األمن الوطين الدرا
بـال  مع مجيع الطوائف الدينية إللغاء القيود املفروضة        لتعاون البّناء   ا ٣٠-١٠٢

إىل مسألة  االفتقار  معاجلة  على أماكن عبادة معينة، وتدريب رجال الدين، و       سبب  
  ؛)أستراليا(لشخصية القانونية ا

السماح ألطفال املواطنني اليونانيني العاملني يف إسـطنبول حبـضور           ٣١-١٠٢
وحىت اآلن، ال ُيسمح بـذلك إال ألطفـال مـوظفي     . اليونانيةةمدارس األقلي

  ؛)اليونان (يةقنصلية اليونانال
تطوير التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد الـشرطة،           ٣٢-١٠٢

التركيـز  من أجل   حتجاز، والسلطة القضائية    واجليش، وموظفي السجون وأماكن اال    
من أقليات  إىل   على محاية حقوق النساء، واألطفال، واألشخاص املنتمني      بشكل خاص   

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اهلوية اجلنسانية  وأاجلنسي لتوجه  احيث األصل اإلثين أو
مواصلة جهودها من أجل تنفيذ سريع للقانون املتعلق باملؤسـسات،        ٣٣-١٠٢

وااللتزام بإجراء مجيع اإلصالحات الالزمة ملعاجلة شـكاوى املؤسـسات غـري            
  ؛)بلغاريا(املسلمة املتعلقة حبقوق امللكية 

 أجل كفالة احترام كامـل       من حتسني اهلياكل احمليطة حبالة الالجئني     ٣٤-١٠٢
بغري ذلك من احلقوق اليت يتمتـع       لتمتع  واحلق مجيع األشخاص يف طلب اللجوء       

وفقاً اللتزامات تركيا مبوجب القانون الدويل حلقـوق        وذلك   ، اللجوء هبا طالبو 
  ؛)السويد( اإلنسان وقانون الالجئني

اختاذ التدابري الالزمة لتجنب عودة األطفال الالجئني وطاليب اللجوء          ٣٥-١٠٢
  ؛)املكسيك( عدائية أعمالالذين ُجنِّدوا أو أُشركوا يف 
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 ذلـك مبركـز     خالفالعتراف  ل أو   إنشاء نظام رمسي ملنح اللجوء     ٣٦-١٠٢
  ؛)الواليات املتحدة(اجلغرايف احلايل احلد الالجئ، وإلغاء 

كفالة التعامل مع الالجئني وطاليب اللجوء وفقاً ملا حيـدده القـانون          ٣٧-١٠٢
  ؛)العراق(الدويل واملعايري الدولية 

إنشاء آلية الستعراض تشريعات مكافحة اإلرهاب لتضمن، بالقدر          ٣٨-١٠٢
  ؛)املكسيك(سه، احلماية الواجبة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية نف

وقـانون  العقوبات   من قانون    ٣١٨ و ٣٠١تنقيح أو إلغاء املادتني      ٣٩-١٠٢
  ).الواليات املتحدة (مكافحة اإلرهاب

  : تركياتأييدومل حتظ التوصيات التالية ب -١٠٣
ولية للقضاء على مجيع     من االتفاقية الد   ٢٢إلغاء التحفظ على املادة      ١-١٠٣

أشكال التمييز العنصري وكذلك اإلعالنني املتعلقني بتنفيذ االتفاقية وتطبيقهـا          
  ؛)اليونان(اإلقليمي 

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ٢٧سحب حتفظها على املادة      ٢-١٠٣
 على اتفاقية جملس أوروبـا      والتصديقاملدنية والسياسية بشأن حقوق األقليات،      

  ؛)هولندا والنمسا(حلماية األقليات الوطنية اإلطارية 
 الدخول يف مشاورات مفتوحة العضوية مع األقليات اإلثنية والدينية         ٣-١٠٣

 بشأن التدابري الالزمة لتحسني احترام مجيع احلقـوق اإلنـسانية           بكامل أطيافها 
  ؛)كندا(أقليات إىل لألشخاص املنتمني 

الوطنية ملواءمته مع املعـايري     " األقليات"النظر يف استعراض تعريف      ٤-١٠٣
الدولية، واختاذ تدابري حمددة األهداف للقضاء على التمييز على أساس األصـل            

  ؛)النمسا(الوطين واإلثين 
قـوق  حبتنفيذ مزيد من اإلصالحات لكفالة االعتـراف الكامـل           ٥-١٠٣

ا علـى   ـب حتفظه ـاألقليات الكردية وغريها من األقليات، بوسائل منها سح       
  ؛)آيرلندا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٢٧دة املا

هتيئة الظروف املالئمة إلعمال احلق يف معرفة احلقيقة، الـذي هـو             ٦-١٠٣
  ؛)أرمينيا(الشرط املسبق الضروري ملنع اإلبادة اجلماعية واالعتراف هبا واملعاقبة عليها 

وروبية حلقوق اإلنسان مثل    تنفيذ عدد كبري من قرارات احملكمة األ       ٧-١٠٣
 جزيرة بـرينس، اململوكـة للبطريركيـة        يف املتعلق بدار األيتام املوجودة      القرار

عـن عـدة     كسية، أو تلك اليت قضت بأن تركيا مـسؤولة        ذاملسكونية األرثو 
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يف قربص وخباصـة يف اجلـزء        انتهاكات ملواد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     
  ؛)اليونان(الشمايل احملتل 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلعادة املمتلكات إىل أعـضاء األقليـة            ٨-١٠٣
  ؛)اليونان(يف جزيريت غوكسيادا وبوزكادا الذين ُجّردوا من ممتلكاهتم اليونانية 
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة تسوية عادلة ويف الوقت املناسب           ٩-١٠٣

 ، ذوي اهلوية البلغارية من شرقي ثـراس        املقدمة من املشردين   بامللكيةللمطالبات  
وفقاً ملبادئ األمم املتحدة املتعلقة بـرد املـساكن واملمتلكـات إىل الالجـئني              
واملشردين وصكوك جملس أوروبا املتصلة بسبل االنتصاف لفقـدان الالجـئني           

  ؛)بلغاريا(واملشردين ملساكنهم وأراضيهم وممتلكاهتم 
 تركيا، إذ إن تركيـا      تأييد، ب ١٠٣دة يف الفقرة    الوار ٧رقم  ومل حتظ التوصية     -١٠٤

 يف إطـار   تـدخل ينبع من حقـوق وواجبـات  اجلزيرة ورها يف ـشددت على أن حض   
  .معاهدات دولية

 تركيا، إذ إن تركيا ال تعترف جبمهورية قربص         تأييدومل حتظ التوصيات التالية ب     -١٠٥
  :وال تقبل ادعاءاهتا بتمثيل اجلزيرة ككل

ة اجلنائيـة   ـام روما األساسي للمحكم   ـنظإىل  ة  ـ بسرع االنضمام ١-١٠٥
  ؛)قربص(الدولية 
 األول  نيعلى الربوتوكـولني اإلضـافي    التصديق  الشروع فوراً يف     ٢-١٠٥

  ؛)قربص (١٩٤٩والثاين التفاقيات جنيف لعام 
كفالة حتقيقات نزيهة وشاملة يف مجيع ادعاءات انتهاكات حقـوق           ٣-١٠٥

اد قواهتا العسكرية واألمنية، سواء داخل إقليمها أو يف         بها أفر يرتكاإلنسان اليت   
  ؛)قربص(املناطق اليت متارس عليها سيطرة فعلية 

 من القانون اجلنائي، اللتني تقيدان حرية       ٣١٨ و ٣٠١إلغاء املادتني    ٤-١٠٥
  ؛)قربص(التعبري 
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة املواقف العدائية املستمرة والتمييز جتـاه           ٥-١٠٥

  ؛)قربص(الروما واألكراد واألشخاص املنتمني ألقليات غري مسلمة 
بانتـهاكات حقـوق    املتـصلة   التقيد جبميع قرارات األمم املتحدة       ٦-١٠٥

  ؛)قربص(تعين تركيا صراحةً أو ضمناً اإلنسان اليت 
مفوض حقوق اإلنسان جمللس    لتوصية  اختاذ تدابري على الفور، وفقاً       ٧-١٠٥

تركيـا  ودة املشردين داخلياً يف مجيع املناطق اليت متارس فيها         عتؤثر على   أوروبا،  
  ؛)قربص(سيطرة فعلية 
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فيما يتعلق جبملة أمور، املفروضة حتديد إطار زمين ُتلغى خالله القيود   ٨-١٠٥
منها إعمال حقوق امللكية، وتدريب رجال الدين، وحرمان األقليات غري املسلمة           

كس، حبيث ميكن ألعـضاء     ذقلية الروم األرثو  من الشخصية القانونية، مبا فيها أ     
  ؛)قربص(هذه األقليات أن يتمتعوا متاماً حبقوقهم اإلنسانية 

االمتثال لألحكام ذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق          ٩-١٠٥
اإلنسان واملتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف منطقة قربص، اليت توجد حتـت            

  ).قربص (السيطرة الفعلية لتركيا
 موقـف  رب عـن أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تع      /مجيع االستنتاجات و  و -١٠٦

ها على أهنا   ال ينبغي تأويل  و .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .بتأييد الفريق العامل ككلحتظى 
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