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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الحادية والعشرون
 03-91كانون الثاين/يناير 5392

تجمي ععل للمعلوم ععاه م دتع ع مفوض ععية ا م ععح المتح ععدة الس ععامية لحق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (51ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  5/1والفقرة  1م مرلق ورار المجلس 15/51
تركيا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات إلاراارا ات اةا ا
مب ااا يف ل ااظ اعوال ااات إلالتعليق ااات اعقتما ا م اال التإللا ا اععنيا ا إليف تق ااارير اع و ااي ال ااامي
حلقااوا ارن ااان إليف لاام لااظ ماال إلاااادة المااة اعت ااتة الرايا ات ال اال إلالتقرياار مقاات يف
شكل مواز تقيُّتاً باحلت الق ى لعتد الكلمات إللوطوع على النص الكامال يررااى الرااوع
إىل الواادة اعراعي إلال يتضمل هذا التقرير أي آرا أإل إلاهاات نلار أإل اقحاااات مال اع و اي
ال امي حلقوا ارن ان خبوف ما يرد منها يف التقاارير إلاليياناات العلنيا ال اادرة عال اع و اي
إله ا ا ااو يتي ا ا ااع هيك ا ا اال اعي ا ا اااده التوايهي ا ا ا العام ا ا ا ال ا ا ا اعتم ا ا ااتها ل ا ا ا اق ا ا ااوا ارن ا ا ااان يف
مقرره  991/91إلقت ركرت على حنو منهجي يف اواشي هناي النص مرااع اععلوماات الاواردة
يف التقرير إلرإلعيت يف إعتاد التقرير دإلري االستعراض إلالتطورات ال اتات يف تلظ ال حة
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موال -المعلوماه ا ساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()9

المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان
الت تية أإل االنضما
أإل اةوف

الت لات إل/أإل
ارعونات

2

()5

احلال أانا اول االستعراض ال ابق

االت اقيا ا التإلليا ا للقض ااا عل ااى ي ااع أش ااكا
التمييز العن ري ()5335
العها ا اات الا ا ااتإلا اةا ا ااا با ا اااحلقوا االقت ا ا ااادي
إلاالاتماعي إلالثقافي ()5330
العهت التإلا اةا باحلقوا اعتنيا إلال ياساي
()5330
الربإلتوكاو االتتياااري الثاااين اعل ااة بالعهاات الااتإلا
اةا باحلقوا اعتني إلال ياسي ()5332
ات اقيا القضااا علااى يااع أشااكا التمييااز اات
اعرأة ()9192
ات اقي مناهض التعذيب ()9199
ات اقي اقوا الط ل ()9112
الربإلتوك ااو االتتي اااري الت اقيا ا اق ااوا الط اال
اعتعلااة باشاحا الط ااا يف اعنازعااات اع اال
()5332
الربإلتوكااو االتتياااري الت اقي ا اقااوا الط اال
اعتعلااة بييااع الط ااا إلباساات و الط ااا يف
الي ا إليف اعواد اربااي ()5335
االت اقيا ا ا التإلليا ا ا حلمايا ا ا اق ا ااوا ي ا ااع العم ا ااا
اعهااريل إلأفراد أسرهة ()5332
ات اقي ا ا ا ا ا اقا ا ا ا ااوا الشا ا ا ا ااعا إلي ارعاق ا ا ا ا ا
()5331
االت اقيا ا التإلليا ا للقض ااا عل ااى ي ااع أش ااكا
التميي ااز العن ااري (إع ااون ع ااا ظ إلل ا ا عل ااى
اعادة )5335 55
العها ا ا اات الا ا ا ااتإلا اة ا ا ا ااا با ا ا اااحلقوا االقت ا ا ا ااادي
إلاالاتماعي ا إلالثقافي ا (إعااون عااا ظ إلل ا علااى
ال قرتني  0إل 2مل اعادة )5330 90
العهت التإلا اةا باحلقوا اعتنيا إلال ياساي
(إعون عا ظ إلل على اعادة )5330 51

ارا ا ارا ات اعتعا ااذة بعا اات
االستعراض

مل ير تا عليها/مل ترقيل

الربإلتوك ا ا ا ااو االتتيا ا ا ا اااري االت اقيا ا ا التإلليا ا ا حلمايا ا ا ي ا ااع
الت اقي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مناهض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الشعا مل االتت ا الق ري
التعذيب ()5399

الربإلتوك ا ا ا ااو االتتيا ا ا ا اااري
الت اقي ا ا اق ا ااوا الط ا اال
اعتعلا ا ا ااة ب ا ا ا اإارا تقا ا ا اات
اليولا ا ا ا ا ا ا ا ااات (إعا ا ا ا ا ا ا ا ااون
عا )5395
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الربإلتوكا ا ااو االتتي ا ا ااري الإل اعل ا ا ااة بالعها ا اات
ال ا ا ااتإلا اة ا ا ااا ب ا ا اااحلقوا اعتني ا ا ا إلال ياس ا ا ااي
(إع ا ا ا ا ااون ب ا ا ا ا ا ن اع ا ا ا ا ااادة 9ظ إلل ا ا ا ا ا عل ا ا ا ا ااى
ال قرة (5أ) مل اعادة )5332 2
ات اقيا القضااا علااى يااع أشااكا التمييااز اات
اع ا ارأة (ل ا ا علا ااى ال قا اارة  9ما اال اعا ااادة 51
)9192
ات اقي مناهض التعذيب (ل ا علاى ال قارة 9
مل اعادة )9199 03
ات اقي اقوا الط ل (ل لات علاى اعاواد 91
إل 51إل)9112 03
الربإلتوك ااو االتتي اااري الت اقيا ا اق ااوا الط اال
اعتعلااة باشاحا الط ااا يف اعنازعااات اع اال
(إع ا ااون ب ا ا ن ال ق ا اارة  5م ا اال اع ا ااادة  0س ا اال
التجنياات  53عام ااًظ إلل ا علااى ال قاارة  2ماال
اعادة )5332 0
الربإلتوك ا ااو االتتي ا اااري الت اقي ا ا ا اق ا ااوا الط ا اال
اعتعلة بيياع الط اا إلاسات و الط اا يف الي اا
إليف اعواد اربااي (إعون عا )5335
االت اقيا ا التإللي ا ا حلمايا ا اق ااوا ي ااع العم ااا
اعهااااريل إلأف اراد أساارهة (إعونااات ب ا ن اعااادة
 92إلال ق ا ا ا ا ارات  5إل 0إل 2ما ا ا ا اال اعا ا ا ا ااادة 22
إلاعادة 22ظ إلل على اعادة )5332 23
إاا ا ا ا ا ار ات ال ا ا ا ا ااكو الربإلتوكا ا ااو االتتيا ا اااري الإل اعل ا ا ااة بالعها ا اات
إلالت قيقات إلارا ار ات ال ا ا ااتإلا اة ا ا ااا ب ا ا اااحلقوا اعتني ا ا ا إلال ياس ا ا ااي
()0
العاال
()5332
الربإلتوكا ااو االتتي ا اااري الت اقي ا ا القض ا ااا عل ا ااى
ي ا ااع أش ا ااكا التميي ا ااز ا اات اع ا ا ارأة اع ا ااادة 9
()5335
ات اقي ا ا ا مناهض ا ا ا التعا ا ااذيب اع ا ا اواد  53إل59
إل)9199( 55
االت اقي ا التإلليا ا حلماي ا اق ااوا ي ااع العم ااا
اعه ا ااااريل إلأفا ا اراد أس ا اارهة اعادت ا ااان  12إل11
()5332
الربإلتوك ا ا ا ا ا ااو االتتي ا ا ا ا ا اااري الت اقي ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا ا ا ااوا
الشعا إلي ارعاق (توقيع )5331
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الربإلتوك ا ا ا ااو االتتيا ا ا ا اااري االت اقيا التإلليا للقضااا علااى يااع
الت اقي ا ا اق ا ااوا الط ا اال أشكا التمييز العن ري اعادة 92
اعتعلا ا ا ااة با ا ا ااإارا تقا ا ا اات الربإلتوك ا ا ا ااو االتتي ا ا ا اااري للعه ا ا ا اات
اليول ا ا ا ا ا ا ا ااات (توقي ا ا ا ا ا ا ا ااع الا ا ا ا ا ا ا ااتإلا اة ا ا ا ا ا ا ا ااا ب ا ا ا ا ا ا ا اااحلقوا
)5395
االقت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي
العه ا اات ال ا ااتإلا اة ا ااا ب ا اااحلقوا
اعتني إلال ياسي اعادة 29
الربإلتوكا ا ااو االتتيا ا اااري الت اقي ا ا ا
اقااوا الشااعا إلي ارعاق ا
(توقيع )5331
الربإلتوك ا ا ا ااو االتتي ا ا ا اااري الت اقيا ا ا ا ا
اقوا الط ل اعتعلاة باإارا تقات
اليولات (توقيع )5395
االت اقيا ا ا التإلليا ا ا حلمايا ا ا ي ا ااع
الشعا مل االتت ا الق ري
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صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
الت تية أإل االنضما
أإل اةوف

احلال أانا اول االستعراض ال ابق

ات اقيا ا ا ا من ا ا ااع ارعا ا ا ا ارب ا ا ااادة ا ماعيا ا ا ا
إلاععاقي عليها
( )2
برإلتوكو بالممو
االت اقي ا ا ا ا ا اةا ا ا ا ا ا بو ا ا ا ا ااع الوائا ا ا ا ااني
إلبرإلتوكوهلا لعا 9121
ات اقيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات اني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اع رت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 95
( )2
آب/أل ط 9121
االت اقي ا ا ااات الساس ا ا ااي عنلما ا ا ا العم ا ا اال
( )2
التإللي

اراا ارا ات اعتعا ااذة
مل ير تا عليها
بعت االستعراض

نل ااا رإلم ااا الساس ااي للم كما ا ا ناديا ا
التإللي
ات اقيتااا منلما العماال التإلليا رقمااا 921
( )1
إل991
الربإلتوكا ا ا ا ااوالت ار ا ا ا ا ااافي الإل إلالثا ا ا ا اااين
()9
إلالثالث الت اقيات اني لعا 9121
االت اقيتااان اعتعلقتااان بالشااعا عااتعي
( )1
ا ن ي
ات اقي اليون كو عكاف التمييز يف ا
التعلية

 -9أإل ت ن اقوا الط ل( )93بالت تية على االت اقي التإللي حلماي يع الشاعا
م اال االتت ااا الق ااري بينما اا ش ااجعت عل ااى ل ااظ اللجنا ا اععنيا ا بالقض ااا عل ااى التميي ااز اات
اع ارأة( )99إلاللجن ا اععني ا باااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعي ا إلالثقافي ا ( )95إلأإل اات ن ا اقااوا
الط اال( )90بالت ااتية عل ااى الربإلتوك ااو االتتي اااري للعه اات ال ااتإلا اة ااا ب اااحلقوا االقت ااادي
إلاالاتماعي إلالثقافي بينما شجعت على لاظ اللجنا اععنيا بااحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا
إلالثقافي ا ا ( )92إلأإل ا اانت ن ا ا اقا ااوا الط ا اال إلفريا ااة الما ااة اعت ا ااتة ال رقطا ااري بالت ا ااتية علا ااى
الربإلتوكو االتتياري الت اقيا اقاوا الط ال اعتعلاة باإارا تقات اليولاات( )92بينماا شاجعت
()92
ن اقوا الط ل على الت تية على ات اقي منلم العمل التإللي رقة 991
 -5إلأإل ت م و ي المة اعت تة ال امي ل ا إلن الوائاني إلفرياة الماة اعت اتة ال رقطاري
ب ا ا ن تنض ا ااة تركي ا ااا إىل ات اقي ا ا ع ا ااا  9129ب ا ا ن ت ا ااد ا ا اااالت انع ا ااتا ا ن ا ااي إلات اقي ا ا
عا  9122ب ا ن إل اع الشاعا عاتعي ا ن اي باالنلر إىل أن م ارإلعي القاانونني اعتعلقاني
هبم ااا م ااا زاال يف انتل ااار ت ااتية الربع ااان عليهم ااا( )91إلش ااجع ك اال م اال م و ااي الم ااة اعت ااتة
ل ا إلن الوائااني إلفريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري تركيااا علااى أن ت ا ب القياات ا ارايف اع ارإلض
على تطيية ات اقي عاا  9129اةا ا بو اع الوائاني إلبرإلتوكوهلاا لعاا  9121إلأن تاوادة باني
()99
احلقوا اعمنوا ميع الشعا اععنيني يف تركيا
 -0إلشجعت منلم المة اعت تة للعلة إلالثقاف إلالحبي (اليون كو) تركيا على أن ت ا قتا
()91
على ات اقيتها لعا  9123ب ن مكاف التمييز يف ا التعلية
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باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -2راياات اللجن ا اععني ا اقااوا ارن ااان بار ااوا التسااتوري لعااا  )53(5393إلبينمااا
الاا فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري( )59إااراز بعااد التقاات يف التعااتيل التسااتوري لعااا 5393
فإنه أشار إىل رإلرة اعتماد ترتييات قانوني ب ن بعد التتابم كتلظ اعتعلقا امايا اليياناات
ال ع ااي إلبالقضااا الع ااكري إلبالتااذ بتااتابم التمييااز ار اااق ماال أااال لقيااة اع اااإلاة بااني
()55
ا ن ني إلأإل ى ب ن تت ة يع الازاب ال ياسي على دستور اتيت
 -2إلأعارب اعقاارر اةاا اععا اااالت ارعااتا تاارض نطاااا القضاا أإل بااإارا ات مااوازة
أإل تع ا اً عاال قلقااه إزا ااااالت الوفاااة النا ا عاال ارف ارات يف اسااتعما القااوة إلن ا بتعااتيل
()50
اعادة  91مل التستور عل يال احلة يف احلياة متماشي مع اععايم التإللي
 -2إلن ت اعقررة اةا اععني باستقو القضاة إلاحملاامني با ن ير اتعت احلاة يف تقات
التمااار فااردي إىل احملكم ا التسااتوري لل اراض منه اا تعزيااز اسااتعتا اععااايم التإللي ا إلارقليمي ا
()52
حلقوا ارن ان يف النلا القضادي
 -1إلأعرباات اللجن ا اععني ا بالقضااا عل ااى التمييااز اات اع ارأة ع اال اسااتمرار قلقهااا ب ا ن الاك ااا
()52
التمييزي يف قانون العقوبات إلالقانون اعتين إلاثت على تعتيل الت ريعات التمييزي القادم
 -9إليف ع ااا  5393الال اات اللجن ا ا اععين ا ا بالقض ااا عل ااى التميي ااز اات اع ا ارأة التع ااتيوت
اعتتل على قانون محاي السرة إلقانون محايا الط ال( )52إلأعربات نا اقاوا الط ال عال قلقهاا إزا
ااع إن ااا الت ا اريعات اعتعلق ا ا اق ااوا الط اال( )51إلاث اات اللجن ا ا اععني ا ا ب اااحلقوا االقت ااادي
()59
إلاالاتماعي إلالثقافي على اعتماد ت ريعات حمتدة للر يع أشكا العقوب اليتني يف الييت
 -1إليف عااا  5399دعاات اللجنا اععني ا باااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعيا إلالثقافي ا تركيااا إىل
ات اعارأة إن اا اً اارماً( )51إلالاا فرياة الماة اعت اتة ال رقطاري إدتاا
إن ا قانون مكاف العنا
تعااتيوت علااى قااانون العقوبااات إلأشااار إىل أن تن يااذ قااانون عااا  5395اعتعلااة امايا الساارة إلمنااع
ت اعرأة (رقة  )2592تن ياذاً فعااالً ماا زا ي اكل لاتياً( )03إلدعات اللجنا اععنيا بالقضاا
العن
()09
على التمييز ت اعرأة تركيا إىل تقيية إلتقوي القانون رقة  2053اعتعلة اماي السرة
 -93إلشااجعت منلما اليون ااكو تركيااا علااى إل ااا جتاار الت ااهم الااذي ياارد االيااً يف قااانون
()05
العقوبات إلإدرااه يف القانون اعتين

جيح -اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -99أش ااار فري ااة الم ااة اعت ااتة ال رقط ااري إىل أن اع س ا الوطني ا حلق ااوا ارن ااان يف تركي ااا
()TIHKمل تطلااب بعاات اعتمادهااا ماال اانااب ن ا التن ااية التإللي ا للم س ااات الوطني ا حلقااوا
ارن ااان( )00إلأعاارب فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري عاال قلقااه لن قااانون إن ااا اع س ا الوطني ا
حلقوا ارن ان يَق رر عل الوفا مبياده باري إلأإل ت بتعتيل هذا القانون ماناً الستقولي
GE.14-21036
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اع س مل الناايتني العضوي إلاعالي يف إطار االمتثا الكامل عياده باري ( )02إلاست ر كل
مل اللجن اععني بالعما اعهااريل إلفرياة الماة اعت اتة ال رقطاري عال كي يا امان التعااإلن باني
مكتاب أمااني اعلااامل إلاع س ا الوطنيا حلقااوا ارن اان ب يا جتنااب االزدإلاايا إلاالرتيااا بااالنلر
()02
إىل شعور اللجن إلال رية بالقلة ب ن االفتقار إىل الو وا يف توزيع االتت ا ات
 -95إلدعت ن مناهض التعذيب إىل تعزياز ا هاود ا اريا الراميا إىل إن اا آلياات نزيها إلم اتقل
()02
لضمان إارا لقيقات فعال إلسريع إلم تقل يف يع ادعا ات التعذيب إلإسا ة اععاملا
 -90إلأشار فرية المة اعت تة ال رقطري إىل اةطوات ار ابي الرامي إىل مناع اااالت انعاتا
اع اااإلاة مثاال اقاحاا إن ااا هيئا معنيا باع اااإلاة إلعاات التمييااز إلهيئا معنيا بر اات ارن ااا علااى
()01
الرلة مل أن م اريع القوانني ات ال ل ال تزا قيت النلر يف الربعان
 -92إلشتد فرية المة اعت تة ال رقطري على احلااا إىل باذ مزيات مال ا هاود رن اا نلاا
ر اات يتضاامل معااايم مراعي ا إلمواعياات زمني ا متعلق ا خبط ا العماال الوطني ا لت قيااة اع اااإلاة بااني
ا ن ااني  )5390-5339( 9-إلخبطا ا العم اال الوطنيا ا عكاف ا ا العنا ا اعن اازا اات اعا ارأة يف
()09
تركيا )5392-5395( 5-
 -92إلااث اعقاارر اةااا اععا اقاوا ارن ااان للمهااااريل علااى ارساراع بعمليا اعتماااد ‘قااانون
أماال احلااتإلد‘ لكااي ي ااتعاض عاال الاهاازة اعتعااتدة اع ا إلل عاال مراقيا احلااتإلد بوكالا أماال ااتإلدي
()01
إلطني متني اتيتة إلتزإليت ارر احلتإلد بتتريب منهجي إلشامل ب ن اقوا ارن ان
 -92إلأإل ااى فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري بإن ااا هيئ ا م ااتقل عكاف ا ال اااد ماال أااال
()23
االدعا ات ات ال ل
الت قية يف ق

 -91إلأشاار فريااة الماة اعت ااتة ال رقطاري إىل أن احلكوما ب اتد تطييااة إطاار ال ياسااات إلالاربام
الااوط احملااتد زمني ااً إلهااو إطااار ااتد التواااه االس احاتيجي للقضااا علااى أس اوأ أشااكا عماال الط ااا
()29
الو عا  5392بيت أن هذا ارطار ال يزا زأً إلم تقراً إىل آلي تن ية إلر ت مر ي

 -99إلالالاات اللجن ا اععني ا بالقضااا علااى التمييااز اات اع ارأة اعتماااد تط ا العماال الوطني ا
عكاف ا ا العنا ا اعن اازا اات اعا ارأة( )25إلأإل ااى فري ااة الم ااة اعت ااتة ال رقط ااري باعتم اااد إلإن ااا
ت الط ل ب ي منع زإلاض الط ا إلالزإلاض الق اري إللتيات
االسحاتيجي الوطني عكاف العن
()20
ااالت االجتار بالي ر
 -91إلأإل ى فرية المة اعت تة ال رقطري ب ن تعتمت تركياا م ارإلع االساحاتيجي إلتطا العمال
اات الط اال يف
اات الط اال لل ااحة  5399-5392إلالاار العن ا
الااوطنيتني عكاف ا العن ا
()22
يع ال ياقات

 -53إلأفا اااد فريا ااة الما ااة اعت ا ااتة ال رقطا ااري ب ا ا ن القا ااانون ا تيا اات اعتعلا ااة با ااالتعلية ارلزاما ااي
( )2+2+2قت قلص احلماي مل عمل الط ا إلأشار أيضاً إىل ارإلرة اااا مزيات مال التاتابم
للقضااا علااى أس اوأ أشااكا عماال الط ااا عاال طريااة ا اايص م اوارد إ ااافي للت تااي إلتعزيااز
()22
الت ريعات القادم إلإن ا ها
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ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه

()22

 -5حالة اإلبالغ (تقديح التقارير)
هيئ اععاهتة

اعوالات اةتاميا الاواردة آت اار تقري اار قراات من ااذ آت ا ا اار موال ا ا ااات
اال اربوغ
االستعراض ال ابة تتامي
يف االستعراض ال ابة

ن القضا على التمييز آ ار/مارر 5331
العن ري
اللجن ا ا اععني ا ا با اااحلقوا -
االقت ااادي إلاالاتماعي ا
إلالثقافي
اللجن ا ا ا اععني ا ا ا اق ا ا ااوا -
ارن ان
ات اقي ا ا ا ا القض ا ا ااا علا ا ا ااى كانون الثاين/يناير 5332
يا ا ااع أشا ا ااكا التمييا ا ااز
ت اعرأة
ات اقي مناهض التعذيب أيار/مايو 5330

5392

-

-

أيار/مايو 5399

5399

ت ريل الإل /أكتوبر اال موعاات تقاات التقرياار الثاااين
يف عا 5392
5395
ل موعت تقت التقرير ال ابع
متوز/يوليه 5393
يف متوز/يوليه 5392

5392/5331

ات اقي اقوا الط ل

5331

ت ا ا اريل الث ا اااين/نوفمرب مل يرنلر بعت يف التقرير الرابع
5393
ا ا اال موعا ا اات تقا ا اات التقري ا ا اريل
ازيران/يونيه 5395
الرابع إلاةام يف عا 5391

ازيران/يونيه  ( 5339ن
اقا ا ااوا الط ا ا اال)ظ ت ا ا اريل
الإل /أكتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوبر 5331
(الربإلتوك ا ا ا ا ااو االتتيا ا ا ا ا اااري
الت اقي ا ا ا ا اق ا ا ااوا الط ا ا ا اال
اعتعل ا ااة باشا ا احا الط ا ااا
يف اعنازعا ا ا ااات اع ا ا ا اال )ظ
ازيران/يوني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه 5332
(الربإلتوك ا ا ا ا ااو االتتيا ا ا ا ا اااري
الت اقي ا ا ا ا اق ا ا ااوا الط ا ا ا اال
اعتعل ا ا ا ا ااة بيي ا ا ا ا ااع الط ا ا ا ا ااا
إلاس ا ا ا ا ا اات و الط ا ا ا ا ا ااا يف
الي ا إليف اعواد اربااي )
-

-

تا تر تقاات التقرياار الإلا منااذ
عا 5332

-

-

تا تر تقاات التقرياار الإلا منااذ
عا 5399

اللجنا ا ا ا اععنيا ا ا ا امايا ا ا ا
اق ا ا ااوا ي ا ا ااع العم ا ا ااا
اعهااريل إلأفراد أسرهة
ات اقي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوا -
الشعا إلي ارعاق
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 -1الردود لى طلباه المتابعة المحددة المقدمة م هيئاه المعاهداه

اعوالات اةتامي
موعت التقت

هيئ اععاهتة

ن ا ا ا القضا ا ااا علا ا ااى 5393
التمييز العن ري

اللجنا اععنيا اقااوا 5390
ارن ان
ات اقي ا القضااا علااى 5395
ياع أشاكا التمييااز
ت اعرأة
ات اقي ا ا ا ا ا ا ا مناهض ا ا ا ا ا ا ا 5399
التعذيب

هيئ اععاهتة

قرتمت يف

اعو وع

()29

ل إلإعونات ب ن االت اقي ظ اعواق العتادي جتاه الرإلماا إلالكاراد 5331
إلالشااعا اعنتمااني إىل أقليااات لاام م االم ظ اال ا القلي ا اليوناني ا ظ
()21
تعلية ل ات القليات
التمييز إلالعن جتاه اعثليات إلاعثليني إلمزدإلاي اعيل ا ن ي إلم اايري أررس االت رس ااال ت ااذكم
()23
اهلوي ا ا ن اااني ظ إل"ا ارادة ال اارف"ظ إلع اات االع احاف باالس ااتنكاف يف عا 5392
()21
الضممي مل اةتم الع كري
()25
()29
 5395إل5390
ت اعرأة
الر ارتتا لطا الرأرظ إلالعن
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوار اعتابع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
()20
م تمر
()22
التعااذيب إلارفااوت ماال العقااابظ عاات الت قيااة يف ال ااكاإل ظ عاات 5395
الت قي ا ااة يف ا ا اااالت االتت ا ااا ظ القي ا ااود اع رإل ا ا عل ا ااى الض ا اامانات
()22
القانوني الساسي

اآلرا

عتد اآلرا
()22

9
5
()29
9

العهت التإلا اةا باحلقوا اعتني إلال ياسي
ات اقي مناهض التعذيب
ات اقي القضا على يع أشكا التمييز ت اعرأة

()21

احلال

()21

اوار اعتابع م تمر
اوار اعتابع م تمر
()29
اوار اعتابع م تمر
()23

 -59رش ا تجعت تركيااا علااى موا اال تقاات تقاريرهااا الوطني ا يف إطااار اع اااإلرات التإلري ا ب ا ن
()25
كو منلم اليون كو ال لتد اععايم اعت ل بالتعلية

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة
دعوة دادم
الزيارات اعضطلع هبا
الزيارات اعوافَة عليها مل ايث اعيتأ
الزيارات اعطلوب إاراؤها
الردإلد على رسادل االدعا ات إلالنتا ات العاال
تقارير اعتابع إلاليعثات
8

()20

احلال أانا اول االستعراض ال ابق

نعة
ت اعرأة
العن
االاتجاز التع ي
اعتافعون عل اقوا ارن ان
اري التعيم

احلال الراهن

نعة
استقو القضاة إلاحملامني
اعهاارإلن
ارعتا بإارا ات موازة
اعتافعون عل اقوا ارن ان
احلقوا الثقافي
ااالت االتت ا
مكاف اررهاب

التعلية (للمتابع )
استقو القضاة إلاحملامني
قضايا القليات
إلردت احلكوم على  53بولاً منها
تو ال حة قيت االستعراض أررسل  55بولاً ق
التعذيب
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جيح -التعاون مل مفوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -55اثت اللجنا اععنيا بالقضاا علاى التميياز ات اعارأة تركياا علاى اعضاي يف تعزياز تعاإلهناا
مااع الوكاااالت اعتع ا إلال اربام التابع ا ل مااة اعت ااتة مبااا يف لااظ م و ااي المااة اعت ااتة
()22
ال امي حلقوا ارن ان (اع و ي )
 -50إلقتمت تركيا م امهات مالي سنوي إىل اع و ي

ثالثا -تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان م عل مرا ععاة القععانون
اإلنساني الدولي الواجب التطبيق
ملف -المساواة و دم التمييز
 -52أشااارت منلما اليون ااكو إىل أن التااتابم الراميا إىل الت ااتي للتمييااز علااى أسااار نااوع
ا ن أإل التيل أإل اعيل ا ن ي لم كافي ( )22إلدعت اللجن اععنيا بالقضاا علاى التميياز ات
اعرأة تركيا إىل اعتماد ت ريعات شامل عكاف التمييز مبا يف لاظ إل اع تعريا إلا ا للتميياز
()22
ت اعرأة مت ياً مع تو يات االستعراض التإلري ال امل يف عا 5393
 -52إلش ااتد فري ااة الم ااة اعت ااتة ال رقط ااري عل ااى احلااا ا إىل تن ي ااذ الط اار الت ا اريعي اعتعلقا ا
باع اإلاة بني ا ن ني إلعت التمييز تن يذاً مت قاً( )21إلاثت اللجن اععني بالقضا على التمييز
ت اعرأة على إل ع ات للمواق التمييزي إلاعواق القادما علاى قوالاب ةطيا إلأإل ات باااا
تتابم تا م قت للتعجيل بالنهوض اال اعرأة( )29إلأاارت اللجن اععنيا بااحلقوا االقت اادي
()21
إلاالاتماعي إلالثقافي أإلاه قلة مماال
 -52إلأإل اات اعقااررة اةا ا اععني ا باسااتقو القضاااة إلاحملااامني بزيااادة م ااارك الن ااا ماال
خمتلا شاراد اعتماع يف القضااا بتاولقيهل إلياااد ردي اي كوياااد القضااة إلاعااتعني العااامني أإل
احملااامني إلعلااى إلاااه اة ااو يني ااي ااااا تااتابم لضاامان أن تتاوافر لاات الن ااا القااترة علااى
ش ل منا ب رفيع اع تو داتل القضا إليف نلا العتال عموماً إلشجعت أيضاا علاى تاوفم
()13
إمكاني و اعرأة إىل العتال
 -51إلالاا ا فري ااة الم ااة اعت ااتة ال رقط ااري أن الط ااا إلي ارعاقا ا يف اعن اااطة احلضا اري
إلالري يا اعتعل ا إلاعتمعااات احملرإلما مباال فاايهة الرإلمااا إلاعهاااارإلن إلالوائااون إلملتم ااو اللجااو
()19
يرا أن يكونوا عر ً لن يوااهوا مواق متييزي
 -59إلأعرباات اللجن ا اععني ا بالقض ااا عل ااى التميي ااز اات اع ارأة ع اال قلقه ااا إزا اال ا الن ااا
الكرديات إلالن ا اعنتميات إىل اعات عرقي إلإىل القليات إلالن ا إلات ارعاقا إلالن اا
()15
اعهاارات إلالن ا ملتم ات اللجو
GE.14-21036
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 -51إلأإل ا ااى اعقا اارر اةا ااا اعع ا ا اا اااالت ارعا ااتا بإعا ااادة النلا اار يف الت ا اريعات الحكي ا ا
لتضمينها يال تراعي اهلوي ا ن اني إلاعيل ا ن ي مل أال احلت مل ه اش إل ع اعثليات
إلاعثلي ااني إلمزدإلا ااي اعي اال ا ن ااي إلم ااايري اهلويا ا ا ن اااني ( )10إلأإل ااى فري ااة الم ااة اعت ااتة
ال رقطاري باتم اعيال ا ن اي إلاهلويا ا ن ااني امل أساياب التميياز( )12إلأإل ات اللجنا اععنيا
اقوا ارن ان بالت قية يف أفعاا التميياز أإل العنا الا ت اتهتف اعثلياات إلاعثلياني إلمزدإلااي
()12
اعيل ا ن ي إلم ايري اهلوي ا ن اني إلمقا اة اعتورطني فيها إلمعاقيتهة
 -03إلأعرباات اللجن ا اععني ا اقااوا ارن ااان عاال قلقهااا إزا التقااارير اعتعلق ا ارادة الكراهي ا
ال ا تررتكااب يف اااة الطواد ا التيني ا لاام اع االم إلأقليااات أتاار إلأإل اات ب ا ن للاار تركيااا
ب ااورة فعالا ا تط اااب الكراهيا ا إلتن ااذ أاك ااا الق ااانون ا ن ااادي إلالتوايه ااات ال ياس اااتي ات
()12
ال ل

باء -الحق لي الحياة والحرية وا م الشخصي
 -09ساالة اعقاارر اةااا اععا ااااالت ارعااتا اااتإل اال اااض هاداال يف ااااالت ارعااتا
تارض نطاا القضا ب ضل ما أجنز مل إ واات إلمع لظ ال تزا هنا دإلاعي قلة تطمة
()11
تتعلة ااالت الوفاة النا عل إفرات أفراد المل يف استعما القوة
 -05إلأعربت اع و ي ال امي حلقوا ارن ان عل قلقها إزا التقارير اعتعلق بإفرات موي ي
إن ااا القااانون يف اسااتعما القااوة اات اعتلاااهريل الااذيل جتمع اوا للتعياام عاال اسااتنكارهة رعااادة
تطااوير ساااا "تق ااية" إلاتيق ا "لياازي" التااار يتني( )19إلراياات بااارقرار ب نااه رمبااا يكااون قاات
ات إفرات يف استعما القوة إلبالتعوة إىل إارا لقية مع موي ي إن ا القوانني الذيل ياتععى
أهنة ترقاوا القاانون إلانتهكاوا اععاايم التإلليا حلقاوا ارن اان إليني اي أن تكاون هاذه الت قيقاات
س اريع إلدقيقا ا إلم ااتقل إلنزيه ا إليني ااي ت االية ا ن اااة إىل العتال ا ( )11إلدع اات م و ا ا الم ااة
اعت ااتة ال ااامي حلقااوا ارن ااان إىل احملاسااي إلشااتدت علااى ارإلرة اععاقيا علااى أي اسااتعما
م اارت للقااوة إلعلااى أن ماال إلااااب احلكوما أن تك اال االمتثااا لاكااا القااانون الااتإلا حلقااوا
()93
ارن ان عنت أدا ال رط عهامها أانا اعلاهرات
 -00إلدعا فرية المة اعت تة ال رقطاري إىل إاارا لقياة يت اة باالساتقولي إلالنزاها إلال عاليا
()99
يف التقارير اعتعلق باالستعما اع رت للقوة مل اانب ال لط
 -02إلأإل ى اعقرر اةا اعع ااالت ارعتا با ن تتاوا ماع اععاايم التإلليا القاوانني الا
تاانلة اسااتعما القااوة ماال اانااب مااوي ي إن ااا الق اوانني (القااانون رقااة  5221اعتعلااة بواايااات
ال ا اارط إل ا ااواياناظ إلالق ا ااانون رق ا ااة  5930اعتعل ا ااة بتنل ا ااية ال ا ااتر إلإلاايات ا ااه إل ا ااواياته
إلما يت ل بذلظ مل لواد تنليمي ) إلي كل التناساب إلالضارإلرة علاى ال اوا عن اريل ااااني
()95
يف هذه اععايم

10

GE.14-21036

A/HRC/WG.6/21/TUR/2

 -02إليف ازيران/يونيااه  5390أبل اات اع و ااي ال ااامي حلقااوا ارن ااان عاال القاايد علااى
عتد كيم مل الشعا إلإ اب ع رات آتريل يف يع أحنا تركيا أاناا اشاتياكات إلقعات ماع
موعات مل اعتلاهريل ال لميني( )90إلأعربت اع و ال امي عل قلة تا إزا االدعا ات
()92
اعتعلق بإسا ة معامل بعد احملتجزيل ب ورة تع ي يف أعقاب االاتجااات ال لمي
 -02إلأشارت منلم اليون كو إىل زيادة عاتد ال ا يني احملتجازيل يف ال اجون علاى مات
()92
ال نوات القليل اعا ي
 -01إلأإل اات اللجن ا اععني ا اق ااوا ارن ااان بإن ااا آلي ا رقابي ا م ااتقل ترع ا بال ااكاإل
()92
اعتعلق بارتكاب أفراد ال رط لفعا انادي
 -09إلأعاارب فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري عاال قلقااه إزا االا ال ااجنا إلأإل ااى بيااذ اعزياات
ماال ا هااود لتعزيااز معااايم مراقي ا ال ااجون( )91إلاااث كااذلظ علااى ااااا إاارا ات ب ا ن إسااا ة
معاملا الط ااا احملتجازيل( )99إلأإل اات نا اقااوا الط اال بااإارا لقيقااات دقيقا يف ااااالت
()91
قتل إلانت ار الط ا احملتجزيل
 -01إلأإل ا ااى فريا ااة الما ااة اعت ا ااتة ال رقطا ااري باعتما اااد أسا االوب با ااتيل ريا ااتاع الاانا ااب يف
()13
االاتجاز ارداري يف انتلار ترايلهة
 -23إلأع اارب ك اال م اال اللجن ا ا اععني ا ا بالقضا ااا عل ااى التميي ااز اات اع ا ارأة( )19إل ن ا ا اقا ااوا
الط ل( )15إلاللجنا اععنيا اقاوا ارن اان( )10إلفرياة الماة اعت اتة ال رقطاري( )12عال القلاة ب ا ن
ا ارادة القتاال بااتافع ال اارف يف تركيااا إلأعرباات ن ا مناهض ا التعااذيب عاال قلقهااا إزا التقااارير
اعتعلق ا بع اات قي اا ال االطات ب ااالت قية يف ا ارادة القت اال اعرتكي ا ب ااتافع ال اارف( )12إلأإل اات
اللجنا اععني ا بالقضااا علااى التمييااز اات اعارأة ب ا ن ت انع اارادة ال اارف علااى أهنااا ارع ا قتاال
عماات م ااتدة( )12إلأإل اات ن ا اقااوا الط اال بقااوة ب ا ن لقااة تركيااا ب اارع إلفعالي ا يف يااع
االدعااا ات اعتعلق ا هبااذه ا ارادة( )11إلقااتمت اللجنا اععني ا اقااوا ارن ااان( )19إل ن ا مناهض ا
التعاذيب( )11تو اايات مماالا إلأعاارب فريااة المااة اعت اتة ال رقطااري عاال أسا ه لن القااانون احمللااي
رقة  2010قت رع قت يف كانون الإل /دي امرب  5395إللن احلات الد لعاتد الفاراد اعطلاوب
()933
رن ا دإلر إيوا للن ا إلالط ا يف اليلتيات احلضري إلاليلتيات التر قت زيت
 -29إلأإل ت اللجنا اععنيا اقاوا ارن اان با ن تضامل تركياا إاارا لقيقاات فعالا إلشا اف
()939
إلم تقل يف يع ما مل ييت فيه بعت مل قضايا ااالت االتت ا اعتععاة
 -25إلالاا فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري اااتإل تطااورات إ ابيا يف اجتاااه تناااقص ااواد
التعااذيب إلإسااا ة اععامل ا إللكنااه أ قكاات مااع لااظ علااى احلاا ا اعل ا إىل نلااا لقيااة م ااتقل
إلفع ااا عل ااى ال اارلة م اال ه ااذه التط ااورات( )935إلأعرب اات ن ا مناهضا ا التع ااذيب ع اال قلقه ااا إزا
االدعااا ات اعتعلق ا باسااتعتا التعااذيب إلال ساايما يف أماااكل االاتجاااز لاام الراي ا إلأعرباات
هااذه اللجن ا عاال قلقهااا ب ا تا ا إزا التقااارير العتيااتة اعتعلق ا ااااالت االلت اااب إلالعنا
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ا ن ي إلالفعا ال ادن التر القادم على نوع ا ن إلأإل ت اللجن بو ع اات لففاوت
ماال العقاااب علااى هااذه الفعااا إلالت قيااة يف االدعااا ات ات ال اال إلتااوفم ا اارب إلالتعااويد
الك ااافيني للض ا ايا( )930إلأعرب اات ن ا اق ااوا الط اال ع اال قلقه ااا إزا التق ااارير اعتعلق ا بإس ااا ة
()932
معامل الط ا إلتعذييهة إلال سيما الط ا الكراد
 -20إلأعربت ن مناهض التعذيب( )932إلاللجن اععنيا اقاوا ارن اان( )932عال القلاة إزا
االكتلاظ يف ال جون إلمرافة االاتجاز إلأعربت اللجن اععني اقوا ارن ان عل قلقهاا أيضااً
()931
إزا ارمااان ال ااجنا يف أايااان كثاامة ماال الو ااو ب اارع إىل اةااتمات ال ا ي اعناسااي
إلأإل ت ن مناهض التعذيب إلاللجن اععني اقوا ارن ان بت ني اليني الساسي لل جون
()939
إلمراكز ال رط
ات اعارأة
 -22إلأعربت اللجن اععني بالقضا على التمييز ت اعارأة عال قلقهاا إزا العنا
مبا فيه العن اعنازا( )931إلأعربات اللجنا اععنيا بااحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا عال
قلقهااا إزا عاات جتاار العنا اعناازا إلدعاات تركيااا إىل جترعااه( )993إلرأت اللجن ا اععنيا بالقضااا
علااى التمييااز اات اع ارأة أن القااانون رقااة  2592ال يتضاامل أاكام ااً تاانص علااى مقا اااة ا ناااة
()999
إلمعاقيتهة إلأإل ت بتعتيل هذا القانون
 -22إلأ قكتت اع و اي ال اامي ل ا إلن الوائاني (م و اي شا إلن الوائاني) علاى أن بعاد
ااالت الزإلاض اعيكر إلالعن اعنزا قت عو ت مل تو ارطار القانوين القادة إلأبارزت احلااا
إىل ااا مزيت مل التتابم يف هذا ال تد( )995إلأااارت اللجنا اععنيا بالقضاا علاى التميياز ات
اعرأة أإلاه قلة مماال ( )990إلشجعت ن اقاوا الط ال تركياا علاى ت امية اساحاتيجيات طويلا
()992
الال إلبرام توعي مل أال القضا على اعمارسات التقليتي الضارة
 -22إلأعرب اات ن ا ا اق ااوا الط اال( )992إلاللجن ا ا اععني ا ا ب اااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعي ا ا
()991
()992
إلالثقافيا
إل نا مناهضا التعااذيب عاال القلااة لكاون العقوبا اليتنيا لاام حملااورة اراا ً
متارر يف اعتارر إلأإل ت ن اقوا الط ل بو ع اسحاتيجي إلطني شامل إلفرض
يف الييت إل َ
()999
ت الط ا يف يع ال ياقات
الر قانوين إلط ري على يع أشكا العن
 -21إلأعربت اللجن اععني اقوا ارن ان عل القلاة إزا عاتد اااالت االجتاار بالشاعا
إلإزا عت إلاود احلماي ال تتي ها اعواق القضادي ( )991إلدعت اللجن اععني بالقضا علاى
التمييز ت اعرأة تركيا إىل منع االجتار بالي ر إلإىل ت لية ا ناة إىل العتال ( )953إلقتمت اللجنا
()959
اععني اقوا ارن ان تو يات مماال

جيح -إوامة العدل ،بما لي ذلك مسألة اإللاله م العقاب ،وسيادة القانون
 -29أإل اات اعق ااررة اةا ا ا اععني ا ا باس ااتقو القض اااة ب ا ا ال تعت اارب احمل اااكة الع ااكري ات
()955
اتت ا يف ا رادة اعرتكي يف اة متنيني
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 -21إلأإل ااى اعقاارر اةااا اعع ا ااااالت ارعااتا بإن ااا هيئ ا م ااتقل للااى بااتعة عااا
إلمتثياال إلاسااعي النطاااا للت قيااة يف ااااالت القتاال ال ياسااي الا مل ر اار ب ا هنا لقيااة إللتقاات
تو اايات ب ا ن ماات إمكاني ا اعقا اااة إللمهااا ماال التااتابم الرامي ا إىل تعزيااز العتال ا االنتقالي ا
إلاقاف اع ا ل إليني ي اعتيار االدعا ات اعتعلق باعقابر ا ماعيا إلاالنتهاكاات الا ااتات يف
الت عينات مل القرن الع ريل ادعا ات م مول ب وايات هذه اع س ( )950إلأإل ت اعقاررة
اةا ا اععنيا باسااتقو القضاااة با ن يتمتااع اعلا العلااى للقضااة إلاعااتعني العااامني باسااتقولي
تام ا ع اال ال االط التن يذي ا س اوا م اال النااي ا اهليكلي ا أ الويي ي ا إلب ا ن اض ااع ي ااع قرارات ااه
ارداريا أإل الت ديييا لوسااتعراض ماال اانااب هيئا قضااادي م ااتقل إلبا ن ت ا عمة عمليا انتعاااب
()952
أعضادها إلتن عذ بطريق تكون مت م بارن اف إلال افي الكاملني
 -23إلأإل اات اعقااررة اةا ا اععني ا باسااتقو القضاااة ب ا ن ااتد القااانون ك ااا ات اعااتعني
العااامني إلدإلره ااة يف ارا ارا ات دإلن اع ااار باس ااتقو قض اااة احملكم ا إلاي اااديتهة إلت اري هة
()952
ل إلهنة ب ن هة
 -29إلأإل اات اعقااررة اةا ا اععني ا باسااتقو القضاااة أيض ااً بااااا التااتابم الوزم ا لضاامان
ال ل الوا بني إلاايات القضاة إلمهامهة إلم منة اعهني مل نااي إلتلظ اةا باعتعني
العامني مل النااي التر إليني ي ااا يع اةطوات الوزم رزال أي لي ب ن إل ع كل
م اال ال ئت ااني إلدإلره ااا مب ااا يض اامل بالكام اال اس ااتقولي ك اال منهم ااا إلنزاهته ااا إلت ا اري ها ل ا ا إلهنا
بن ها( )952كما سلطت الضو أيضاً على إلاود ااا ماس إىل ااا تتابم لل ت مال تاراكة
()951
القضايا إلمل طو زمل ارارا ات القضادي ب كل م رت
 -25إلأإل ت اعقررة اةا اععني باستقو القضاة كذلظ ب ن تتير نقاب احملامني بتالً مال
إلزارة الع اات ي ااع اوان ااب اع ااار اعها ا للم ااامني( )959إلن ا ا ت اعق ااررة با ا ن رع اان القض اااة
إلاعااتعون العااامون إلاحملااامون ال ر ا عوا اال الااتعلقة يف ااا اعياااده إلاعع اايم إلالقواعاات إلأاكااا
()951
ال قه التإللي اعتعلق اقوا ارن ان
 -20إلأعربا اات ن ا ا اقا ااوا الط ا اال عا اال قلقها ااا إزا حمتإلدي ا ا اع ا اوارد اعتاا ا ا لنلا ااا قضا ااا
الا ااتا ( )903مب ااا يف ل ااظ س ااو نوعيا ا اع اااعتة القانونيا ا إلط ااو م ااتة احملاكم ااات إلش ااتة
العقوبااات بااو مااربر إلاالفتقااار إىل تااتابم بتيلا إلطااو فاحات االاتجاااز( )909إلأإل ااى كاال ماال
ن اقاوا الط ال إلفرياة الماة اعت اتة ال رقطاري عال نلاا قضاا الااتا متماشاياً متامااً ماع
اععااايم ات ال اال مبااا يف لااظ إمكاني ا احل ااو علااى اع اااعتة القانوني ا ( )905إلالا ا فريااة
المة اعت تة ال رقطاري أن عاتد حمااكة الااتا إلقضاانا قات زاد إللكال أكثار مال  23يف اعادا
()900
يعاملون يف إطار النلة اةا بالكيار
مل الط ا ما زالوا َ
 -22إلأعربت اللجن اععني اقوا ارن ان عل قلقها إزا القيا على نطاا إلاسع باستعتا
االاتجاااز اعطااو ال ااابة للم اكم ا إلهااو مااا ي ااهة يف م ااكل االكتلاااظ داتاال ال ااجون
إلاثاات اللجنا تركيااا علااى تقلاايص اعااتة القانونيا لواتجاااز ال ااابة للم اكما إل اامان إمكانيا
()902
استعان احملتجزيل مب ا
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 -22إلأااات فريااة المااة اعت اتة ال رقطااري إلاعقاارر اةاا اععا ااااالت ارعاتا علمااً مااع بااال
القلااة بالاااتا ال ا إلقعاات بااالقرب ماال قري ا أإلرتاسااو (رإلبوسااكي) يف مقاطع ا أإللااوديري بااإقلية
()902
سمنا يف  59كانون الإل /دي مرب  5399عنتما قتلت طادرات ع كري تركي  02متنياً
إلأعرب فرية المة اعت تة ال رقطري عل القلة لن تقرير لقيقات اللجن الربعاني للت قية يف قضايا
()902
اقوا ارن ان مل قتد اع إللي إلمل يقحن ب ي إارا إداري رقرار احملاسي

دال -الحق لي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية
 -22اثت اللجن اععني بالقضا علاى التميياز ات اعارأة تركياا علاى تعاتيل القاوانني التمييزيا
القادم ا ال ا ال جتيااز للم ارأة اعتزإلا ا االات اااظ بااهااا العااادلي قياال ال ازإلاض إال إ ا اقااحن باالسااة
العااادلي لزإلاهااا إلال ا ال تازا ت اارض علااى الن ااا فااحة عااتة قااترها  033يااو قياال أن ت ااتطيع
()901
الزإلاض مرة أتر بعت الطوا
 -21إلأإل ت ن اقوا الط ل ب ن ترفقع تركيا سل الزإلاض التنيا إىل  99سن

()909

هاء -حريععة الععدي مو المعتقععد ،وحريععة التعبيععر وتكععوي الجمعيععاه والتجمععل السععلمي،
والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية
 -29دعت اللجن اععني اقوا ارن ان إىل امان ااة ياع الشاعا يف إيهاار ديانهة
أإل معتقااتهة عاال طريااة االع احاف اقهااة يف تنلااية أن ااهة يف شااكل رابطااات أإل م س ااات
إلأعرباات هااذه اللجن ا عاال قلقهااا إزا القيااود اع رإل ا علااى الطوادا اع االم إلكااذلظ الطواد ا
()901
التيني لم اع لم ال ال ي ملها قانون اع س ات اةمي لعا 9102
 -21إلدع اات اع و ااي ال ااامي حلق ااوا ارن ااان تركي ااا إىل اامان أن ل ااى احل ااة يف اري ا
التجم ااع ال االمي ب اااالاحا الكام اال إلاثا ات احملتج ااني عل ااى اامان أن ل اااف اعل اااهرات عل ااى
ال لمي ( )923إلاثت اع و ال اامي ال الطات علاى تي ام إلمحايا التجمعاات إلاالاتجاااات
ال لمي إلأعربات اع و اي عال قلقهاا إزا التقاارير الا ت يات با ن عاتداً كياماً مال الشاعا قات
ااترج ازإلا تع ا اً ب اايب أفعااا ماال لاام ا ارادة اععااحف هبااا مبااا اال بعااد احملااامني إلأشعا ااً
()929
ي تعملون إلسادل التوا ل االاتماعي مثل تويح
 -23إلأإل ت اللجن اععني اقوا ارن ان ب ن تك ال تركياا إمكانيا ا اطوع اعاتافعني عال
اقوا ارن ان إلال يني بعملهة دإلن توف مل التعرض للمواق إلالتعاإل القضادي بترهة
ال قا ااذف إلب ا ا ن جتعا اال الاكا ااا ات ال ا اال ما اال القا ااانون ا نا ااادي مت ق ا ا ما ااع اعا ااادة  91ما اال
العهت( )925إلأإل ت منلم اليون اكو با ن تضامل تركياا اااحا اريا التعيام إلال ا اف إلاثات
علااى نيئا بيئا عماال ااارة إلآمنا لل ا يني إلإلسااادن ارعااو إلأإل اات منلما اليون ااكو أيضااً
ب ا ا ن لق ااة تركي ااا يف االعتا ااتا ات عل ااى ال ا ا يني إلالعا اااملني يف إلس ااادن ارع ااو إلأن تك ا اال
()920
ارعما الكامل ل يادة القانون
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 -29إلأشارت منلم اليون كو إىل أن الت هم ي كل ارع انادي مبواب اعادة  952مل
قااانون العقوبااات الحكااي (اععتماات يف عااا  9152إلاععاات يف عااا  )922()5399إلأعاارب فري اة
المااة اعت ااتة ال رقطااري عاال قلقااه لن قااانون ارنحناات ا تياات (رقااة  )2299الااذي يااز هليئ ا
االت اااالت ال االكي إلالوساالكي اجااب اعواقااع ال اايكي ماال دإلن أماار ماال احملكم ا عكاال أن
()922
ي ضي إىل اتإل انتهاكات لل ة يف اري التعيم إلالرأي إلاحلة يف اة و ي
 -25إلالا فرية المة اعت تة ال رقطري اتإل ل قل يف قانون ا معياات إلاع س اات اةميا
()922
يف اني يعاين اعتمع اعتين مل إارا ات بمإلقراطي م رط إلمل عت الو وا يف التعاري
 -20إلالالت اللجن اععني بااحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا بقلاة أن الت اريعات
احلالي ت رض قياوداً اارم علاى احلاة يف تكاويل النقاباات إلاحلاة يف ار اراب( )921كاذلظ فاإن
ن تربا منلم العمل التإللي اععني ر بتطيية االت اقيات إلالتو يات ( ن تاربا منلما العمال
التإلليا ) قاات أااطاات علمااً مااع القلااة باالدعااا ات ا تيااتة اعتعلقا بااالقيود اع رإل ا علااى اريا
التجمااع إلطلياات إىل تركيااا الت قيااة يف االدعااا ات اعتعلق ا
النقابااات يف تكااويل ا معيااات إليف ق
()929
إلأإل ااى فريااة
باسااتعتا العن ا ماال اانااب ال اارط أإل ق اوات أمني ا أتاار يف تااتتونا
الما ااة اعت ا ااتة ال رقط ا ااري مبوا م ا ا الت ا اريعات إلاعمارس ا ااات احلالي ا ا اعتعلق ا ا بت ا ااكيل النقاب ا ااات
()921
إلبات اقات العمل ا ماعي مع معايم إلات اقيات العمل التإللي
 -22إلأ اات اللجنا اععنيا اقااوا ارن ااان با ن تعتماات تركيااا ت اريعات تعااحف باالسااتنكاف
ي ااع ارا ا ارا ات القض ااادي اعتع ااذة ا اات
الض ااممي م اال اةتم ا ا الع ااكري إلتنلم ااه إلتوق ا ا
()923
اع تنك ني ممياً إلالعقوبات اعوقعع بال عل
 -22إلأعرباات اللجن ا اععني ا بالقضااا علااى التمييااز اات اع ارأة عاال قلقهااا لن متثياال اع ارأة يف
احلياااة ال ياسااي إلاحلياااة العام ا ال ي ازا متثاايوً ناق ااً بترا ا تطاامة إلأإل اات ب ا ن تاانهد تركيااا
()929
بتقلت الن ا منا ب القيادة

واو -الحق لي العمل ولي التمتل بأوضاع مل ادلة ومؤاتية
 -22الاا فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري أن معاات العمالا لاام اع ا عجل قاات بل ا  0172يف
اعاد يف عا  )925(5395إلأعربت اللجن اععني باحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا عال
قلقهااا لعاات اال اااض معاات اليطال ا يف تركيااا منااذ عااا  5330إلاثاات تركيااا علااى نيئ ا أإل اااع
()920
أكثر مو م لل ياب يف سوا العمل
 -21إلأعرباات اللجن ا اععني ا بالقضااا علااى التمييااز اات اع ارأة عاال قلقهااا إزا التمييااز الااذي
توااه ااه الن ااا يف ااا العمالا ا إلإزا اس ااتمرار ال ااارا ال اس ااع ب ااني أا ااور ا ن ااني إلال اال
اعه ا ( )922إلأعرباات اللجن ا عاال قلقهااا إزا تركااز الن ااا يف الزراع ا يف اعناااطة الري ي ا ب ا تهل
عاموت مل السرة بو أار إلبو است قاقات مل اياث الضامان االاتمااعي إلأإل ات اللجنا
()922
باالهتما ب إل اع الن ا العاموت يف القطاع لم الراي
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 -29إلأعربت اللجن اععني باحلقوا االقت ادي إلاالاتماعي إلالثقافيا عال قلقهاا لن أإل ااع
()922
عمل الن ا قت سا ت يف اآلإلن التمة
 -21إلأعرب اات ن ا ا اق ااوا الط اال( )921إلاللجن ا ا اععني ا ا ب اااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعي ا ا
إلالثقافيا ا ع اال القل ااة لك ااون الت ا اريعات اعتعلقا ا باحل اات الد ل اال العم اال ال تت ااة م ااع اعع ااايم
التإللي ( )929إلأإل ت اللجن اععني باحلقوا االقت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي بزيادة فاحة التعلاية
ارلزامي مل  9سنوات إىل  99سن ( )921إلطليت ن تربا منلم العمال التإلليا اااا تاتابم
()923
لتنلية ت يل الط ا اعحاإلا أعمارهة بني  90سن إل 92سن يف أعما ت ي
 -13إلاثت اللجنا اععنيا بااحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا تركياا علاى لتيات احلات
الد ل اااور ماال أا اال إتاا ا التمتااع مب ااتو معي ا الدااة إلعل ااى إن ااا معيااار احل اات الد
()929
ل اور ب ورة فعال عل طرية نلامها اعتعلة بت تي العمل

زاي -الحق لي الضمان االجتما ي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -19أعرب ا اات اللجنا ا ا اععني ا ا ب ا اااحلقوا االقت ا ااادي إلاالاتماعيا ا ا إلالثقافي ا ا ع ا اال القل ا ااة لن
قراب ا  53يف اعاد ا ماال سااكان تركيااا ال ي اات يتإلن ماال أي ت طي ا ااتماعي ا ( )925إلأإل ااى فريااة
الم ااة اعت ااتة ال رقط ااري ع اال اع اااعتة االاتماعيا ا إلزاميا ا إلبتوزيعه ااا باتي اااع هنا ا ق ااادة عل ااى
احلقوا( )920إلاثت اللجنا اععنيا بااحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا تركياا علاى توسايع
نط اااا اع اااعتة اعقتم ا إىل اع اانني ع ااتعي ال ااتتل إلعل ااى إع ااادة النل اار يف م ااتو اععاش ااات
()922
التقاعتي لتمكينهة مل التمتع مب تو معي ي الدة
 -15إلأعرب اات اللجنا ا اععنيا ا ب اااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعيا ا إلالثقافيا ا ع اال قلقه ااا لك ااون
عمليااات إتااو ق ااري قاات ا اطرلع هب ااا يف اسااطنيو دإلن دفااع تعااويد كاااف أإل تااوفم س ااكل
بااتيل إلكااان لعمليااات ارتااو إلالت اريت ال ا اااتات ماع ا الرإلمااا ت ا ام تطاام علااى إحلاااا
الط ااا باعااتارر إلاثاات اللجن ا علااى اسااتعراض ارطااار القااانوين الااذي ياانلة م اااريع التنمي ا
()922
احلضري لضمان تلقاي الشاعا اعتضارريل تعويضااً مودمااً إل/أإل نقلهاة إىل مكاان موداة
إلدعاات اللجن ا اععني ا باااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعي ا إلالثقافي ا تركيااا إىل زيااادة ت اوافر ال ااكل
()922
الودة إلإىل إعادة النلر يف قانون ال كل ا ماهمي لعا 9192

حاء -الحق لي الصحة
 -10أشااار فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري إىل أن فئااات ال ااكان الضااعي كالعمااا الاازراعيني
اعهااريل اعوايني إلال اكان الرإلماا إلاع ات لني باا ن إلأفاراد فئا اعثلياات إلاعثلياني إلمزدإلااي
اعيل ا ن ي إلم ايري اهلوي ا ن اني لي ت لتيهة سو إمكاني حمتإلدة اتاً لل او علاى
()921
اععلومات إلاةتمات ال ي
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 -12إلدعت اللجن اععني باحلقوا االقت ادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا تركياا إىل امان التمتاع
اقااوا ال ا ارجنابيا إلإىل تقاات تااتمات ال ا ا ن ااي إلارجنابيا يف اعناااطة الري يا إلإىل
()929
ارجنابي لل حة 5392-5332
تعتيل اةط االسحاتيجي اعتعلق بال
 -12إلأعرباات نا اقااوا الط اال عاال قلقهااا إزا عاات إلاااود معرفا كافيا بال ا ارجنابي ا
إلالم اراض اعنقول ا ان ااياً مبااا فيهااا فاامإلر نقااص اعناع ا الي اري /اريتز( )921إلأإل اات اللجن ا
اععني بالقضا على التمييز ات اعارأة بتعزياز تن ياذ الاربام إلال ياساات اهلادفا إىل متكاني الن اا
مل احل و ب عالي على معلومات إلتتمات الرعاي ال ي ( )913إلأإل ت نا اقاوا الط ال
()919
ارجنابي
اعراهقني إلال
باعتماد سياس شامل تتعلة ب

طاء -الحق لي التعليح
 -12ش ااجعت منلما ا اليون ااكو تركي ااا عل ااى اا ااا مزي اات م اال الت ااتابم للنه ااوض ب ااالتعلية يف
اعناطة الري يا ( )915إلأإل ات نا اقاوا الط ال تركياا بت اني ااودة التعلاية إلبزياادة االلت ااا
باعتارر يف اعناطة الري ي إلاعنااطة احملرإلما مال القاالية ال ارقي ظ إلبتعزياز بارام مكاف ا العنا
()910
يف اعتاررظ إلبإل ا الرسو ار افي يف النلا اعترسي
 -11إلأعربت ن اقوا الط ل عل قلقها إزا أإلاه انعتا اع اإلاة اةطمة باني ا ن اني يف
()912
القيت اعنع ض لل تيات
اعتارر الثانوي إلإزا معتالت ْ

 -19إلأعرب اات ن ا اق ااوا الط اال ع اال قلقه ااا إزا ع اات ر ات إمكاني ا ا ااو اعموع ااات
العرقي مبل فيهة أط ا الرإلما علاى التعلاية إلإزا عات تاوافر التعلاية بل اات أتار لام الحكيا
إلل ااات القليااات اععااحف هبااا( )912إلأعرباات اللجن ا اععنيا بالقضااا علااى التمييااز اات اعارأة عاال
أإلاه قلة مماال ( )912إلأإل ت ن القضا على التمييز العن ري ب ن تنلر تركيا يف إدتا مزيت
ماال التعااتيوت علااى ت اريعانا لل ااماا يف إطااار نلااا التعلااية احلكااومي العااا بتعلااية الل ااات
()911
اع تعتم تقليتياً يف تركيا

ياء -ا شخاص ذوو اإل اوة
 -11أاات فرية المة اعت تة ال رقطري علمااً بتن ياذ ات اقيا اقاوا الشاعا إلي ارعاقا
تن ي ااذاً حم ااتإلداً إلبالت ااتيات الا ا يوااهه ااا ها ا ال الش ااعا م اال اي ااث الو ااو إىل التعل ااية
()919
إلاةتمات ال ي إلفر العمل
 -93إلالالت اللجن اععني باحلقوا االقت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا أن الشاعا إلي
ارعاق يوااهون عوبات كيمة يف ممارس اقوقهة إلأهنة ي تقرإلن إىل إمكانيا الو او ال الية
إىل الم اااكل إلاة ااتمات العام ا إلاس اات قاقات الض اامان االاتم اااعي إلاللجن ا اث اات تركي ااا عل ااى
()911
مكاف القوالب النمطي ال ليي إلأشكا الت يز إلالتهمي
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 -99إلأعرباات نا اقااوا الط اال عاال قلقهااا لن عااتداً كياماً ماال الط ااا إلي ارعاقا ممال
هااة يف ساال التراسا ال يتمتعااون اقااوقهة يف التعلااية إلأإل اات اللجنا با ن توا اال تركيااا ت ااجيع
اسااتيعاب إلإدماااض ه ا ال الط ااا يف اعتمااع إليف نلااا التعلااية العااادي( )993إلشااجعت منلم ا
اليون كو تركيا على تكثي استيعاب إلإدماض الط ا إلي ارعاق يف اعتمع إليف نلاا التعلاية
()999
العادي

كاف -ا ولياه والشعوب ا صلية
 -95أعرباات اللجن ا اععني ا باااحلقوا االقت ااادي إلاالاتماعي ا إلالثقافي ا عاال قلقهااا إزا عاات
إلا ااود إط ااار ت ا اريعي ع ااا لوعا احاف بالقلي ااات مب ااا فيه ااا الكا اراد إلالرإلم ااا إلاآلرامي ااون إلمحايا ا
اقوقها إلاثت اللجن تركيا علاى االعاحاف مياع القلياات اعوااودة يف إقليمهاا( )995إلأعربات
اللجن ا اععني ا اقااوا ارن ااان عاال قلقهااا إزا التمييااز الااذي تعانيااه القليااات إلالااذي ي ا ار علااى
اقهااا يف التمتااع بثقافتهااا اةا ا إلأإل اات اماي ا يااع الشااعا اعنتمااني إىل أقليااات عرقي ا
()990
أإل ديني أإل ل وي مل التعرض لي شكل مل أشكا التمييز
 -90إلأشااار فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري إىل أن تركيااا تعتماات تعري ااً اايقاً ل قليااات ال يعتاارب
ك قليااات سااو لاام اع االمني يف اليلاات إلي ااتيعت ا ماعااات الثقافي ا إلالعرقي ا اععتل ا اعواااودة
()992
إلأإل ى ال رية بإن ا آلي م تقل للت قية يف اةطاب احملرض على كراهي القليات

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -92دعااا اعقاارر اةااا اععا اقااوا ارن ااان للمهااااريل احلكوما إىل اامان إلمحايا يااع
اقااوا ارن ااان ل ف اراد كاف ا مباال فاايهة اعهاااارإلن إلتن يااذ قااانون الاانااب إلاحلماي ا التإللي ا
()992
إلتطوير الت ريعات الثانوي ات ال ل
 -92إلدعا اعقرر اةا اعع اقوا ارن ان للمهااريل احلكوم إىل جتنب ااتجاز الفراد
()992
على أسار إل عهة كمهااريل لم شرعيني إلإىل استك اف بتادل لواتجاز لم احلي
()991
إلدعااا
إلأإل ااى بو ااع إا ارا ات إلا ا لتجنااب ااتجاااز اعهااااريل لاام احملتماال إبعااادهة
اطوعا كافياً على اقهة يف التمار اللجو إل امان
ً
تركيا إىل مان اطوع اعهااريل احملتجزيل
قااترنة علااى تقاات طلااب إلاالت ااا مب و ااي المااة اعت ااتة ال ااامي ل ا إلن الوائااني (م و ااي
()999
ش إلن الوائني) إلمب امني إلمبنلمات اعتمع اعتين
 -92إلأعربت ن مناهض التعذيب عال قلقهاا إزا التقاارير اعتعلقا بافتقاار ملتم اي اللجاو
إىل إمكاني ا ا احل ااو عل ااى اع ا اااعتة القانوني ا ا إلإزا أإلا ااه الق ا ااور يف نل ااا الطع ااون اعتعلق ا ا
()991
بالتمار اللجو
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 -91إلأشا ااار فري ا ااة الما ااة اعت ا ااتة ال رقط ا ااري إىل الاكا ااا اعتعلق ا ا باععامل ا ا التمييزي ا ا ل ا اام
الإلرإلبيااني ماال الوائااني إلملتم ااي اللجااو يف القااانون رقااة  2019اعتعلااة بالاانااب إلاحلماي ا
التإللي ا ا ( )913إلأعربا اات ن ا ا اقا ااوا الط ا اال ا ااتداً عا اال قلقها ااا لكا ااون ا ا الوا ا ا ال رمتا اان
إال علتم ي اللجو مل اليلتان الإلرإلبي إلإزا التقارير ال تت ت عل الت تيات العتيتة ال
()919
يوااهها الط ا ملتم و اللجو إلالط ا الوائون
 -99إلإ راياات اللجن ا اععني ا اق ااوا ارن ااان بالااتعة اعق اات إىل الوائااني ال ااوريني م اال
تو التن يذ اعت ة لنلا احلماي اع قتا فإهناا أعربات عال قلقهاا لكاون القاانون احلااا ال ياوفر
لوائااني احلمايا الكافيا إلال ساايما بااالنلر إىل تيعااات القياات ا ارايف إلأإل اات با ن يلقااى يااع
الش ا ااعا ال ا ااذيل يطلي ا ااون احلمايا ا ا التإلليا ا ا معامل ا ا ا مودما ا ا إلعادلا ا ا متتث ا اال مع ا ااايم اق ا ااوا
ارن ان( )915إلأشارت م و ي ش إلن الوائني إىل أن عتد الشعا الذيل ترع هبة يف تركيا
ق اات بلا ا  92 151شع ا ااً يف هنايا ا ني ااان/أبريل  5392دإلن ا اااب الوائ ااني ال ااوريني
اع ااجلني لاات اع و ااي ( )910إل كاارت أن الوائااني ال ااوريني يوا االون ال ارار إىل تركيااا ال ا
تضااة أكثاار ماال  909 333الاا معلمهااة ماال الكاراد ال اااريل إىل انااوب تركيااا أمااا تنلااية
التإلل ارسومي يف العراا إلال اا (تنلاية داعا )( )912إلااذرت م و اي شا إلن الوائاني مال
عواق ااب إلتيم ا يف ا ااا اس ااتمرار نق ااص التموي اال اعع ااص لوائ ااني ال ااوريني( )912إلأإل اات
بو ااع سياس ا شااامل ماال أااال تليي ا ااتيااااات الوائااني ال ااوريني تااارض اععيمااات إلإل ااع
()912
سياسات إلبرام تتي إمكاني ا و الط ا ال وريني على التعلية

ميح -حقوق اإلنسان ومكالحة اإلرهاب
 -91أشار فرياة الماة اعت اتة ال رقطاري إىل أناه اار تضايية نطااا تعريا اارادة اررهااب
إلال ساايما عقااب اعتماااد الربنااام الرابااع لف ااوا القضااادي( )911إلأعاارب ال ريااة عاال قلقااه إزا
اس ااتمرار اس ااتعتا أاك ااا مكاف ا ا ارره اااب عواق ا ا أع ااتاد كي اامة م اال الش ااعا ب ااتإلافع
سياسي إلال سيما بتعو العضوي يف منلم إرهابي ( )919إلأإل ى اعقرر اةا اععا اااالت
ارعتا بتعتيل اعادة  5مل القاانون رقاة  0190اعتعلاة مبكاف ا اررهااب كاي تعكا الت ام
التإلا ع اطل "التناسايي " إلالانص علاى إلااوب عات اساتعما القاوة ال تاكا إال ك ال أتام يف
()911
اا إلاود نتيت إلشيظ لل ياة
 -13إلأعاارب فريااة المااة اعت ااتة ال رقطااري عاال قلقااه إزا التعااتيل الااذي أردتاال علااى القااانون
اعتعلة مبنلما االساتعيارات الوطنيا إلالاذي إلساع نطااا سالطات هاذه اعنلما إلإلفقااً لاه أ اي
يف إمكاهنااا ااع إلطلااب يااع أناواع اععلومااات إلالييانااات ماال ياع الفاراد إلاعنلمااات ماال دإلن
أمر قضادي إلأ ي مبقاتإلر لا الاوزرا تكلي هاا مبهاا عملياتيا تتعلاة بقضاايا المال اةااراي
إلمكاف ا ارره اااب إلالم اال ال ااوط إليو َ ااى ب ا ن تت اارف تركي ااا إلفق ااً عع ااايم اق ااوا ارن ااان
()533
اعقيول دإللياً عنت إل ع سياسات مكاف اررهاب إلتن يذها
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 إلأإل ت اعقررة اةا اععني باستقو القضاة بتوتي أق اى درااات احلاذر يف إساناد-19
قضايا اررهاب أإل ارادة أتار إىل حمااكة تا ا أإل متع ا إلال سايما باالنلر إىل اع اتو
القل لضمانات احملاكم العادل باعقارن باحملاكة التار إليف هاذا ال اتد يني اي النلار تيا
يف إل ا حماكة العقوبات اع تدة اةا أإل يف اعتماد ت ريعات تنلة عملهاا مال أاال لقياة
)539(
امتثاهلا ععايم اقوا ارن ان
 إلأك ااتت اعق ااررة اةا ا ا اععني ا ا باس ااتقو القض اااة علا ااى أن احمل ااامني ال ااذيل عارسا ااون-15
إلاايانة اعهني يف قضايا تت ل باررهاب أإل با رع اعنلما يني اي أن يكوناوا قاادريل علاى أدا
يع مهامهة اعهني دإلن ترهيب أإل عرقل أإل مضايق أإل تتتل لم مناساب إليني اي أن تت ا
)535(
للم امني إمكاني الو و إىل اععلومات اعودم إلاعل ات إلالواادة ات ال ل
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