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تركيا :منظمة العفو الدولية تحث تركيا على التحقيق في مزاعم تعذيب وإساءة معاملة تعرض لها أطفال ،وعلى

تقديم التعويض وتوفير إعادة التأهيل ألطفال اعتقلوا ممقتىى ترري ماافحة ارإهها ،،وكفالة ررية التعيير.

مجلس رقوق ارإنسان يتينى رصيلة المراجعة الدوهية العالمية الخاصة متركيا
ترحب منظمة العفو الدولية بالتعديالت اليت أجرهتا تركيا مؤخراً على تشريع مكافحة اإلرهاب واليت تضع حداً مبوجبها
ملقاضاة األطفال أمام نظام القضاء اجلنائي اخلاص بالراشدين ،وفق ما أوصت به املراجعة الدورية العاملية جمللس حقوق
اإلنسان ،وأقرت مبقتضاها ضمان إلغاء اإلدانات اليت صدرت فيما مضى استناداً إىل أحكام التشريع امللغاة حبق
متظاهرين أطفال سجنوا بناء عليها .بيد أن احملاكم الرتكية قد َّأولت التعديالت ،يف حاالت عديدة ،على حنو يبقي
على مثل هؤالء األطفال يف السجن .وحتض منظمة العفو الدولية احلكومة على إصدار توجيهات إىل احملاكم بشأن
التنفيذ الكامل والفعال بأحكام تشريع مكافحة اإلرهاب املعدل.
وتدعو املنظمة تركيا كذلك إىل ضمان سبل االنتصاف الفعال لألطفال الذين قبض عليهم واحتجزوا وحوكموا مبقتضى
القانون السابق ،مبا يف ذلك احلصول على التعويض وإعادة التأهيل .وحتثها أيضاً على مباشرة حتقيقات مستقلة ووافية
على وجه السرعة يف مجيع مزاعم األطفال بأهنم قد تعرضوا للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء املعاملة يف وقت القبض
عليهم أو أثناء احتجازهم من قبل املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون أو حراس السجون .وينبغي تقدمي املسؤولني عن
ذلك إىل ساحة العدالة ،وفق ما أوصت به املراجعة .وتدعو منظمة العفو الدولية تركيا إىل ضمان التنفيذ السريع هلذه
التوصيات.
وترحب منظمة العفو الدولية بدعم تركيا للتوصيات املتعلقة باستكمال إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان
وفقاً ملبادئ باريس .بيد أن املنظمة تعرب عن بواعث قلقها يف هذا الصدد من أن ما قطعته احلكومة من التزامات فيما
سبق بإنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان ،ومفوضية مستقلة لشكاوى الشرطة ،وجلنة للمساواة وعدم التمييز ،مل يشهد
تقدماً يذكر .وحتض منظمة العفو الدولية تركيا على ضمان حتقيق تقدم بشأن هذه املبادرات املهمة أثناء تطبيقها
التوصيات املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.
وبينما ترحب منظمة العفو الدولية بدعم تركيا للتوصيات الداعية إىل االنتهاء من التصديق على "الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،تود املالحظة بأن
مقرتح التصديق معروض على الربملان منذ سبتمرب/أيلول  .2009ويثري قلق املنظمة عدم حتقيق عملية استكمال
التصديق تقدماً يذكر.

كما ترحب منظمة العفو الدولية بدعم تركيا للتوصيات املتعلقة بكفالة حرية التعبري والرأي ،وبالتحقيق يف مزاعم تعرض
املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية للمضايقات ،ومبعاقبة املسؤولني عن ذلك .بيد أهنا تشعر
ببواعث قلق من أن مثة مواد يف قانون العقوبات ،ويف قوانني أخرى ،تقيِّد احلق يف حرية التعبري على حنو ال يتماشى مع
الواجبات الدولية لرتكيا حيال حقوق اإلنسان .وتدعو املنظمة تركيا إىل االلتزام مبواصلة اإلصالحات القانونية الضرورية
لكفالة االحرتام حلرية التعبري والرأي ،مبا يف ذلك ،وكخطوة أوىل ،إلغاء املادتني  301و 318من قانون العقوبات.
ويف اخلتام ،تدعو منظمة العفو الدولية احلكومة إىل التعاون التام مع اجملتمع املدين يف تركيا ،وإىل ضمان مناقشة التقرير
النهائي للمراجعة الدورية العاملية لرتكيا يف الربملان.

خلفية

تبىن جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة حصيلة املراجعة الدورية العاملية بشأن تركيا يف  22سبتمرب/أيلول
أثناء جلسته اخلامسة عشر .وقبل تبين تقرير املراجعة ،قدَّمت منظمة العفو الدولية املداخلة الشفوية املدرجة أعاله .كما
أسهمت منظمة العفو الدولية يف قاعدة املعلومات اليت قامت عليها املراجعة من خالل إسهامها املكتوب حول تركيا،
الذي ميكن االطالع عليه من املوقع اإللكرتوين:
.http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/005/2009/en
2010

