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تركیا یوم  حدثت فياولة االنقالب الفاشلة التي نداء لتشكیل لجنة تقصي حقائق دولیة للتحقیق في مح
 م2016یولیو   15

بمیثاق األمم المتحدة والئحة مجلس أوروبا واتفاقیة ھلسنكي األخیرة، وتذكیًرا بأھداف ومباديء  تذكیًرا
االتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان بما في ذلك "میثاق األمم المتحدة" و"البیان العالمي لحقوق 

ق تفاقیة األوروبیة لحقواإلنسان" و"االتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة" وبـ"اال
اإلنسان"، وبأن جمیع الدول مسؤولة عن حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، وكذلك بأنھ یُمنع 
تماًما تعطیل تلك الحقوق مھما كانت الظروف واألحوال بما في ذلك حالة الطوارئ وفقًا لما تنص علیھ 

) من 15اإلنسان المدنیة والسیاسیة" والمادة رقم ( ) من "االتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق4المادة رقم (
 ،""االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان

من مغبة ما یترتب على التدھور الخطیر الذي تشھده حقوق اإلنسان في تركیا بعد محاولة  وتحذیًرا
قة إلنسان في منطم وعملیات قتل األفراد تعسفیًّا انتھاًكا لحقوق ا2016یولیو  15االنقالب التي حدثت یوم 

 جنوب شرق تركیا واستھداف المدنیین ھناك أیًضا، 

وتصدیًّا لالنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني، وانتھاكات حقوق اإلنسان التي تتم على أیدي 
مسؤولي الدولة الذین یتحركون باسم الحكومة التركیة واستغاللھم للموقف، وكردِّ فعل على ثقافة عدم 

 ة والمعاقبة التي تھیئ أرضیة مناسبة لزیادة تلك االنتھاكات وتفاقمھا،المساءل

عن القلق الذي یشعر بھ وقف الصحافیین والُكتَّاب إزاء استغالل الحكومة التركیة الدائم لمحاولة  وتعبیًرا
غ استخدام أسالیب الضغط والقمع األكثر ردكالیة ور2016یولیو  15االنقالب الفاشلة یوم  ة جعیم لتسوِّ

ضد خصومھا السیاسیین الحقیقیین أو الوھمییّن وكلِّ من یتبنى وجھة نظر معارضة لھا، وال سیما 
المؤسسات التي تقاوم مقاومة بنیویة ضد االنزالق إلى مستنقع الحكم السلطوي في الظروف العادیة 

 ي، كولن المفكر اإلسالم والمجموعِة/الحركِة االجتماعیة التي تستلھم منھجھا من تعالیم ومبادئ فتح هللا

 :یشھد بناًء على -الوقف-فإن 

 تقریر اللجنة األوروبیة بشأن التقدم األخیر الوارد في التصریح األوروبي التركي، -

وتقریر مكتب مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حول وضع حقوق اإلنسان فیما یتعلق بجنوب  -
 شرق تركیا،

 المتحدة بشأن حمایة حریة الفكر والتعبیر ودعمھا، مھمة تركیا،  وتقریر المقرر الخاص لألمم -
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 والتقریر الذي أعدتھ مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة بشأن حوادث االختفاء القسري والال إرادي، -

 وتقریر تركیا الذي كتبھ المقرر الخاص لألمم المتحدة بناًء على وقائع اإلعدام الخاصة أو التعسفیة دون -
  محاكمات

 والمشاھدات األخیرة التي رصدتھا لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب، -

 وآراء مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة لرصد االعتقاالت التعسفیة،  -

وبیان مجلس أوروبا ومجلس حقوق اإلنسان الخاص برصد آثار اإلجراءات المتخذة في تركیا تحت  -
 كاساتھا على حقوق اإلنسان،اسم حالة الطوارئ وانع

 ،2016وتقریر مجلس أوروبا بشأن الوضع في تركیا للعام  -

وتقریر مجلس البرلمانین التابع لمجلس أوروبا والمعنون بــــ"طریقة عمل المؤسسات الدیمراطیة في  -
 ،"تركیا

 ،2016وتقریر وزارة الخارجیة األمریكیة بشأن حقوق اإلنسان في تركیا للعام  -

 سجالت برلمان المملكة المتحدة (بریطانیا)،و -

وتقریر مكتبة مجلس العموم بالمملكة المتحدة (بریطانیا) المعنون ب"الوضع السیاسي وحقوق اإلنسان  -
 ،"في تركیا

وتقریر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (ھیومن رایتس) المسمى "صك مفتوح في أعقاب االنقالب في  -
 "مناھضة للتعذیبتركیا: تعلیق الضمانات ال

 وتقریر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بشأن تركیا، -

 2016وفھارس منظمة صحافیین بال حدود بشأن حریة الصحافة العالمیة للعام  -

 والوثیقة السیاسیة التي نشرھا معھد الالمواطنة واإلدماج -

 ،"فاة واالنتحار المشتبھ فیھابعنوان "وقائع الو (SCF) والتقریر  الذي نشره مركز استوكھلوم للحریة -

والتقریر المنشور أیًضا من قبل مركز استوكھولم للحریة  بعنوان "سقوط تركیا في ھوة االستبداد:  -
 ،"نھایة سیادة القانون
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وكذلك التقریر المنشور من قبل مركز استوكھولم للحریة أیًضا بعنوان "حبس النساء في تركیا: حملة  -
 ،"الممنھجةالظلم والخوف 

والتقریر المنشور أیًضا من قبل مركز استوكھولم للحریة بعنوان "خطاب أردوغان العدائي الرخیص،  -
 ،"دراسة الحالة: استھداف حركة فتح هللا كولن

وتقریر وقف الصحافیین والُكتّاب المعنون بـ"تركیا في أعقاب االنقالب: حالة الطوارئ، التعذیب  -
 "واإلعفاء من العقوبة

 ،"وتقریر وقف الصحافیین والُكتّاب أیًضأ المعنون بــ"حقوق المرأة في تركیا تتعرض للعدوان -

 "وتقریر وقف الصحافیین والُكتّاب المعنون بـ"االعتداء على التعلیم في تركیا وخارجھا -

 أنَّ  -یشھد-

للجمھوریة التركیة.  م كانت عدوانًا على النظام الدیمقراطي2016یولیو  15أ. محاولة االنقالب یوم 
وحالة الطوارئ التي أُعلنت في أعقابھا من قبل الحكومة التركیة والجرائم المرتكبة بدمویة ووحشیة 
والتحریض على الكراھیة،بزعم ارتباط الناس بحركة الخدمة التي تستلھم طریقھا من فتح هللا كولن، 

ات فیة قد تسببت في  تعرض جموع الناس لعقابواالنتھاكاُت بالجملة لحقوق اإلنسان ووقائُع الظلم التعس
 .جماعیة

ب. وصلت الرقابة والحظر على النشر في وسائل اإلعالم إلى مراحل متقدمة للغایة وأغلقت آالف 
قراًرا من مراسیم حالة الطوارئ. وفوق ذلك، نالت سیادة القانون ضربة  24منظمات المجتمع المدني بـ

ین والصحافیین والقضاة والنواب العامین إلى موجة ظلم واسعة موجعة وتراجعت إثر تعرض المحام
النطاق. وھذا الوضع برھان قاطع وواضح على أن الحكومة التركیة حكمت على كل من یعارضھا 
بالخوف والصمت مستغلة حالة الطوارئ التي فرضتھا؛ فقد أُغلِقت نقابات القضاة ووكالء النیابة مثل 

، كما تمت مصادرةُ أموالھم أو تجمیدھا بحیث یستحیل (YARSAV) بةاتحاد القضاة ووكالء النیا
 .استردادھا

 234محامیًا و 513قاض ووكیل نیابة (ُعِزلوا من وظائفھم) و 2000ج. یوجد في الوقت الحالي أكثر من 
تقالھم محامیًا أیًضا. معظم ھؤالء تم اع 867صحفیًّا ومشتغًال باإلعالم معتقلین. كذلك ھناك تحقیقات بشأن 

  .بتھم اإلرھاب الواھیة أساًسا، ولم یتم عرضھم وال تقدیمھم إلى المحكمة

د. كما أنھ یتم استصدار قرار بتجمید أمواِل وممتلكاِت َمْن قضت المحاكم التركیة بالقبض علیھم. وھذا 
ا أنھم أیضً أیًضا یجعل المقبوضین غیر قادرین على االھتمام بأُسرھم واإلنفاق علیھا. واألكثر من ذلك 
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ُسلِبوا حقوق الدفاع عن أنفسھم بما تم ویتم إصداره من قوانین جدیدة في حكم الفرمانات. ولم یكن یسمح 
للمعتقلین بمقابلة محامیھم في أول خمسة أیام من اعتقالھم. بل ویمكن إطالة ھذه المدة إلى ستة أشھر إذا 

مة اللقاء؛ فال یتركان بمفردھما بل في حضور لزم األمر. وإذا ُسمح للمحامي بلقاء موكلھ اُنتھكت حر
طرف من جھات االعتقال، فیجري الحوار بین المحامي وموكلھ في حضور موظف من الشرطة ویتم 

 .تسجیلھ في معظم األوقات. كما أن الشرطة تصادر الوثائق الخاصة بالمعتقلین وتقوم بفحصھا

یة یبدو أمًرا غیر ممكن تقریبًا. بما في ذلك المحكمة ه. إن البحث عن تالفي ھذه األمور في المحاكم الترك
الدستوریة المسؤولة إذا ما تم انتھاك الحقوق األساسیة والتي تقبل الطلبات الفردیة في ھذا الشأن. إن 
الحكومة صعَّبت انتھاء اإلجراءات القضائیة المحلیة إما بإبطاء مسیرة القضاء أو بتعلیق مراجعة 

اإلداریة أو بإطالة أمد القضایا المعلقة إلى أجل غیر مسمى. أِضف إلى ذلك أن المؤسسات القضائیة و
الطریق إلى مراجعة القضاء التركي واللجوء إلیھ مغلق بالنسبة لمن فروا إلى خارج تركیا ھربًا من الظلم 

ئق واألوراق اوعملیات االعتقال التعسفیة؛ وذلك نظًرا ألن البعثات الدبلوماسیة التركیة ال توفر لھم الوث
 .الالزمة

قرارات ملزمة لتركیا باعتبارھا طرفًا في  (EUHCR) قرارات المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان -و
المیثاق األوروبي لحقوق اإلنسان. غیر أن المحكمة األوروبیة رفضت الكثیر من الدعاوى المرفوعة 

 .لدیھا بحجة عدم انتھاء اإلجراءات القضائیة المحلیة

صرحت بأن المجلس األعلى للقضاء والنیابة لم یستطع   (ENCJ) مجالس القضاء األوروبي شبكة -ز
 .اإلجابة على شروطھا، ولذلك فقد اھتز استقالل القضاء التركي واختل توازنھ

أردوغان رئیس الجمھوریة التركیة یستغل محاولة االنقالب التي صرح بأنھا "لطف من هللا" كي  -ح
الحركة/ المجموعة االجتماعیة التي تستلھم تعالیم ومبادئ المفكر اإلسالمي فتح هللا  یتھم اتھاًما عاًما

كولن، وبالتوازي مع ذلك أیًضا فقد حبس كل من ال یقف معھ الموقف نفسھ. وفي سیاق ھذا الھدف صار 
 .القضاء وسیلة لقمع معارضي الحكومة التركیة وسحقھم

نسان وتوثیقھا، وال سیما انتقاد ممارسات الحكومة وانتھاكاتھا كل محاولة لدراسة انتھاكات حقوق اإل -ط
تواجھ خطورة االتھام بأنھا شخص أو مؤسسة "إرھابیة" أو "خائنة" أو "انقالبیة". وكنتیجة لذلك فإن 
العدید من عناصر المجتمع المدني والحركات المحلیة الفاعلة قد اضطر إلى الصمت بشكل واضح وبیّن 

ل المراقبة  .الذاتیة خوفًا من االتھام باالتصال والتعامل مع حركة الخدمة وفضَّ

لقد تم اإلبالغ عن العدید من حاالت انتھاك حقوق اإلنسان الخطیرة للغایة تقع في السجون الموجودة  -ي
في عموم البالد بما في ذلك التعذیب الممنھج والمعاملة السیئة . أِضف إلى ذلك أنھ تم رصد زیادة خطیرة 
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دد حاالت الوفاة المشبوھة التي تقع في السجون، ویستعجل المسؤولون فیصنِّفون تلك الحاالت في ع
 .ضمن حوادث انتحار دونما إجراء أليٍّ من التحقیقات الضروریة لكشف حقیقة األمر

، وھذا الوضع یشیر إلى 2017یونیو -2016حالة اختفاء قسري فیما بین یولیو  12تم توثیق حدوث  -ك
لة منظمة ومقصودة بھدف ردع المعارضة وإسكاتھا. وقد وقع بعض حوادث االختفاء القسري وجود حم

ھذه نھاًرا، ونُفّذ من قبل قوات الحراسة التي تتحرك باسم الحكومة في المدن الكبرى من تركیا. وقد 
ملیات الع تجاھل المسؤولون طلبات أھالي الضحایا والمفقودین للتحقیق في تلك الوقائع. وكما أنَّ ھذه

موجھة لخطف أفراد یُزعم اتصالھم بحركة الخدمة، والحصول منھم قسًرا وباإلكراه على اعترافات ملفقة 
 .أعدتھا الشرطة مسبقًا فإنھا تھدف أیًضا إلى نشر جو من الخوف بین المعارضین للحكومة

 دمة بما في ذلك ربّاتوفي أعقاب محاولة االنقالب اعتُقلت آالف النساء بتھمة اتصالھن بحركة الخ -ل
البیوت والصحافیات والمدرسات والخبیرات الطبیّات وسیدات األعمال. وتوجد أدلة موثوقة وقویة حول 
تعرض معظمھن للتعذیب والمعاملة السیئة. عالوة أن تقاریر العدید من منظمات حقوق اإلنسان تؤكد 

 .النساء على حد سواءوقوع العدید من حوادث االعتداء الجنسي واالغتصاب للرجال و

ھناك اعترافات وتصریحات خطیرة من المحامین ونشطاء حقوق اإلنسان وأھالي المعتقلین حول  -م
تعرض النساء المعتقالت للمعاملة السیئة والتمییز بما في ذلك رفض توفیر طلباتھن وحاجاتھن الطبیة 

 .ل بعد الوالدةفي أثناء فترة الحمل والوالدة وخصوًصا في فترة الحبس واالعتقا

 1200األسوأ واألخطر مما سبق ھو وجود مئات النساء واألطفال والشیوخ بین سكان المنطقة الـ -ن
-2015الذین فقدوا حیاتھم في العملیات العسكریة التي نُفّذت في منطقة جنوب شرق تركیا ما بین یولیو 

السواد األعظم من المواطنین من  . أِضف إلى ذلك أن النساء واألطفال والشیوخ یشكلون2016دیسمبر 
رین من مناطقھم في الجنوب الشرقي والذین یُخمن أن یتراوح عددھم بین  ذوي األصل الكردي الُمھجَّ

 .مواطن 500000إلى  355000

. والنساء أصحاب المھن 86إلى  18الظلم الممارس ضد النساء یشمل كل فئاتھن العمریة من  -س
لجامعة والعامالت في المجال األكادیمي والتدریس والطب والقضاء والوظائف مثل الدارسات في ا

والنیابة العامة ھّن أكثر المجموعات استھدافًا وقصًدا. باإلضافة إلى أن وقائع قبض الشرطة على النساء 
حتى یُسلم أزاوُجھن المطلوبون أنفَسھم إلى الشرطة أو إجبارھم على اإلدالء باعترافات كاذبة إذا كانوا 

ل ازدیاًدا واضطراًدا -ھذه الوقائع-تقلین مع  .تسجِّ

 6616أُعلن في مختلف التقاریر المعروضة في وسائل اإلعالم التركیة أن عدد النساء السجینات كان  -ع
سجینة. وقد ارتفع عدد السیدات  7894م أنھ 2016في حین أُعلن في نوفمبر  2016سجینة في مارس 
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 3235إلى  1157فزاد من  2016أضعافھ بین مارس ونوفمبر  3إلى  المعتقالت الالئي خضعن للمحاكمة
 .سیدة تقریبًا 17000سیدة. ویخمن أن عدد المعتقالت في السجون حالیًا وصل إلى 

طفًال تتراوح أعمارھم  660ھناك أكثر من  2017وفقا لبیانات وزارة العدل الصادرة في أغسطس  -ف
من أولئك األطفال المحبوسین  149م في السجون. ویترواح عمر سنوات معتقلین مع أمھاتھ 6-ما بین یوم
منھم  77في الثالثة من العمر، و 117منھم في السنة األولى من العمر، و 140شھر، و 12-ما بین یوم

منھم في السادسة من العمر، بینما ال یُعرف  6منھم في الخامسة من العمر، و 44في الرابعة من العمر، و
من ھؤالء األطفال  324فًال الباقین. كما تفید البیانات نفسھا أن األطفال الذكور یشكلون عمر األحد عشر ط

 .منھم 344المحبوسین مع أمھاتھم، بینما تشكل األطفال اإلناث 

السلطة السیاسیة في تركیا، وال سیما رئیس الجمھوریة شخصیًا، یستخدمان بشكل واسع خطابات  -ص
راھیة ومعاداة اآلخر، ومتعصبة تعمِّق االنشقاقات التي في المجتمع وعبارات تحتوي في معظمھا الك

وتزید من حالة االستقطاب وذلك بھدف جني مكتسبات سیاسیة وقتیة وقصیرة المدى. ونتیجة لذلك فقد 
تزلزل وتزعزعت مفاھیم التعددیة والتكاملیة والتالحم االجتماعي في المجتمع التركي سویًا مع حقوق 

ریات األساسیة، وتم تْسیِیُس مؤسسات الدولة أیًضا بصورة أكبر. وأصبح استخدام العبارات اإلنسان والح
ه مالیین الناس وتِصفُھم بأوصاف لیست فیھم  بما في ذلك األقلیات والطوائف -والجمل التي تشوِّ

 .عادة مبتذلة بالنسبة للنظام االستبدادي -االجتماعیة المسالمة

دمة بصفة خاصة یتعرضون دون توقف لموجات ُمَشیِطنٍَة وُمستفزة من إن المنتسبین لحركة الخ -ق
 3خطاب الكراھیة، ونتیجة لذلك فقد حدثت إبادة جماعیة لم یشھد لھا التاریخ مثیًال في تركیا. وخالل مدة 

سنوات استخدمت في العدید من الخطابات  السیاسیة المختلفة، وال سیما من قبل أردوغان رئیس 
عبارة تحتوي على نزعة الكراھیة  240وكررت مرات ومرات عبارات تشویھیة تزید عن الجمھوریة، 

وتغذیھا ضد حركة الخدمة. وھناك نتیجة أخرى مباشرة لخطاب الكراھیة ھذا تتمثل في ممارسات التعذیب 
لكراھیة اوانتھاك حقوق اإلنسان السائدة والموثقة بالتقاریر في مراكز االعتقال والسجون؛ وقد أثَّر خطاب 

 .الممنھج ھذا تأثیًرا ضاًرا على قوات الحراسة

نقل ممارسة الظلم ضد المتعاطفین مع  (MİT) ھناك زعم بأن جھاز االستخبارات القومیة التركیة -ر
حركة الخدمة إلى خارج حدود تركیا أیًضا. والنماذج الخاصة بممارسات جھاز االستخبارات التركیة من 

ب قد ُرصدت في الدول األخرى أیًضا وعلى رأسھا ما حدث في مالیزیا الخطف والقتل غیر المسب
م. وقد أسس جھاز االستخبارات 2017، ومایو 2016دیسمبر -والصومال ومیانمار ونیجیریا في أكتوبر

م مكتبًا باسم "مكتب خطف وتصفیة األشخاص". وھناك أخبار نشرت في 2017التركیة في یونیو 
ل للمكتب المذكور القیام بعملیات خارج تركیا بقصد المؤسسات اإلعالمیة الترك یة في ھذا الشأن، وقد ُخوِّ
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استھداف المتعاطفین مع حركة الخدمة ممن یعیشون في الخارج. ووفقًا للمعلومات المتوفرة من المصدر 
ارس منفسھ أیًضا فقد تحدد أن تكون كلٌّ من: السودان والمغرب وباكستان وآذربیجان والعراق أول مكان یُ 

َص مبلغ  مالیین دوالر أمریكي میزانیة مبدئیة لھذا المكتب،  5فیھ المكتب المذكور نشاطھ. وقد ُخصِّ
 .وتقرر أن تنفق تلك المیزانیة من أجل استخدام الجماعات اإلجرامیة والمحظورة في تحقیق ذلك الھدف

من قبیل: "إن المتعاطفین مع استخدم مسؤولون حكومیون رفیعو المستوى عباراٍت أمام الرأي العام  -ش
حركة الخدمة لن یجدوا الراحة في العالم". وصرح نھاد زیبكجي وزیر االقتصاد بأن العقاب الذي 

ا ومستوًى یدفع محاولي 2016سیمارسونھ ضد من نفذوا محاولة االنقالب الفاشلة في یولیو  م سیصل حّدً
ایراق" صھر أردوغان ووزیر الطاقة والموارد االنقالب إلى التوسل من أجل الموت.  وكذلك "برات آلب

الطبیعیة أوضح في حدیثھ إلى الطالب الذین یدرسون على نفقة الدولة التركیة في الخارج بأنھ یرید أن 
 .یذبح ُعنق المنتسبین إلى حركة كولن أینما رآھم

حیواتھم بشكل شخًصا من المتعاطفین مع حركة الخدمة قد فقدوا  70تم توثیق أن ھناك أكثر من  -ت
مشبوه في عموم تركیا وأن معظمھم كان رھن االعتقال. كما ظھر أن حاالت التصفیة غیر القانونیة التي 
حدثت خلف أسوار السجون تمت على أیدي المنتسبین إلى قوات الحراسة. وتقوم الحكومة بالتعتیم على 

كوى ستطیعون ولو حتى اللجوء إلى الشالتحقیقات الخاصة بوقائع الوفیات تلك، كما أن ذوي المقتول ال ی
 .رسمیًا خوفًا من أن تمتد عملیات التصفیة تلك إلیھم أنفسھم

وكشاھد على كل ما تقدم وقلقًا من التھدیدات التي ساقھا مسؤولو حزب العدالة والتنمیة في سیاق 
 :آلتيیطالب وینادي با (JWF) مزاعم محاولة انقالب جدیدة فإن وقف الصحافیین والُكتَّاب

تشكیل لجنة دولیة موثوقة ومعتمدة لدى األمم المتحدة لتقصي الحقائق فیما یتعلق بمحاولة االنقالب . 1
. فبھذا الشكل فحسب ینقشع الغموض المھیمن على الحقیقة، 2016یولیو  15التي وقعت في تركیا یوم 

 اإلنسان الذي تمارسھ الحكومةوبھذا الشكل فحسب أیًضا یُمنع استغالل محاولة االنقالب وانتھاك حقوق 
 .التركیة

بھذا الشكل یَُذكِّر وقف الصحافیین والكتاب المجتمَع الدولي بالمسؤولیة التي یحملھا على عاتقھ تجاه . 2
األشخاص المظلومین بشأن حمایتھم، كما یُذّكُر بأھمیة وضرورة االستجابة لطلبات اللجوء في ھذا 

 .السیاق

واالتحاد األوروبي أن یطالب األمم المتحدة بتشكیل لجنة دولیة مستقلة تنظر یرید من مجلس أوروبا . 3
 .في ھذه األحداث
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لجانًا  (OSCE) یَطلب أن تشكل الجھات المعنیة في األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون األوروبیة. 4
ھاكات حقوق النساء نتمستقلة وخاصة تتقصى الحقائق فیما یتعلق بعملیات التعذیب واالعتقال التعسفي وا

  .واألطفال

ُر الوقف بأن المحاكم في تركیا كآلیة محلیة لحل الخصومات ومنع االنتھاكات قد فقدت قدراتھا . 5 یَُذكِّ
 .على إصدار قرارات وأحكام مستقلة وعادلة

طلبات  نینادي الوقُف بأن تتوقف المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان التي یُرفع إلیھا القسم األعظم م. 6
النقض وما شابھھا من المؤسسات الرقابیة الدولیة عن رفض أو تأخیر قبول طلبات ضحایا عملیات 
  .التصفیة في تركیا متذرعة بحجج غیر واقعیة مثل عدم انتھاء اإلجراءات القانونیة المحلیة في تركیا

صي إنشاء لجنة دولیة مستقلة لتقینادي الوقف وسائل اإلعالم العالمیة والمحلیة والمجتمع المدني لدعم . 7
 .الحقائق من أجل القضاء على االنتھاكات بالجملة لحقوق اإلنسان التي تمارس في تركیا

ینادي الوقف ویناشد الحكومة التركیة بأّن تحكیم سیادة القانون وضمان وصول مواطنیھا إلى العدالة . 8
 .یتھ/ وإصالحھیقوم في األساس على إعادة النظام القضائي إلى استقالل

یناشد الوقف الحكومة التركیة بإطالق سراح كل أنصار حقوق اإلنسان والمدافعین عنھا والقضاة . 9
ووكالء النیابة والمحامین والصحافیین واألكادیمین والنشطاء السیاسیین الذین ھم رھن االعتقال التعسفي 

 .لمجرد أنھم أدْوا واجبھم ووظائفھم
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