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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٤البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

   من البعثة الدائمة لتركيا موجهة ٢٠٠٨رس ما/آذار ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة 
  األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان لدى مكتب

املنظمات الدوليـة يف    سائر  ويف جنيف   تركيا لدى مكتب األمم املتحدة      مهورية  ُتهدي البعثة الدائمة جل     
عليقات التالية خبصوص البيان املشترك الذي أدىل به      سويسرا حتياهتا إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان، وتتشرف بأن تبدي الت          

" الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريـة     " باسم   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤يوم اجلمعة،   "  العامل الثالث  -مركز أوروبا   "ممثل  
ـ "و" حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الـشعوب       "و" الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها    "و - سافرن

  : من جدول األعمال٤يف إطار البند "  العامل الثالث–مركز أوروبا "و" مؤسسة دانييل ميتران: احلريات

 باسـم بعـض     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤إن االدعاءات املنسوبة إىل تركيا يف البيان املشترك الصادر يوم           "  
  .س هلا من الصحة وال يؤيدها أي دليل من جدول األعمال ادعاءات ال أسا٤املنظمات غري احلكومية يف إطار البند 

فالعملية املناهضة لإلرهاب اليت قامت هبا القوات املسلحة التركية يف مشال العراق كانت حمدودة "  
من حيث النطاق واحليز اجلغرايف والزماين، واستهدفت حـصراً الوجـود اإلرهـايب حلـزب العمـال                 

وقد اختـذت الـسلطات     .  يف املنطقة  (PKK/KONGRA-GEL)مؤمتر الشعب الكردستاين    /الكردستاين
ونتيجة لذلك، مل . العسكرية التركية مجيع التدابري املمكنة لضمان أمن املدنيني وتاليف وقوع أضرار جانبية

  .وتظل تركيا على موقفها الثابت يف الدفاع عن سيادة العراق وسالمته اإلقليمية. تقع أية خسائر مدنية

وجهت دعوة دائمة للمكلفني باإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق          وتركيا أحد البلدان اليت     "  
، أجرى ثالثة مقررين خاصـني  ٢٠٠٦ويف عام . اإلنسان، وهي حريصة كل احلرص على التعاون معهم     

وسنواصل أخذ آراء املكلفني باإلجراءات     . زيارات إىل تركيا وقدموا تقاريرهم إىل جملس حقوق اإلنسان        
  ".بارنااخلاصة واقتراحاهتم يف اعت

ا وثيقة رمسية مـن     التعليقات بوصفه  التفضل بتعميم هذه     تركيا شاكرةً مهورية  وترجو البعثة الدائمة جل     
  . جمللس حقوق اإلنسانالسابعةوثائق الدورة 
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