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 ١ ةالتوصي    

الربوتوكول االختياري التفاقيـة     على،  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٤وقعت تركيا، يف      -١
كما ،  ة أو الالإنسانية أو املهينة    القاسي مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       

تفاقية حقوق األشخاص   الربوتوكول االختياري ال   على ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨وقعت، يف   
  .ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         وأرسل     -٢
. ٢٠٠٩سبتمرب /ان للتصديق عليه يف أيلول إىل الربملالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة

  .ومن املتوقع أن تنتهي عملية التصديق قريباً
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        لتصديق على   لوجيرى يف الوقت احلاضر تقييم        -٣

  .األشخاص من االختفاء القسري
لطات ضافية رهناً بقرار الـس    اإلربوتوكوالت  الومتت املوافقة على التوصية اخلاصة ب       -٤

  .املعنية حول تصديق االتفاقات الدولية
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      ومل ُتقبل التوصية املتعلقة باملوافقة على         -٥

  .االختفاء القسري

 ٢ ةالتوصي    

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        جتري السلطات الوطنية تقييماً للتصديق على         -٦
  .ومل ُتقبل يف هذه املرحلة التوصية املتعلقة باالتفاقية .األشخاص من االختفاء القسري

 ٣ ةالتوصي    

لعهد جتري السلطات الوطنية تقييماً للتصديق على الربوتوكول اإلضايف االختياري ل           -٧
ومل ُتقبل يف هذه املرحلة التوصـية       . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  .لاملتعلقة بالربوتوكو

  ٤ ةالتوصي    
جتري السلطات الوطنية تقييماً ملسألة االنضمام إىل الربوتوكول اإلضـايف االختيـاري              -٨
 / أيلول ٢٨وقد وقعت تركيا، يف     . لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ل

  .إلعاقةتفاقية حقوق األشخاص ذوي االربوتوكول اإلضايف االختياري ال على ٢٠٠٩ سبتمرب
ومن ناحية أخرى، ونظـراً ألن      . يف هذه املرحلة، مل ُيقبل اجلزء األول من التوصية          -٩

 قد وقعت على الربوتوكول اإلضايف، فإن اجلزء الثاين من التوصية قُبل رهنـاً بقـرار                تركيا
  .السلطات املعنية بالتصديق على االتفاقات الدولية



A/HRC/15/13/Add.1 

3 GE.10-16064 

  ٥ ةالتوصي    
 التحفظات اليت تقدمها احلكومـات   عترب أن انون املعاهدات، يُ  مبوجب اتفاقية فيينا لق     -١٠

 -السيادية هلذه احلكومات     احلقوق - تدخل يف نطاق     أثناء التصديق على االتفاقات الدولية    
.  يف االتفاق املعين وال تتعارض مع غايته وروحه        على أن تكون هذه التحفظات غري حمظورة      

  .هذا املبدأوالتحفظات اليت قدمتها تركيا تتفق مع 
 أن تعيد النظر يف حتفظاهتا وأن تـسحبها يف بعـض            تركيا، حيق ل  ومن جهة أخرى    -١١

من ذلك مثالً أن بعض التحفظات      . قوق اإلنسان احلاالت، وخصوصاً يف احلاالت املتعلقة حب     
 مت سـحبها  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       اليت كانت قد أدخلت على      

على أنه يف حني أننا ننظر يف سحب التحفظات على االتفاقية املـشار إليهـا يف                . بعد فيما
  .التوصية، فإن التوصية مل ُتقبل

  ٦ ةالتوصي    
 الظروف اليت ميكن يف ظلها أن ُيقـدم إىل          ٢٠٠٥ترد يف خطة العمل الوطنية لعام         -١٢

  ":التقييد اجلغرايف"الربملان اقتراح بسحب 
  .ىل تدفق الالجئني من الشرق أال يؤدي ذلك إوجوب   -١٣
إكمال التغيريات التشريعية واالستثمارات اهليكلية املشار إليها يف خطة العمل الوطنية     -١٤

  .للجوء واهلجرة
  .إظهار دول االحتاد األورويب احلساسية الالزمة فيما يتعلق بتقاسم احلدود  -١٥
  .اد األورويب إىل االحتتركياحتقيق تقدم اجيايب يف مفاوضات انضمام   -١٦
  .مل ُتقبل التوصية يف هذه املرحلة  -١٧

  ٧ ةالتوصي    
 التوصيةولذا فإن هذا اجلزء من      .  تتفق مع اتفاقية فيينا    تركياالتحفظات اليت قدمتها      -١٨
  .ُيقبل مل

 الذي يعـدل    ٦٠٠٨ القانون رقم    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢وقد دخل حيز النفاذ يف        -١٩
 الثاين  اجلزءوعلى هذا، فإن    .  اإلرهاب فيما يتعلق باألطفال    بعض األحكام يف قانون مكافحة    

  .  نفذ بالفعلالتوصيةمن 

  ٨ ةالتوصي    
  . هذه التوصية مقبولة  -٢٠
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  ٩ ةالتوصي    
 إىل املساواة بني األفراد أمام القانون بغض النظـر          تركيايستند النظام الدستوري يف       -٢١

 مـن   ١٠املادة  (صائص  غة أو غري ذلك من اخل     عن الدين أو العنصر أو اللون أو اجلنس أو الل         
، اللجوء للقـضاء  وباإلضافة إىل   . وُيحظر التمييز حبكم القانون وهو يعترب جرمية      ). الدستور

  .اعتراضاً على التمييزهناك أيضاً سبل لالنتصاف اإلداري والربملاين ميكن لألفراد التقدم هلا 
 .، وهو هيئة مـستقلة    "ع ضد التمييز  جيري التخطيط إلنشاء جملس للمساواة والصرا       -٢٢

والعمل جـار علـى   . وسريصد اجمللس الشكاوي املتعلقة بالتمييز يف القطاعني العام واخلاص        
  .وضع مسودة قانون يف هذا الصدد وهي تشمل مواد إضافية شاملة تعىن بالتمييز

  . مقبولالتوصيةوعلى هذا، فإن اجلزء األول من   -٢٣
 خطوات كربى تتعلق حبقوق اجملموعـات احملـددة         تركيا، اختذت   ٢٠٠١منذ عام     -٢٤

 خبصوص األقليات التوصية اجلزء الثاين من   تركياوتقبل  . كأقليات، مبا يتفق مع املعايري الدولية     
  .غري املسلمة املعترف هبا مبوجب اتفاقات ثنائية معينة ومبوجب معاهدة لوزان للسالم

  ١٠ ةالتوصي    
.  واهلوية اجلنـسية   اإلثين التمييز ملسائل اجلنس واألصل      تشري مسودة قانون مكافحة     -٢٥

.  املتعلق بالنساء وباهلوية اجلنسية مقبول، رهناً بقرار السلطات التشريعية املعنية          التوصيةوجزء  
يتضمن جـدول    يف التشريع الوطين وال   " التوجه اجلنسي "و" األصل اإلثين  "يظهر مفهوماً  وال

  . غري مقبولالتوصيةولذا، فإن هذا اجلزء من . األعمال احلايل استعراضاً لذلك

  ١١ ةالتوصي    
من املقبول من حيث املبدأ متكني األفراد من استخدام حقوقهم، وخـصوصاً احلـق                -٢٦
 مقبولة على أساس أن التشريع      التوصيةو.  اهلوية اجلنسية  أساسحرية تشكيل اجلمعيات، على      يف

  . حلقوقهم وأنه ال حاجة إىل سن تشريع إضايفدمارسة هؤالء األفرايسمح مبطبق املاحلايل 

  ١٢ ةالتوصي    
فريق العمل الفرعـي املعـين       "التوصيةمن   اجلزء األول العمل املتعلق ب  سيقوم بتنفيذ     -٢٧

وقد مت تعديل مجيع التشريعات تقريباً الـيت  . ات رصد اإلصالح  لفريقالتابع  " مبكافحة التمييز 
وعلى هـذا فـإن     .  طائفة الروما  املتحدرين من  األتراك   تتضمن نصوصاً متييزية ضد املواطنني    

 فهمـا   التوصـية  مـن    اجلزء الثالث  و اجلزء الثاين أما  .  جيري تطبيقه  التوصية من   اجلزء األول 
صـاحلة  مقبوالن على أساس أن العناصر املشار إليها خبصوص التوصيتني التاسعة والعاشـرة           

  .بالدرجة نفسها
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  ١٣ ةالتوصي    
أن العناصر   زء املتعلق بالتوجه اجلنسي، هذه التوصية مقبولة على أساس        فيما عدا اجل     -٢٨

  .املشار إليها خبصوص التوصيتني التاسعة والعاشرة صاحلة بالدرجة نفسها

  ١٤ ةالتوصي    
 من الدستور، يف حال التنازع بني االتفاقـات الدوليـة يف ميـدان              ٩٠وفقاً للمادة      -٢٩

القوانني الداخلية، فإن أحكام االتفاقات الدولية هي اليت هلـا          احلقوق واحلريات األساسية وبني     
 تتمتع باألسـبقية    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       ولذا فإن أحكام    . األسبقية

تشمل مـسودة    إضافة لذلك، .  وبالتايل فإن االتفاقية تعترب قانوناً داخلياً      على القوانني الداخلية  
  .والتوصية مقبولة رهناً بقرار السلطات التشريعية املعنية. ييز مسألة اجلنسقانون مكافحة التم

  ١٥ ةالتوصي    
.  مـن الدسـتور  ٣ غري مقبول ألنه يتعارض مع املادة    التوصيةه  ذ من ه  اجلزء األول   -٣٠
 فهو مقبول من حيث حقوق األقليات غري املـسلمة املمنوحـة            التوصية من   اجلزء الثاين  أما

  .وزان للسالم وكذلك مبوجب اتفاقات ثنائية معينةمبوجب معاهدة ل

  ١٦ ةالتوصي    
 ال يزال تنقيح التشريع املتعلق  غري مقبولة، ألنه ال ميكن االلتزام بذلك يف بيئة         التوصية  -٣١

  .باألحزاب السياسية يناقش على نطاق واسع مع مجيع أصحاب املصلحة

  ١٧ ةالتوصي    
 التوصـية  من   اجلزء األول و. ل ملكافحة التمييز  جيري العمل على إعداد تشريع شام       -٣٢

  .بقرار السلطات التشريعية املعنيةمقبول رهناً 
، شهدنا زيادة كـبرية يف عـدد        ٢٠٠٨مبوجب التعديل على قانون العقوبات يف         -٣٣

 يف  حلرية التعبري األوسع  كما سامهت برامج التدريب املختلفة يف التفسري        . القضايا اليت فُتحت  
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق     ، وخصوصاً على ضوء   ٣٠١ملرفوعة مبوجب املادة    القضايا ا 

  .، والسوابق القضائية يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنساناإلنسان واحلريات األساسية
 من التوصية مل ُيقبل نظراً لعدم مصادفة مشكلة كـبرية           اجلزء الثاين وعلى هذا، فإن      -٣٤
  .تطبيق التشريع يف

  ١٨التوصية     
ويتـضمن  . ٢٠٠١ منذ عام    تركيااختذت خطوات كبرية خبصوص حرية التعبري يف          -٣٥

  .٣٠١ شرحاً للتغيريات االجيابية املتعلقة باملادة ١٧ التوصيةالرد على 
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  .وقد شكلت وزارة العدل فريق عمل داخلي لدراسة النواقص املتعلقة حبرية التعبري  -٣٦
غيري هذه املواد احملددة يف هذا الوقت حتديداً غري مطروح على        مل ُتقبل ألن ت    التوصيةو  -٣٧

  .جدول األعمال

  ١٩ ةالتوصي    
 اإلنترنت قانون تنظيم اإلذاعات عرب      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣دخل حيز النفاذ بتاريخ       -٣٨

  ).٥٦٥١القانون رقم (ومنع اجلرائم املرتكبة من خالل هذه اإلذاعات 
وقـد  . تنترن اإل رائم اليت ميكن أن ترتكب عن طريق      وينص القانون على أنواع اجل      -٣٩

 مـن   ةوتتمثل الغاية األساسي  . لثمان من اجلرائم فقط   " املواقع منع الوصول إىل  "نفذت عقوبة   
 املتعلقة باجلرائم الثماين دون اللجوء بالضرورة لإلشكاالتالتشريع يف تصحيح املضمون املثري      
  ".لالحظ وسّج"تدابري على أساس مبدأ خذ الوتت. إىل منع الوصول إىل املواقع كلياً

. نترنتهو أحد متطلبات اجلانب الدويل لإل     إن حتديد قائمة اجلرائم يف هذا القانون          -٤٠
  . مل ُيقبلالتوصيةولذا فإن هذا اجلزء من 

مقبول يف  " بذل املزيد من اجلهود   "، فإن اقتراح    التوصيةأما بالنسبة للجزء الثاين من هذه         -٤١
  .قوق اإلنسان والرغبة يف مواصلة اإلصالحات اخلاصة حبريعنا املتعلق حبماية حرية الكالمإطار تش

  ٢٠ة التوصي    
  .التوصيةقُبلت هذه   -٤٢

  ٢١ة التوصي    
فيما عدا اجلرائم املرتكبة ضد موظف عام يقوم بواجبه، يعتمد على شكوى الضحية               -٤٣

  .التحقيق يف جرمية التشهري ومقاضاهتا
 وهي حتال إىل آليـات التعـويض،        واجلرائم ضد الكرامة ال ختضع لعقوبة جنائية         -٤٤
على أنه عند النظر يف عناصر من قانون العقوبات التركي من           . يعترب خطوة قانونية تقدمية    مما

قبل التنازل عن الشكوى والتسوية وتأجيل رفع الدعاوي العامة وحساسيات اجملتمع، فـإن             
  .من التجرمي ال يعترب بعد أمراً مالئماًاستثناء القدح والشتم 

إن إخضاع جرمية التشهري للعقوبة ال يعترب انتهاكاً حلقوق اإلنـسان يف ممارسـات                -٤٥
 . مل ُتقبلالتوصيةوعلى هذا، فإن .  أيضاًاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  ٢٢ة التوصي    
 التوصـية ذا اجلزء مـن     ، فإن ه  ١٩ التوصيةلألسباب املذكورة يف سياق الرد على         -٤٦
  .ُيقبل يف هذه املرحلة مل
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  ٢٣ ةالتوصي    
  .١٧ التوصية يف سياق الرد على ٣٠١ حول املادة تركياورد رأي   -٤٧
ألن  خبصوص املبدأ مقبـول، نظـراً        التوصيةومن جهة أخرى، فإن اجلزء العام من          -٤٨

 ةاألساسـي  مواصلة حتسني حرية الكالم وحرية وسائط اإلعالم تـشكل أحـد اجلوانـب            
  . يف تركياحقوق اإلنسانإصالحات  يف

  ٢٤ ةالتوصي    
 االمتثال الكامـل للعهـد      ٢٠٠٤حتقق باعتماد قانون االنتساب للجمعيات لعام          -٤٩

  .وعلى هذا فقد مت تطبيق التوصية. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٥٠ ةالتوصي    
بات اليت قد تواجههـا اجملموعـات غـري         يستمر اختاذ التدابري للتغلب على الصعو       -٥٠

  .املسلمة، مبا يف ذلك تعليم رجال الدين
  متـسق  وجيري تقييم املشاكل املواجهة والتدابري اليت يتعنب اختاذها من خالل حوار            -٥١
 جمموعة  ١١وقد عقدت اجتماعات شاملة شاركت فيها       . إطار فريق رصد اإلصالحات    يف

وقد عقد آخرها   . وتستمر هذه االجتماعات دورياً   . ستوى ومسؤولون رفيعو امل   دينية خمتلفة 
  . مايو يف اسطنبول/ أيار١٤-١٣ يف
 على أن املـواطنني  ٢٠١٠مايو / أيار١٣ويشدد تعميم صادر عن رئيس الوزراء يف        -٥٢

األتراك املنتمني لألقليات غري املسلمة يتمتعون، على غرار مجيع املواطنني األتراك، بـاحلق يف              
وشدد التعميم على وجوب محاية هؤالء املواطنني . احلفاظ عليها يف  ياهتم وثقافاهتم و  التمتع هبو 

  .من عقبات ال داعي هلا يف تعاملهم الرمسي ومعامالهتم الرمسية مع املؤسسات احلكومية
االتفاقيـة   مضمونة عمـالً ب    تركياإن حرية الدين واملعتقد لألقليات اليت تعيش يف           -٥٣

، نسان واحلريات األساسية وفقه احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان   األوروبية حلقوق اإل 
  .باإلضافة إىل االلتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية

 من الدستور التركي على أن تعليم الدين واألخالق وتدريـسهما           ٢٤وتنص املادة     -٥٤
ة جهودها لتلبية   وتواصل املؤسسات التركية ذات الصل    . جيريان حتت إشراف الدولة ورقابتها    

 الدولية، فيمـا يتعلـق      تركياعترف هبا كأقليات مبوجب التزامات      مطالب جمموعات معينة يُ   
  .بتعليم رجال الدين

 املتعلقـة ، تتخذ تركيا خطوات بناءة للتغلب على بعض املشاكل          ٢٠٠٢ومنذ عام     -٥٥
حبزمـة  وعمـالً   . املمتلكات، وخصوصاً ما تواجهه مؤسسات اجملموعات غـري املـسلمة         ب

 ٢٠٠٢ يف عـام  ٤٤٧٨ و ٤٤٧١إصالحات االحتاد األورويب، مت اعتماد القـانونني رقـم          
ـ         ٢٠٠٣ وعام  واحلـصول   ا، لتمكني مؤسسات اجملموعات غري املسلمة من تسجيل ممتلكاهت
  . إلجراء انتخابات جمالسها اإلداريةعليها
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يـات إضـافية     حر ٢٠٠٨فرباير  /ومينح قانون املؤسسات اخلريية املعتمد يف شباط        -٥٦
للمجموعات غري املسلمة يف مسائل تتعلق بإدارة مؤسساهتا، من قبيـل تلقـي التربعـات               

 . مطبقة بالفعلالتوصيةوعلى هذا فإن . والدخول يف نشاط اقتصادية وغري ذلك

  ٢٦ ةالتوصي    
االتفاقية مبعايري    مضمونة عمالً  تركياإن حرية الدين واملعتقد لألقليات اليت تعيش يف           -٥٧

األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقه احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،     
  .باإلضافة إىل االلتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية

.  مـن أمـاكن العبـادة      ١٠١وميتلك املواطنون من األقلية األرثوذكسية اليونانية          -٥٨
املتحف مبوافقة الـسلطات    /هلا صفة النصب   يف الكنائس اليت     ليوم واحد إقامة قداس   وميكنهم  

  . مطبقة بالفعلالتوصيةوعلى هذا فإن . املعنية

  ٢٧ ةالتوصي    
قـوق  صلة هلـا حب     يف إطار االستعراض الدوري الشامل وال      التوصيةال تدخل هذه      -٥٩

  . الدولية أو بأي باب من أبواب القانون اإلنساين املطبقاإلنسان
، س بـول يف طرسـوس     ي االجيايب، فإن كنيسة القد    ركياتومع ذلك، ونظراً ملوقف       -٦٠

وعلى الرغم من صفتها كمتحف، ميكن أن ُتستخدم ألغراض العبادة بناء على الطلب وليوم              
 إدارة منطقة طرسوس مسبقاً للـتمكني      غويكفي إبال . يشترط احلصول على إذن    وال. واحد

   .من إجراء التحضريات الالزمة

  ٢٨ ةالتوصي    
  .ه التوصيةقُبلت هذ  -٦١

  ٢٩ ةالتوصي    
املواد التدريبية التابعة لـوزارة     / اخلاصة بالكتب املدرسية   ٢٧٤٤٩تنص الالئحة رقم      -٦٢

ال جيـوز أن تتعـارض      : "، على ما يلي   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١التربية، واملؤرخة   
ـ  حقوق اإلنسانالكتب املدرسية مع    نس  األساسية وال أن تتضمن أي متييز على أسـاس اجل

وتعيد ." الدين واللغة واللون والرأي السياسي واملعتقد الفلسفي والطائفة، إىل آخره     والعنصر و 
.  تؤدي إىل سوء التفسري     اإلحياءات اليت ميكن أن    دالستبعاالوزارة النظر سنوياً املواد املدرسية      

  . مطبقة بالفعلالتوصيةوعلى هذا فإن 

  ٣٠ ةالتوصي    
  .هذه التوصية مطبقة  -٦٣
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  ٣١ ةلتوصيا    
 ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٨من قانون مؤسسات التعليم اخلاص املؤرخ       ) ه(٢تنص املادة     -٦٤

ـ الطالب من األقليات اليونانية واألرمنية واليهودية        التحاقعلى   ، وفـق   دارس األقليـات  مب
وينص القانون على أنه ميكن ألطفال املـواطنني األتـراك          . تضمنه معاهدة لوزان للسالم    ما

  .ملدارسذه اهب يلتحقوا جملموعات األقليات أن املنتمني
 علـى إمكانيـة     اخلاصة اليونانيةواملتوسطة   باملدارس الثانوية    املتعلقةوتنص الالئحة     -٦٥

  .تسجيل املواطنني األتراك أو أطفال موظفي القنصلية اليونانية يف هذه املدارس
جانـب الـذين يدرسـون      وعلى هذا، ووفقاً ألحكام الالئحة املتعلقة بالطالب األ         -٦٦
فإن أطفال املواطنني اليونان الذين ال حيملون اجلنسية التركية ولكنـهم يعملـون             ،  تركيا يف
  .اسطنبول ميكنهم أن يلتحقوا باملؤسسات التعليمية يف تركيا، فيما عدا مدارس األقليات يف
 من االلتحاق اتركيولكي يتمكن أطفال املواطنني األجانب الذين لديهم أذون إقامة يف             -٦٧

اليت تـنص عليهـا      على أساس املعاملة باملثل      ٥ ٥٨٠مبدارس األقليات، يتعني تعديل القانون      
  .ُتقبل يف هذه املرحلة  ملالتوصيةولذا فإن هذه  .معاهدة لوزان للسالم من ٤١-٤٠ املادتان

  ٣٢ ةالتوصي    
ـ     صيةالتويتلقى موظفو اخلدمة املدنية واجملموعات احملددة يف هذه           -٦٨ ال  تثقيفـاً يف جم

 غـري حمـددة كأقليـات    التوصيةعلى أنه نظراً ألن واجملموعات احملددة يف    . حقوق اإلنسان 
  . قُبلت من حيث املبدأ، مع استثناء ذلك التعريفالتوصية، فإن تركيا يف

  ٣٣ ةالتوصي    
  . هذه املسألة٢٥ التوصيةيغطي الرد على   -٦٩

  ٣٤ ةالتوصي    
ذولة لالمتثال لتشريعات االحتاد األورويب ولتشكيل األساس للهيكل        وفقاً للجهود املب    -٧٠

 ١٩٥١، مت إصدار أمر التنفيذ على أساس اتفاقية جنيـف لعـام             اإلداري للجوء يف املستقبل   
وجيري .  خبصوص اللجوء وغي ذلك من التشريعات التركية ذات الصلة         ١٩٩٤والئحة عام   

هلجرة وكذلك يف اجملال اإلداري ممتثلة لتشريعات       باللجوء وا العمل على جعل اللوائح اخلاصة      
، من حيث حتسني اهلياكل احمليطـة       التوصيةوعلى هذا، فإن جزءاً من هذه       . االحتاد األورويب 

 التوصيةهي السائدة ضمناً على     "  اجلغرايف التقييد"على أن مسألة    .  حالياً حبالة الالجئني، منفذ  
  .بل مل ُتقالتوصيةولذا فإن هذه . السويدية



A/HRC/15/13/Add.1 

GE.10-16064 10 

  ٣٥ ةالتوصي    
فـإن  ويف حال التعرض لذلك،     . ال يوجد يف تركيا أطفال الجئون يف أحوال كهذه          -٧١

. تركيا يتفق مع املبدأ اجملسد يف االتفاقات الدولية اليت متتثل هلا            التوصيةالنهج األساسي هلذه    
  . مقبولةالتوصيةولذا فإن هذه 

  ٣٦ة التوصي    
 طلبات اللجوء اليت يقدموهنا غري مقبولة ولكنهم معرضون         ال يعاد األفراد الذين تعترب      -٧٢

إضافة لـذلك،  . يف إطار احلماية من الدرجة الثانية    تركياللعنف، وهم مينحون إقامة مؤقتة يف       
 مـن   ٣١، فإن مبدأ عدم اإلعادة املنصوص عليه يف املـادة            اجلغرايف التقييدوعلى الرغم من    

  .ول الواجبة مطبق حسب األص١٩٥١اتفاقية جنيف لعام 
، فإن  )٦التوصية   (ونظراً ألن إلغاء التقييد اجلغرايف غري مطروح على جدول األعمال           -٧٣

  . مل ُتقبلالتوصيةهذه 

  ٣٧ ةالتوصي    
 الناشئة عن االتفاقـات     تركيايقّيم األشخاص طالبو اللجوء على أساس مسؤوليات          -٧٤

على أساس املعايري املالئمة اليت تتفـق    وُيضمن لالجئني وطاليب اللجوء التعامل معهم       . الدولية
  .مع الكرامة اإلنسانية

ويف املمارسة احلالية والتشريعات املقبلة، ُينظر يف تشريعات االحتـاد األورويب ويف              -٧٥
  ".أفضل املمارسات"مبدأ 
، فإن )٦التوصية  (ونظراً ألن إلغاء التقييد اجلغرايف غري مطروح على جدول األعمال             -٧٦

  . مل ُتقبليةالتوصهذه 

  ٣٨ة التوصي    
يواصل اجمللس األعلى ملكافحة اإلرهاب الذي يرأسه وزير دولة اإلصالحات التشريعية             -٧٧

حقوق  اليت متنع انتهاكات     ة الدولية وهو حياول إقامة اهلياكل األساسي      تركياعلى ضوء التزامات    
رعيـة لألمـن العـام    األمانـة الف  إضافة لذلك، أنشئت . يف سياق مكافحة اإلرهاب   اإلنسان

  .التوصيةويشكل اجمللس واألمانة الفرعية اآللية اليت حتددها هذه . ٢٠١٠أغسطس /آب يف

  ٣٩ة التوصي    
، هذه التوصية غري مقبولة على أسـاس        ١٨ و ١٧كما ورد يف الرد على التوصيتني         -٧٨

رهـاب  وجيري تنقيح قانون مكافحة اإل    .  من قانون العقوبات التركي    ٣٠٨ و ٣٠١املادتني  
ولذا فإن اجلـزء  .  قانون حمدد يعىن بالتعديل٢٠١٠يوليه /بصورة منتظمة، وقد صدر يف متوز    
  .الثاين من هذه التوصية منفذ حالياً

        


