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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثامنةالدورة 
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٤-٣جنيف، 

 حلقوق اإلنسان وفقـاً     أعدته املفوضية الساميةللمعلوماتجتميع     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  تركيا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

وال يتضمـن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . تحدة الرمسية ذات الصلـة   األمم امل 
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              أو

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
ة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف             بصور وذُكرت. اإلنسان
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    
هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق         وملا كـان   . تزال صاحلـة   ال كانت

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

  . اإلنسانالدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 احملددة هليئات املعاهدات

  ٢٢املادة : التحفظ  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٦ لتمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ا
 إعالن

):١٤املادة  (شكاوى األفراد   
 ال

 ١٣ املـــادة: الـــتحفظ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  )٤ و٣الفقرتان (

 اإلعالن

- 

  ٢٧املاد ة : التحفظ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ سياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال
 اإلعالن

الشكاوى املتبادلة بني الدول
 ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

، الفقـرة   ٥املادة  : التحفظ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤
  )أ)(٢(

 اإلعالن

- 

ختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       الربوتوكول اال 
  املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٦مارس / آذار٢

  ديسمرب/ كانون األول٢٠ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
١٩٨٥ 

 - )١(٢٩املادة : التحفظ

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         
  التمييز ضد املرأة

  أكتوبر/ تشرين األول٢٩
٢٠٠٢  

٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد
  ال): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــتحفظ ١٩٨٨أغسطس / آب٢ ــادة : ال ، ٣٠امل
  ١الفقرة 

الشكاوى املتبادلة بني الدول
  نعم): ٢١املادة (

 نعم): ٢٢املادة (وى األفراد شكا
املـادة(إجراءات التحقيـق    

  ال): ٢٠
 ٢٩ و ١٧املـواد   : التحفظ ١٩٩٥أبريل / نيسان٤ اتفاقية حقوق الطفل

 ٣٠و
- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ةاإلعالن امللزم مبوجب املاد     ٢٠٠٤مايو / أيار٤
   سنة١٩: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         
 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 - اإلعالن ٢٠٠٢أغسطس / آب١٩

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين      
  أسرهم وأفراد

  ٤٠املادة : التحفظ  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧
 ٤٦ و٤٥ و ١٥املواد  : اإلعالن

  ٧٧ و٧٦و

الشكاوى املتبادلة بني الدول
  ال)/ ٧٦املادة (

):٧٧املادة  (شكاوى األفراد   
  ال

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨  تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا
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والربوتوكول االختياري،  )٣(لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      الربوتوكول االختياري للعهد ا    :تركياتشمل املعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع)٢٠٠٩توقيع فقط،   (والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ،  )٢٠٠٥توقيع فقط،   (التفاقية مناهضة التعذيب    

  .األشخاص من االختفاء القسري
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 ال يوجد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤اتفاقييت نعم، باستثناء  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  باستثناء الربوتوكوالت اإلضافية األول والثاين والثالث،نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال يوجد اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن ما قدمته تركيـا لـدى        ٢٠٠٩يف    -١
 وإعالنني بشأن تنفيذ االتفاقية وسرياهنا على       ٢٢من حتفظ على املادة     تصديقها على االتفاقية    

  .)٨(األراضي اإلقليمية، قد يؤثر على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً
ييد اجلغـرايف املوضـوع علـى اتفاقيـة         وترحب اللجنة باعتزام تركيا سحب التق       -٢
، وتشجعها على إعطاء أولوية     ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١ عام

وناشدت تركيا اإلحجام عن ترحيل الالجئني أو األشخاص املسجلني لدى         . عليا هلذه العملية  
يق األمـم املتحـدة   وأبدى فر. )٩(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كملتمسني للجوء  

  .)١٠(القطري مالحظات مماثلة
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها إزاء الطابع التقييدي الذي تتسم            ٢٠٠٩ويف    -٣

به حتفظات تركيا على االتفاقية، الذي كررته تركيا وأشارت إليه يف اإلعالن الذي قدمتـه               
عدم إحـراز أي تقـدم يف       لدى تصديقها على الربوتوكول االختياري، كما تأسف اللجنة ل        

سحب هذه التحفظات أو تضييق نطاقها منذ النظر يف التقرير الدوري األويل لتركيا يف عام               
 وتوصي تركيا بالنظر يف التصديق على الربوتوكولني األول والثـاين امللحقـني             )١١(٢٠٠١

  .)١٢(١٩٩٨ ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ١٩٤٩باتفاقييت جنيف لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، أبرز فريق األمم املتحدة القطري التطورات اليت حـدثت يف اإلطـار             ٢٠٠٩يف    -٤

، واملواءمة بـني    ٢٠٠٦التشريعي مبا فيها التعديالت اليت أدخلت يف القانون اجلنائي يف عام            
ويتـضمن  . )١٣(االجتار هبـم  القانون اجلنائي والربوتوكولني الدوليني ملكافحة هتريب البشر و       

 أحكاماً ترمي إىل تعزيز اهليكل املؤسسي لإلدارة املعنيـة          ٢٠٠٥قانون اإلعاقة التركي لعام     
ورحب الفريق  . باألشخاص ذوي اإلعاقة، كما أنه أدى إىل حتسني اخلدمات يف جمال اإلعاقة           
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ـ             ساء والرجـال يف    القطري بإقرار القانون املتعلق باللجنة املعنية بتكافؤ الفـرص بـني الن
  .)١٤(٢٠٠٩فرباير /شباط

أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري تركيا النظر يف اعتماد تعريـف واضـح                -٥
 مـن   ١وشامل للتمييز العنصري يف قانوهنا احمللي، مبا يف ذلك مجيع العناصر الواردة يف املادة               

ن اجلنائي جترم التشويه العلـين       من القانو  ٣٠١وبينما تالحظ اللجنة أن املادة      . )١٥(االتفاقية
وأن مقاضاة مرتكـب هـذه اجلرميـة        " القومية التركية "عن  عوضاً  " األمة التركية "لسمعة  

أصبحت مشروطة باملوافقة املسبقة لوزير العدل، وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء احتمـال              
تشجيع املادة اجلديدة على اختاذ إجـراءات ضـد أشـخاص يـدافعون عـن حقـوقهم                 

  .)١٦(االتفاقية بمبوج
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن قانون العقوبـات ال يـشمل اجلـرائم                 -٦

املشمولة بالربوتوكول التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة،            
كما أعربت عن أسفها ألن التشريعات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية خـارج احلـدود              

  .)١٧(يمية ال تشمل أحكام الربوتوكولاإلقل
، الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير قـانون محايـة الطفـل             ٢٠٠٦ويف عام     -٧

 الذي يهدف إىل إدماج املعايري الدولية يف اإلجراءات واملبادئ اليت ختص األطفال      ٢٠٠٥ لعام
ـ       . )١٨(الذين هم يف حاجة إىل احلماية      ى قـانون   والحظت أن التعديالت اليت أجريـت عل

، تنص ضمن مجلة أمور، على عقوبات أكثر فعالية فيما خيص اجلرائم            ٢٠٠٥العقوبات لعام   
  .)١٩(املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

، الحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن            ٢٠٠٦ويف عام     -٨
نه جرى اعتماد تسع جمموعات تشريعية تنسيقية لتكييف التشريع القائم مع           حقوق اإلنسان أ  

التعديالت الدستورية اليت أجريت يف اآلونة األخرية ومع قوانني اإلجراءات املدنية واجلزائيـة             
  .)٢٠( يف جمال احلريات األساسيةةواشتملت اإلصالحات على تدابري رئيسي. واجلنائية اجلديدة

ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على تركيا لقيامهـا        ، أثن ٢٠٠٥ويف    -٩
ية فيما يتعلـق بـاحلقوق      ل من الدستور، مبا يضمن أسبقية املعاهدات الدو       ٩٠بتعديل املادة   

وأوصت بأن ُيدرج يف الدستور أو يف قـوانني         . )٢١(واحلريات األساسية على القانون احمللي    
  .)٢٢( من االتفاقية١رأة يكون منسجماً مع املادة للتمييز ضد املمالئمة تعريف 

، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بتضمني التشريعات احمللية مبـدأ عـدم          ٢٠٠٣ويف    -١٠
جواز استخدام األقوال اليت جيـري احلـصول عليهـا حتـت التعـذيب كـدليل يف أي                  

  .)٢٣(قانونية إجراءات
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  إلنساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق ا  -جيم   
، مل تكن تركيا متلك مؤسسة وطنية حلقوق ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١٠حىت   -١١

اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق              
  .)٢٤(ومحايتها  اإلنسان

وسلطت اللجنة الضوء على مسألة االفتقار إىل آلية رصد مستقلة لتعزيـز حقـوق                -١٢
 أجيز قانون ُينشئ مكتباً عاماً ألمني مظامل ولكـن احملكمـة            ٢٠٠٦ويف  . يتهااإلنسان ومحا 

. )٢٥( على أساس أنه ال يتالءم مع اإلطار الدستوري للحكومـة          ٢٠٠٨الدستورية أبطلته يف    
وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن أملها يف أن               

  .)٢٦(وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يف وقت قريبجيري إنشاء جلنة 
، أفادت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق            ٢٠٠٦ويف    -١٣

، مت إنشاء هيئات حلقوق اإلنسان يشار إليها أيـضاً مبجـالس            ٢٠٠٦اإلنسان بأنه منذ عام     
اء حتقيقـات يف االدعـاءات      حلقوق اإلنسان على مستوى الواليات واملقاطعات بغرض إجر       

، وبأنه جرى إنشاء مكتب للتحقيـق يف االدعـاءات          )٢٧(حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان   
  .)٢٨( داخل هيئة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية٢٠٠٤املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف 

ية ومؤسسة وبينما تالحظ جلنة حقوق الطفل دور املديرية العامة للخدمات االجتماع          -١٤
محاية الطفولة بصفتهما مسؤولتني عن رصد وتنفيذ أحكام ومبادئ الربوتوكول االختيـاري            
التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               

  .)٢٩(اإلباحية، فإهنا ال تزال قلقة ألن أنشطة التنسيق والرصد املضطلع هبا غري كافية
ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء جمالس رصد السجون اليت يشارك فيها أعضاء   -١٥

  .)٣٠(من منظمات غري حكومية بصفتهم الشخصية

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أكدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها أن             -١٦

) ٢٠١٠-٢٠٠٧(ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة       من خطة العمل الوطنية      ياهلدف الرئيس 
وأشـارت إىل أن اخلطـة      . )٣١(هو تعزيز اآلليات املؤسسية الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل        

واخلطة االستراتيجية للمديرية العامة املعنية مبركز املـرأة        ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(اإلمنائية التاسعة   
مام املرأة، ولكنها أشارت إىل أنه مل جير تنفيـذ         تتضمنان تدابري ترمي إىل زيادة فرص العمل أ       

  . )٣٢(تدابري حمددة يف هذا السياق
ورحبت جلنة حقوق الطفل خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وأوصـت              -١٧

تركيا بتعزيز جهودها لوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن املسائل املشار إليهـا يف     
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ي التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل         الربوتوكول االختيار 
  .)٣٣(األطفال يف املواد اإلباحية

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتنفيذ محالت لرفع مـستوى               -١٨
الوعي باالتفاقية ومبعىن التمييز ضد املرأة ونطاقه وتكـون موجهـة للجمهـور عمومـاً،               

  .)٣٤(لربملانيني، والقضاة وأصحاب املهن القانونيةوا
للربنـامج العـاملي    ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت تركيا خطة العمـل       ٢٠٠٥ويف    -١٩

وحتظـر وزارة   . )٣٥(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واليت تركز على النظام املدرسي الوطين          
كما . ناىف مع حقوق اإلنسان   التعليم الوطين أي مواد أو كتب تعليمية تنطوي على متييز أو تت           

يتضمن التدريب أثناء العمل ملوظفي اخلدمة املدنية مبن فيهم املكلفون بإنفاذ القانون وأعضاء             
  .)٣٦(اهليئة القضائية، دورات دراسية يف جمال حقوق اإلنسان

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  سانالتعاون مع آليات حقوق اإلن  -ألف   
رحب الفريق القطري بالتقارير اليت قدمت يف اآلونة األخرية إىل هيئات معاهـدات               -٢٠

. حقوق اإلنسان ذات الصلة، وخاصة إىل جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالتمييز ضد املرأة   
غري أنه يأسف ألن التوصيات واملالحظات ذات الصلة املقدمة من بعض هيئات املعاهـدات              

كلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ليس لدى السلطات املعنية علـم            وكذلك من م  
، ٢٠٠١وسلط الضوء على قيام تركيا بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة يف             . )٣٧(هبا

  .)٣٨(وحىت اآلن، قام عدة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بزيارة البلد

  عاهداتالتعاون مع هيئات امل  -١  

  )٣٩(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

ــشرين جلنة القضاء على التمييز العنصري تــــ
ــاين ــوفمرب/الث ن
٢٠٠٧ 

التقريـرين الرابـعحيل موعـد     ٢٠١٠مارس /آذار ٢٠٠٩مارس /آذار
ــشرين ــامس يف تـ واخلـ

 ٢٠١١أكتوبر /األول

نية باحلقوق االقتصادية   اللجنة املع 
 واالجتماعية والثقافية

ــر األويل يف - -  - ــدم التقريـ قـ
 ٢٠٠٨يونيه /حزيران

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ - -  - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
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  )٣٩(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

جلنة القضاء على التمييـز ضـد       
 املرأة

ينـاير/كانون الثاين   ٢٠٠٣يوليه /متوز
٢٠٠٥ 

قُدم التقرير السادس يف تشرين -
 ٢٠٠٨أكتوبر /األول

ــاين جلنة مناهضة التعذيب  ــشرين الث /ت
  ٢٠٠١نوفمرب 

/قُدم التقرير الثالث يف حزيران     - ٢٠٠٣مايو /أيار
 ٢٠٠٩يونيه 

/التقرير الثـاين يف متـوز     قُّدم   - ٢٠٠١يوليه /متوز  ١٩٩٩يوليه /متوز جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٩ يوليه

 الربوتوكول  -وق الطفل   جلنة حق 
االختيــاري املتعلــق باشــتراك 

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

/تــشرين الثــاين
  ٢٠٠٧نوفمرب 

ــشرين األول /تــ
  ٢٠٠٩أكتوبر 

سُتدرج معلومات عن التنفيذ يف  -
  التقرير املقبل مبوجب االتفاقية

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     

األطفال واستغالل األطفال   وبغاء  
  يف املواد اإلباحية

ــران ــه/حزي يوني
٢٠٠٥  

أُدرجت معلومات عن التنفيـذ  - ٢٠٠٦يونيه /حزيران
 املقــدم مبوجــبيف التقريــر

  ٢٠٠٩يوليه /االتفاقية يف متوز

جلنة محاية حقوق مجيع العمـال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم

تأخر التقرير األويل منذ كانون  -  -  -
  ٢٠٠٦يناير /الثاين

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
  اإلعاقة  ذوي

حيل موعد تقدمي التقرير األويل  -  -  -
٢٠١١أكتوبر /يف تشرين األول

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -٢  
 نعم وجهت دعوة دائمة

٣١ و )٤٠(٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١ إىل   ٢٢(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٤١()٢٠٠٨ تشرين الثاين نوفمرب ١أكتوبر إىل /تشرين األول

 )٤٢()٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ إىل ٩(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف سـياق

  )٤٣()٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣ إىل ١٦(مكافحة اإلرهاب 
 تشرين٢١-١٠(املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان           

 )٤٤()٢٠٠٤أكتوبر /األول

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، للمتابعة  فق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يت
  املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

 )٢٠٠٩ و٢٠٠٨طُلبت يف (اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات 
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  .للحكومةأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن امتنانه   التعاون أثناء البعثات/التيسري
اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياقأعرب املقرر   

 .مكافحة اإلرهاب عن شكره للحكومة لتعاوهنا الكامل معه

التوصياتب متابعة   )٤٥(٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥قدمت تركيا يف رسالة مؤرخة       متابعة الزيارات
عين مبسألة التعذيب يف تقريره بـشأن زيارتـه يف تـشريناملقدمة من املقرر اخلاص امل   

 .١٩٩٨نوفمرب /الثاين

 . منها٣٢ رسالة، ردت تركيا على ٤١أحيلت يف الفترة قيد االستعراض،  الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة

 استبياناً أرسلها مكلفون بواليات يف إطار٢١ من أصل     استبياناً ١٣ردت تركيا على     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٤٦(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، مبـا يف    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥قدمت تركيا مسامهة مالية إىل املفوضية يف الفترة ما بني             -٢١

، وإىل  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ذلك إىل صندوق التربعات لضحايا التعذيب يف الفتـرة مـا بـني              
، ٢٠٠٩ و٢٠٠٦الصندوق االستئماين الطوعي املعين بأشكال الرق املعاصرة يف الفترة ما بني 

  .)٤٧(٢٠٠٩ و٢٠٠٧وصندوق التربعات لصاحل الشعوب األصلية يف الفترة ما بني 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
   املنطبقالدويل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
سلط الفريق القطري الضوء على أن مبدأ عـدم التمييـز مكـرس يف الدسـتور،                  -٢٢

ومنصوص عليه، ضمن مجلة أمور، يف القانون اجلنائي التركي والقـانون اخلـاص بتنفيـذ               
  .)٤٨(العقوبات والتدابري األمنية

سألة العنف ضد املـرأة أن مؤشـرات        ، أفادت املقررة اخلاصة املعنية مب     ٢٠٠٧ويف    -٢٣
. التنمية املتعلقة باملرأة هي مؤشرات ال تبعث على األمل، فالعنف ضد املرأة واسع االنتـشار              

فمحدودية فرص وصول املرأة إىل التعلـيم       . وتثري حالة املرأة يف املناطق الشرقية قلقاً شديداً       
داً رئيسية على ممارسـة املـرأة       والعمل واملعلومات واخلدمات الصحية والقضاء تشكل قيو      

ويشكل التمييـز للمـرأة   . )٥٠(وقدم الفريق القطري مالحظات مماثلة . )٤٩(حلقوقها كمواطنة 
ورداً على املقررة اخلاصة، شددت تركيا علـى أن  . )٥١(احلامل يف مكان العمل مصدراً للقلق 

  .)٥٢( اإلمنائية الوطنيةقضايا املرأة تعاجل كمجال سياسة عامة مستقل حيظى باهتمام يف اخلطط
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والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن بعض أحكام قانون               -٢٤
وحثت تركيا على جعل موافقة     . العقوبات والقانون املدين ال زالت متيز ضد النساء والفتيات        
  .)٥٣(املرأة شرطاً أساسياً لفحص اجلهاز التناسلي يف مجيع الظروف

عربت اللجنة عن قلقها إزاء انتشار املواقف األبوية والقوالب النمطيـة التقليديـة      وأ  -٢٥
والثقافية املتأصلة، واستمرار ممارسات تقليدية وثقافية معينة مثل الزواج املبكـر، والـزواج             

وأشار . )٥٤(القسري وتعدد الزوجات، بالرغم من وجود أحكام ذات صلة يف القانوين املدين           
  .)٥٥( إىل أن النساء والفتيات ضحايا االجتار ال يزلن يتعرضن للوصمالفريق القطري

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء االدعاءات بوجود مواقف              -٢٦
عدائية مستمرة من جانب اجلمهور بشكل عام، مبا يف ذلك االعتداءات والتهديـدات، إزاء              

وأوصت تركيـا   . ذين ينتمون إىل أقليات غري مسلمة     مجاعة الروما، واألكراد واألشخاص ال    
بأن تتخذ، ضمن مجلة أمور، تدابري ترمي إىل حظر هذه املواقف ومكافحتها، مبا يف ذلك من                

كما أوصت، يف مجلة أمور، بأن تتخذ تركيا تدابري         . )٥٦(خالل احلمالت اإلعالمية والتثقيف   
كذلك تشعر اللجنـة    . )٥٧(ومي أو اإلثين  تستهدف القضاء على التمييز القائم على األصل الق       

، وحالة الكثري مـن األشـخاص       )٥٨(بالقلق إزاء احلالة اخلطرية بشكل خاص لألقلية اليونانية       
املنحدرين من أصل الروما الذين ما زالوا يعانون من التمييز، وأوصت تركيا باختـاذ تـدابري        

  .)٥٩(خاصة لتحسني حالتهم
ن تركيا ال تزال تواجه صـعوبات يف معاجلـة فـرص            وأشار الفريق القطري إىل أ      -٢٧

الوصول املادي لألشخاص ذوي اإلعاقة وُيعزى ذلك بشكل رئيسي إىل احلـواجز املاديـة              
وأعرب عن أسفه إزاء التمييز الفعلي ضد األشخاص الذين يعانون          . )٦٠(واالفتقار إىل الوعي  

ج، وانعدام السرية، والتمييز يف     من فريوس نقص املناعة البشرية مبظاهر متعددة؛ ورفض العال        
  .)٦١(جمال العمل والتعليم

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمانه على شخصه  -٢  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن استخدام مصطلح               -٢٨

 أقل صرامة   يف قانون العقوبات ميكن أن يؤدي إىل مالحقات قضائية        " القتل بداعي العادات  "
وإىل عقوبات أقل شدة وحثت تركيا على ضمان أن ُتصنَّف أي جرمية ترتكب باسم التقاليد               

ويف . )٦٢(أو الشرف على أهنا جرمية قتل مشددة وتوقيع أشد العقوبات عليها مبوجب القانون            
 ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء انتهاك احلق يف احلياة باإلشـارة إىل            ٢٠٠١
والحظت أن كل من الضحايا ومرتكيب اجلرمية هم من القُصَّر          " القتل بداعي الشرف  "ممارسة  

  .)٦٣(يف كثري من األحيان
وقدمت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة تقريراً عن حاالت انتحار املرأة   -٢٩

ون نتيجة جرميـة    يف شرق وجنوب شرق تركيا وعن االدعاء بأن وفيات هذه النساء قد تك            
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وخلصت إىل وجود أسباب معقولة تدعو إىل االفتـراض إىل أن  . قتل أو إجبار على االنتحار   
  .)٦٤(بعض حاالت االنتحار املسجلة هي حاالت قتل خفي

وبعث املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو               -٣٠
نيني ُتعزى إىل اعتداءات أو عمليات قتل واالسـتخدام         تعسفاً برسائل تتعلق حباالت وفاة ملد     

املفرط للقوة على أيدي قوات األمن أو قوات خاصة تتعاون مع الدولة أو تتغاضـى عنـها،     
وقدمت تركيـا ردوداً    . وحتدث معظم هذه احلاالت يف منطقيت جنوب شرق تركيا وشرقها         

  .)٦٥(على هذه الرسائل
 حالة باعتبارها   ٦٣الختفاء القسري أو غري الطوعي يف       ونظر الفريق العامل املعين با      -٣١

  .)٦٦(ال تزال معلقة، وإن كانت تركيا قدمت معلومات بشأن بعض من هذه احلاالت
وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بقلق بادعاءات بأن التعذيب وغريه من املعاملة            -٣٢

. )٦٧(لشرطة ال يزال واسع االنتشار    غري اإلنسانية أو احلاطة بالكرامة للمحتجزين يف مراكز ا        
وأوصت تركيا بأن تضمن أن يستفيد احملتجزون بالكامل من حيث املمارسـة بالـضمانات              

ورأى الفريق القطري أن احلكومة مل تبذل سـوى         . )٦٨(املتاحة ضد إساءة املعاملة والتعذيب    
. عذيب وإساءة املعاملـة   جهود حمدودة لكفالة االمتثال للضمانات القانونية الرامية إىل منع الت         

وتظل االدعاءات بالتعذيب وإساءة املعاملة وإفالت مرتكيب هذه األفعال من العقاب تـشكل    
  .)٦٩(أسباباً للقلق

وقدم الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي توصيات فيما يتعلق بالضمانات ضد             -٣٣
ل بتقدمي احلماية من احلرمان من االحتجاز التعسفي يف سياق التهديدات اإلرهابية، وفيما يتص      

احلرية على حنو غري قانوين أو ال داعي له ألولئك احملتجزين خارج نظام العدالة اجلنائية، سواء        
كان ذلك على أساس مسائل الصحة العقلية، أو ألهنم أجانب ينتظـرون الطـرد أو قُـصَّر              

  .)٧٠(معرضون للخطر
أو /احلاالت املبلغ عنها املتعلقة لتعذيب و     وتعرب جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٣٤

. )٧١(سيما هؤالء املودعني يف االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة          إساءة معاملة األطفال، وال   
وأوصت اللجنة أن تقوم تركيا، يف مجلة أمور، بإنفاذ التشريع القائم، أو، عنـد االقتـضاء                

 بصورة فعالة فيما يبلغ إليهـا       مراجعته، هبدف منع عزل األطفال أثناء احتجازهم، والتحقيق       
  .)٧٢(من حاالت تعذيب األطفال أو إساءة معاملتهم

وأعربت اللجنة املعنية بالتمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد املرأة مبا                -٣٥
يف ذلك العنف املرتيل، وناشدت تركيا أن تكثف جهودها من أجل منع ومكافحـة هـذه                

اذ تدابري مستدامة لرفع مستوى الوعي من خالل وسـائط اإلعـالم            املشكلة ودعتها إىل اخت   
وال . وأبرز الفريق القطري العنف ضد املرأة باعتباره مسألة مثرية للقلق. وبرامج التوعية العامة

يزال يشكل العنف املرتيل، والقتل بداعي الشرف، والزواج القسري واملبكر وتزايد حـاالت             
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وسلط صـندوق  . )٧٤(ات قضايا مثرية للقلق يف بعض مناطق البلد االنتحار لدى النساء والفتي   
األمم املتحدة للسكان الضوء على العديد من التدخالت من جانب احلكومة ملكافحة العنف             

  .)٧٥(الذي ميارس ضد املرأة
وفيما يتعلق ببيع األطفال واالجتار هبم، طلبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيـات       -٣٦

مـن  ) جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة       (ات التابعة ملنظمة العمل الدولية      والتوصي
. احلكومة أن تكفل مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم وتوقيع عقوبات رادعة عليهم تنفذ بالفعـل             

وطالبت احلكومة باختاذ تدابري إلبعاد ضحايا االجتار من األطفال عن االسـتغالل اجلنـسي              
  .)٧٦(ضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم االجتماعي، كمسألة ملحةألغراض جتارية و

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العقاب البدين يف املرتل مقبـول ثقافيـاً                 -٣٧
. وقانوناً وأن قانون العقوبات ال حيظر سوى العقاب املفرط الذي تنجم عنه إصابات جسدية             

. دارس وغريه من املؤسسات فإنه ميـارس فيهـا        وبالرغم من أن العقاب البدين حمظور يف امل       
وشجعت تركيا، ضمن مجلة أمور، على إذكاء الوعي باآلثار الضارة اليت خيلفهـا العقـاب               

  .)٧٧(البدين وعلى تشجيع أشكال بديلة من التأديب يف األسر
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا إزاء العدد الكبري مـن األطفـال الـذين                 -٣٨

نشطة جتارية وأوصت تركيا مبواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال            ميارسون أ 
والحظ . )٧٨(االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية         

وتستدعي . ٢٠١٤الفريق القطري أن تركيا تعهدت بالقضاء على عمل األطفال حبلول عام            
فيذ القوانني اليت حتظر عمل األطفال تنفيذاً فعاالً، مبا يتماشـى مـع             الضرورة بذل جهود لتن   

  .)٧٩(املعاهدات الدولية اليت صدقت تركيا عليها

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات القائلة بأنه بـالرغم مـن                -٣٩
رتفاع عدد الشكاوى فإن حماكمة ومعاقبة أفراد قوات األمن على أعمال التعذيب وإسـاءة              ا

املعاملة نادرة، واألحكام ال تتناسب مع جسامة اجلرمية، وأن املسؤولني املتهمني بارتكـاب             
  .)٨٠(أعمال التعذيب قلما يوقفون عن العمل أثناء التحقيق

، بـدأ   ٢٠٠٥ة العنف ضد املرأة أنه يف عـام         والحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسأل      -٤٠
العمل بإصالحات ريادية أدخلت على قانون العقوبات، وجنحت يف إزالة أوضـح أشـكال        

ورغم هذا التقدم يف اإلطار التشريعي، ال تزال توجد مـشاكل           . التحيز األبوي من القانون   
يف آليـات احلمايـة     عديدة يف التنفيذ الفعلي لتلك اإلصالحات، ومن هذه املشاكل النقص           

  .)٨١(الكافية للمرأة مثل تأمني املآوي
وذكر الفريق القطري، أنه بالرغم من اجلهود اليت بذلت جلعل قـضاء األحـداث                -٤١

، فإن اإلعداد املتزايدة من األطفال الذين خيضعون إلجـراءات          )٨٢(متماشياً مع املعايري الدولية   
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حتجاز واهتموا بارتكاب جرمية جتاوز الـضعف يف        عدد القُصَّر الذين أودعوا يف اال     (قانونية  
، وفترات االحتجاز الطويلة وسـوء األوضـاع يف بعـض           )٢٠٠٦ و ١٩٩٧الفترة ما بني    

. وال يزال عدد حماكم األطفال غـري كـاف        . السجون، كلها أمور تشكل مشاكل خطرية     
فر املساعدة القانونيـة    وبالرغم من أن املساعدة القانونية اجملانية متاحة جلميع األطفال، فال تو          

وأوصى الفريق العامـل    . )٨٣(اجليدة لألطفال بسبب اخنفاض األتعاب اليت يتقاضاها احملامون       
املعين باالحتجاز التعسفي ببذل املزيد من اجلهود لتطبيق مبدأ عدم احلرمان مـن احلريـة إال                

اإلجراءات يف كمالذ أخري وختفيض طول مدة االحتجاز رهن التحقيق عن طريق اإلسراع يف         
  .)٨٥(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة. )٨٤(القضايا املتعلقة بالقُصَّر

رأى الفريق القطري أن فرص وصول األجانب إىل العدالة وخاصة ضحايا االجتـار               -٤٢
وال يوجد حىت اآلن متويل حكومي مستدام لدعم آليات املـساعدة           . بالبشر ال تزال حمدودة   

  .)٨٦(ية واالنتصاف والتعويضالقانونية اجملان

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
توصي جلنة حقوق الطفل بأن تراجع تركيا نظام إيداع األطفال يف مؤسسات وأن                -٤٣

ختصص مزيداً من املوارد املالية والبـشرية لتحـسني حالـة األطفـال الـذين يعيـشون                 
  .)٨٧(مؤسسات يف

  حرية التنقل  -٥  
ن احلكومة تفرض على الالجئني اإلقامة يف مدينة واحدة من          الحظ الفريق القطري أ     -٤٤

 تقع بشكل رئيسي يف وسط األناضول، وأن حرية التنقـل ختـضع إلذن          ٣٢    لمدن اإلقليم ا  
  .)٨٨(مسبق من الشرطة

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٦  
   واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة العامة

رأى الفريق القطري، فيما يتعلق حبرية تكوين اجلمعيات، أن اإلطار التشريعي حتسن              -٤٥
وبرغم ذلك، هناك حـاالت     . )٨٩(وأن إنشاء اجلمعيات أصبح أسهل مما كان عليه يف املاضي         

يف هـذا  و. متكررة ُيقيَّد فيها احلق يف التجمع السلمي وال ُيشجع فيها على ممارسة هذا احلق         
الصدد، ذكرت منظمة العمل الدولية أن القواعد املتصلة حبرية تكوين اجلمعيات واحلـق يف              

  .)٩٠(٩٨ و٨٧املفاوضة اجلماعية ال تتماشى مع اتفاقييت منظمة العمل الدولية 
 من القانون اجلنائي مل تعـد تـستخدم         ٣٠١وذكر الفريق القطري أيضاً أن املادة         -٤٦

وقد أدت مراجعة هذه املادة إىل اخنفاض كبري يف عـدد           . ية التعبري بشكل منهجي لتقييد حر   
وقد أبطلت احملكمة الدستورية أحكام قانون      . املالحقات القضائية مقارنة بالسنوات السابقة    

مكافحة اإلرهاب الذي حيمل مالكي وسائط اإلعالم مسؤولية نشر أي دعاية لإلرهـاب أو              
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 التابعة ملنظمة العمل الدولية احلكومة علـى اختـاذ          وحثت جلنة اخلرباء  . )٩١(مدح لإلرهاب 
تدابري، مبا يف ذلك تدابري تشريعية، تكفل عدم تقييد أي صحفي أو كاتب أو ناشر يف ممارسة              

  .)٩٢(عمله أو مهنته بسبب آرائه السياسية
 عن  وقام املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني             -٤٧

حقوق اإلنسان باسترعاء االنتباه يف رسائل مشتركة ومنفصلة إىل ُتهم وجهت إىل مـدافعني              
عن حقوق اإلنسان، وصحفيني، وأكادمييني وغريهم من األشخاص بشأن ُخطب كتابيـة أو   

، أو  "إهانة السلطة القـضائية   "شفوية اعتربت أهنا تشكل جرائم أو تنطوي على جرائم مثل           
تكريـه النـاس يف اخلدمـة       "أو  " سب القوات املسلحة  "، أو   "ومية التركية تشويه مسعة الق  "

، أشارت رسالة بعث هبا على حنو مـشترك         ٢٠٠٨ويف  . )٩٣("انتهاك السرية "أو  " العسكرية
وأعربـت جلنـة   . )٩٤(٢٠٠٧ثالثة من املكلفني بواليات إىل اغتيال صحفي يف اسطنبول يف    

مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير املستمرة اليت تفيد مبضايقة ومالحقة املدافعني عـن              
  .)٩٥(حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تركيا باستحداث تدابري خاصة              -٤٨
ان، واهليئات البلدية وعلى مستويات أعلى يف إدارة الشؤون         مؤقتة لزيادة عدد النساء يف الربمل     

اخلارجية، وباالضطالع حبمالت توعية مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة وبوصـوهلا            
وأشار مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة إىل      . )٩٦(إىل مناصب اختاذ القرارات   

 يف املائـة يف     ٤,٤ء يف الربملان الـوطين تزايـدت مـن          أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النسا     
  .)٩٧(٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٩,١ إىل ٢٠٠٦ عام
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تدريب املوظفني الدينيني              -٤٩

تشجيع ودعت تركيا إىل . )٩٨(واملسائل غري احملسومة املتعلقة بإعادة املمتلكات وأماكن العبادة
التمثيل املتكافئ لشىت اجلماعات اإلثنية يف الربملان وغريه من اهليئات املنتخبة، فـضالً عـن               

  .)٩٩(مشاركتها يف اهليئات احلكومية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
ور مـن   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء مجلة أم              -٥٠

بينها التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة يف سوق العمل، حيث أجور النساء أقل بكثري من                
أجور الرجال، وارتفاع مستوى البطالة لدى النساء وتركزهن يف الزراعة بوصفهن عامالت            

سني ، وأوصت تركيا باختاذ تدابري للقضاء على التمييز يف املهنة وحت          )١٠٠(يف األسرة بدون أجر   
  .)١٠١(توافر مرافق رعاية الطفولة امليسرة لألطفال الذين هم دون سن الدراسة

وأعلنت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن قلقها ألن قانون العمل مل يعاجل                -٥١
مسألة التحرش اجلنسي سوى يف سياق إهناء العمل، وحثت احلكومة على النظر يف إمكانيـة               

  .)١٠٢( هبدف وضع تعريف للتحرش اجلنسي وحظره صراحة يف جمال العملمراجعة التشريع
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق استمرار ارتفاع وفيـات               -٥٢

بذل تركيا قصارى جهـدها     األمهات والرضع يف تركيا، وأوصت جبملة أمور من بينها أن ت          
لزيادة فرص الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية واملساعدة الطبية الـيت يقـدمها موظفـون               

ويف . )١٠٣(مدربون، ال سيما يف املناطق الريفية، وخصوصاً بالنسبة للرعايـة بعـد الـوالدة             
غ معدل   بل ٢٠٠٧ أشار مصدر تابع لشعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة إىل أنه يف عام              ٢٠٠٩

والحظـت  . )١٠٤( مولود حـي ١ ٠٠٠ طفالً لكل ٢٣الوفيات لألطفال دون سن اخلامسة  
  .)١٠٥(منظمة األمم املتحدة للطفولة أن فقر األطفال ميثل مشكلة كبرية

وأبرز الفريق القطري دخول القانون املتعلق بالتأمني االجتماعي والصحة العامة حيز             -٥٣
  .)١٠٦(٢٠٠٨ التشريعية اهلامة اليت حدثت يف عام النفاذ، بوصف ذلك أحد التطورات

  احلق يف التعليم  -٩  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع التقدير أن تركيا رفعـت                -٥٤

سنوات التعليم األساسي اإللزامي من مخس إىل مثاين سنوات مع التركيز على زيادة معـدل               
وأوصت تركيا باختاذ تدابري فعالة لتخفيض املعـدل املرتفـع     . )١٠٧(التحاق الفتيات باملدارس  

ودعـت  . ألمية اإلناث وتعزيز وصول الفتيات والنساء إىل كافة مستويات التعليم والتدريس          
تركيا إىل تنفيذ مزيد من السياسات والربامج املستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية اليت             

إىل مجاعات إثنية متنوعة، واليت ال تكون التركية لغتها األم،          تواجهها الفتاة واملرأة اليت تنتمي      
  .)١٠٨(ال سيما يف املناطق الريفية

وتعرب جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها الدائم إزاء عدم كفاية الفرص               -٥٥
لة املتاحة ألطفال اجلماعات اإلثنية لتعلم لغتهم األم، وأوصت تركيا بتنفيذ القوانني ذات الص            

تنفيذاً فعاالً وبالنظر يف إمكانية إدخال تعديالت إضافية على التشريعات للسماح بتعليم لغات    
  .)١٠٩(مستخدمة تقليدياً يف تركيا يف إطار نظام التعليم العام

والحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أنه بالرغم من أن احلـق يف التعلـيم                -٥٦
 سنة ُيراعى وفقاً للدستور، فإنه      ١٤ إىل   ٦غني من العمر من     األساسي لألطفال الالجئني البال   

  .)١١٠(ال ميكن إعمال هذا احلق إعماالً فعاالً إال إذا استوفيت بعض الشروط اإلجرائية

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بأن القانون التركي ينص علـى أن        -٥٧

 هم  ١٩٢٣ألتراك املنتمني إىل أقليات غري مسلمة وفقاً ملعاهدة لوزان املربمة يف عام             املواطنني ا 
، وأن املعاهدة ال تسري إال على الطوائف        "األقلية"الذين ُيشملون وحدهم يف نطاق مصطلح       

  .)١١١(األرمنية واليونانية واليهودية
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قييدياً وُيعزى ذلك بشكل    وأبرز الفريق القطري أن النهج الذي تتبعه تركيا ما زال ت            -٥٨
رئيسي إىل التعريف والقبول الرمسي لألقليات، وهو أمر ال يتسق مع العهد الدويل اخلـاص               

وأكد أن شعب الروما معرَّف على أنـه مجاعـة حمرومـة وأن             . باحلقوق املدنية والسياسية  
  .)١١٢(السياسات ُيشكلها هذا التعريف

  ءاملهاجرون والالجئون وملتمسو اللجو  -١١  
الحظ الفريق القطري أن الالجئني وملتمسي اللجوء املسجلني يف اإلجراءات الوطنية          -٥٩

ومع ذلك، فال بد هلم أن      . )١١٣(للجوء املؤقت حيظون بوجه عام باحلماية من اإلعادة القسرية        
حيصلوا على تصريح لإلقامة، وللحصول على هذه التصاريح عليهم أن يدفعوا مبلغاً من املال              

وبالرغم مـن إمكانيـة     .  أشهر، وبالنسبة لألطفال تكون الرسوم نصف هذا املبلغ        كل ستة 
اإلعفاء مبوجب القانون ذي الصلة، فإنه ال جيري إعفاء ملتمسي اللجوء غري القادرين علـى               

ونتيجة لذلك، يبقون بشكل غري قانوين يف       . دفع هذا املبلغ من احلصول على تصريح اإلقامة       
  .)١١٤(وصول إىل اخلدمات األساسيةتركيا ويستبعدون من ال

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تقارير تفيد بطـرد ورد                -٦٠
الجئني معترف هبم مبوجب والية مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني وأشـخاص              

ودعـت تركيـا أن متتنـع عـن طـرد           . مسجلني لدى املفوضـية كملتمـسي جلـوء       
  .)١١٥(األشخاص هؤالء
وشجعت جلنة حقوق الطفل على تعزيز آلياهتا اخلاصة بتحديد األطفال الالجـئني              -٦١

وملتمسي اللجوء الذين ميكن أن يكونوا قد جنِّدوا أو اسُتخدموا يف عمليات قتالية، وتعزيـز             
  .)١١٦(التدابري الرامية إىل حتقيق تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً

التعذيب عن قلقها إزاء املزاعم اليت تفيد بأن طرد األجانـب           وأعربت جلنة مناهضة      -٦٢
املقيمني بشكل غري مشروع إىل بلداهنم األصلية أو إىل بلدان جماورة كثرياً ما يكون مصحوباً               

  .)١١٧(بإساءة املعاملة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
قوق اإلنسان واحلريات   ، أوصى املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ح       ٢٠٠٦يف عام     -٦٣

األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب بضمان أن يكون تعريف اجلرائم اإلرهابية متوافقاً مـع      
. )١١٨(املعايري والقواعد الدولية بإدراج تعريف أكثر دقة للجرائم اليت تشكل أعماالً إرهابيـة            

وأوصى الفريـق   . )١١٩(وقدمت تركيا رداً شامالً على النتائج اليت خلص إليها املقرر اخلاص          
  .)١٢٠(العامل املعين باالحتجاز التعسفي بتعديل تعريف اإلرهاب بغرض حصر نطاقه

كذلك الحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ممانعة من جانب الـسلطات              -٦٤
لتوسيع نطاق اآلثار اإلجيابية لإلصالحات حبيث تشمل األشخاص املتهمني بارتكاب أعمال           
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.  واليت تؤثر على اآلالف من األفراد نظراً للتعريف الواسع النطاق للجرائم اإلرهابية            إرهابية،
ويرى الفريق العامل أنه ال ميكن تربير معظم القيود املوضوعة على الضمانات ضد االحتجاز              

  .)١٢١(التعسفي باإلشارة إىل واجب الدفاع عن البلد وسكانه ضد التهديدات اإلرهابية
ة حقوق الطفل عن قلقها ألن التعديالت اليت أدخلـت علـى قـانون     وأعربت جلن   -٦٥

 سـنة   ١٥ جتيز مقاضاة األطفال الذين تقل أعمارهم عن         ٢٠٠٦مكافحة اإلرهاب يف عام     
، وأن العقوبات اليت تفرض علـى       "حماكم العقوبات املشددة اخلاصة   "باعتبارهم بالغني أمام    

.  حنو خيالف أحكام اتفاقية حقوق الطفل      األطفال ميكن أن تشمل السجن مدى احلياة، على       
وأوصت اللجنة تركيا أن تقوم، يف مجلة أمور، بتعديل قانون مكافحة اإلرهاب مـن أجـل                

والحظ الفريق القطـري أنـه جيـري        . )١٢٢(ضمان عدم حماكمة األطفال باعتبارهم بالغني     
وجب قانون مكافحة   احتجاز الكثري من الصبيان وتوجه إليهم هتم مثلما حيدث مع البالغني مب           

  .)١٢٣(اإلرهاب ملشاركتهم يف مظاهرات سياسية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 سنة املاضـية،    ١٥    لخلص الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن، خالل ا           -٦٦

واضحاً بشكل خاص   وكان ذلك   . أحرزت تركيا تقدماً يف إصالح نظامها القضائي اجلنائي       
يف جمال مناهضة التعذيب، ومتثل ذلك، بقدر ما يتعلق األمر بوالية الفريق العامل، يف مكافحة        

  .)١٢٤(ختويف األشخاص احملتجزين واالعترافات املنتزعة حتت التعذيب
وسلَّم املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف               -٦٧

 اإلرهاب بالتقدم الذي مت إحرازه على مدى السنوات األخرية مـن حيـث              سياق مكافحة 
وخلص إىل أن التحديات اليت ال تزال قائمة تتمثل يف العدد الكـبري             . احترام حقوق اإلنسان  

من املالحقات القضائية املتصلة باإلرهاب، واستمرار القيود املفروضة على حريـة تكـوين             
  .)١٢٥(ت من العقاباجلمعيات وحرية التعبري، واإلفال

ورحبت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بعملية              -٦٨
اإلصالح اليت تضطلع هبا احلكومة، وال سيما يف جمال حرية التعـبري، والتجمـع وتكـوين                

قـضائية  ورحبت بإلغاء حماكم أمن الدولة، اليت كانت تستخدم للمالحقة ال         . )١٢٦(اجلمعيات
  .)١٢٧(للمدافعني عن حقوق اإلنسان

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
 من تركيا أن توفر، يف غضون سـنة         )١٢٨(طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٦٩

، )١٢٩(واحدة، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات املتعلقة بسحب التحفظات واإلعالنـات         
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؛ وعـن إمكانيـة     )١٣١(؛ ومحاية األقلية اليونانية   )١٣٠(عمال العدائية جتاه األقليات العرقية    واأل
  .)١٣٢(تدريس األطفال الذين ينتمون إىل أقليات إثنية بلغتهم األم

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
لعام املعـين   أوصت جلنة حقوق الطفل بالنظر يف التعاون مع املمثل اخلاص لألمني ا             -٧٠

باألطفال يف الرتاعات املسلحة إذا ما تبني أن األطفال قد جندوا أو اسـتخدموا مـن قبـل                  
  .)١٣٣(مجاعات مسلحة

 كمجاالت ذات   ٢٠١٠-٢٠٠٦وأبرز إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          -٧١
فاوتات مبـا يف    الت/أولوية كل من حتسني احلكم الرشيد يف جمال الدميقراطية، واحلد من الفقر           

ذلك الوصول إىل اخلـدمات األساسـية الرفيعـة املـستوى، وحتـسني وضـع النـساء                 
  .)١٣٤(والشباب واألطفال
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