
(A)   GE.14-19434    271114    271114 

*1419434*  

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

 من مرفق قرار جملس حقوق      ٥قرة  تقرير وطين مقدم وفقاً للف        
  *١٦/٢١اإلنسان 

  تركيا    

__________ 

 .املتحدة لألمم العامة لألمانة كان رأي أي عن يعرب ما فيها وليس. وردت كما الوثيقة هذه اسُتنسخت  *  

 
 A/HRC/WG.6/21/TUR/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

30 October 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/21/TUR/1 

GE.14-19434 2 

  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً  
نّسقت وزارة اخلارجية إعداد هذا التقرير استناداً إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن              -١

واستشريت يف إعداده اجلهات صاحبة املـصلحة مـن مؤسـسات           . جملس حقوق اإلنسان  
 للمجتمع املدين وجامعات وغرف مهنية، وأسهمت هذه اجلهات إسـهاماً           حكومية وممثلني 
  .كبرياً يف حمتوياته

فقد عقدت وزارة اخلارجيـة     . وُنظمت املشاورات مع اجملتمع املدين على مرحلتني        -٢
 مبشاركة اجلهات صاحبة املصلحة من اجملتمـع  ٢٠١٤فرباير / شباط٢٧اجتماعاً تشاورياً يف    

لك، ُدعيت مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل اإلسهام يف هذه العملية عرب            ومبوازاة ذ . املدين
وأتاحت إسهامات اجملتمع   . رابط اسُتحدث على صفحة وزارة اخلارجية على شبكة اإلنترنت        

. املدين معلومات كانت حامسة األمهية يف حتديد القضايا ذات األولوية يف التقريـر الـوطين              
منشور على الـصفحة الـشبكية لـوزارة        ) نكليزية والتركية باإل(ومشروع التقرير النهائي    

  .اخلارجية
وقد ُترمجت إىل التركية التوصيات اليت تلقتها تركيا يف اجلولة األوىل من االستعراض               -٣

، وأُرسلت إىل مجيع الوزارات املعنية واملؤسسات احلكوميـة         ٢٠١٠الدوري الشامل يف عام     
  .األخرى

 التوصيات اليت قُبلت يف اجلولة األوىل، والتطـورات الـيت           ويركز هذا التقرير على     -٤
  .حدثت يف جمال حقوق اإلنسان منذ تلك اجلولة من االستعراض

  السياق  -ثانياً  
 عملية إصالح شاملة هتدف إىل زيادة محاية حقوق         ٢٠٠١انتهجت تركيا منذ عام       -٥

مل، واصلت تركيا عمليـة     ومنذ اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشا     . اإلنسان وتعزيزها 
وتبعاً لذلك، عدلت تركيا إطارها القانوين املتعلق حبقوق اإلنـسان          . اإلصالح خبطى دؤوبة  

وترد يف الفرع املتعلق باإلطار     . وسيادة القانون والدميقراطية متشياً مع املبادئ واملعايري الدولية       
  .٢٠١٠منذ عام القانوين مناقشة للتعديالت التشريعية الرئيسية اليت أُدخلت 

. واختذت تركيا كذلك خطوات إضافية لضمان التنفيذ الفعال لإلطـار القـانوين             -٦
فتحقيقاً هلذه الغاية، أنشأت تركيا آليات وطنية جديدة للرصد والشكاوى، ُتعرض يف الفرع             

  .املتعلق باإلطار املؤسسي
 القـوانني،   وعالوة على ذلك، تلقى املوظفون العموميون املكلفون بتنفيـذ هـذه            -٧
. سيما موظفو إنفاذ القانون وأعضاء جهاز القضاء، تدريباً بشأن قضايا حقوق اإلنسان            وال

  .وترد يف الفرع األخري من هذا التقرير معلومات عن التدريب يف جمال حقوق اإلنسان
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  اإلطار القانوين  -ألف  
لتزاماهتا وتعهداهتا  تستعرض حكومة تركيا باستمرارٍ قوانينها ولوائحها ملواءمتها مع ا          -٨

وتتوىل املؤسسات احلكومية املختصة رصـَد التـشريعات        . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    
ويف هـذا   . ورصد تنفيذها عن كثب، وتقترح تبعاً لذلك التعديالت حيثما كانت ضرورية          

السياق، ُتعرض أدناه اإلصالحات القانونية الرئيسية اليت أُخـذ هبـا منـذ اجلولـة األوىل                
  .الستعراض الدوري الشاملل
وتبعاً لذلك، أصبح مبدأ    . ٢٠١٠سبتمرب  /أوالً، ُعّدل الدستور مبوجب استفتاء أيلول       -٩

التمييز اإلجيايب لصاحل النساء واألطفال وذوي اإلعاقة واملسنني حقاً دستورياً معترفـاً بـه؛              
ُوسع فيه نطاق وأصبح الدستور يكفل محاية البيانات الشخصية؛ ويضمن حقوق الطفل؛ وقد       

احلق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛ وُحدد فيه ألول مرة احلـق يف احلـصول علـى                 
املعلومات باعتباره حقاً دستورياً؛ وزيد من تعزيز احلق يف التصويت والترّشـح؛ وأُدرجـت              
 أحكام تأديبية خبصوص موظفي اخلدمة املدنية واملوظفني العموميني اآلخرين يف نطاق املراجعة      

وعالوة على ذلك، دخلت آليات جديدة حلماية حقوق اإلنسان حيـز النفـاذ،             . القضائية
سيما مؤسسة أمني املظامل ونظام رفع الشكاوى الفردية أمام احملكمة الدستورية؛ وُعززت             وال

سيادة القانون، وأعيدت هيكلة احملكمة الدستورية واجمللس األعلى للقضاة واملدعني العـامني            
ىل أفضل املمارسات املتبعة يف البلدان الدميقراطية األخرى، وقُيـد نطـاق الواليـة              استناداً إ 

  .القضائية العسكرية
منذ اجلولة األوىل لالستعراض    " برامج لإلصالح القضائي  "ثانياً، اعتمد الربملان ست       -١٠

 مثـل قـانون   [وتتعلق هذه الربامج بتعديالت تشريعية للقوانني األساسية        . الدوري الشامل 
] العقوبات التركي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون مكافحة اإلرهاب، وقانون الصحافة         

ألهداف منها تعزيز استقالل السلطة القضائية ونزاهتها وزيادة كفاءهتـا وتيـسري إمكانيـة             
وركز اجلزء األكرب من التعديالت التشريعية على معاجلة أوجه القصور          . الوصول إىل العدالة  

ريعات واليت أشري إليها يف األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان،             يف التش 
وعززت هذه اإلصـالحات حـىت اآلن       . األمر الذي مينع تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان      

اإلطار القانوين املتعلق حبقوق وحريات شىت، وال سيما حرية التعبري ووسائط اإلعالم، وحق             
وترد يف الفروع ذات الصلة تفاصيل عن  . من، واحلق يف حماكمة عادلة    الشخص يف احلرية واأل   

  .التعديالت اليت أدخلتها برامج اإلصالح القضائي
 / أيلـول  ٣٠ثالثاً، يشتمل برنامج إرساء الدميقراطيـة، الـذي أُعلـن عنـه يف                -١١

، على إصالحات شاملة ملواصلة تعزيز جمموعة واسعة من احلقـوق املدنيـة             ٢٠١٣ سبتمرب
 /فقد اعُتمد يف آذار   . والسياسية والتمتع هبا من جانب مواطين تركيا على اختالف مشارهبم         

 الذي يضع يف صورة تشريعية أحكام برنـامج إرسـاء           ٦٥٢٩ القانون رقم    ٢٠١٤مارس  
ويف هذا السياق، أصبح من املمكن تنظيم احلمالت السياسية والدعاية السياسية           . الدميقراطية
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وُيسمح بالتعليم يف املدارس اخلاصة باللغات واللهجات       . فة غري التركية  بلغات وهلجات خمتل  
وُرفع احلظر الذي كان مفروضاً على ارتـداء        . اليت درج املواطنون األتراك على استخدامها     

وأُدرجت جرائم الكراهية يف قانون العقوبات التركي      . النساء للحجاب يف جمال اخلدمة العامة     
ووسـعت  . بة على جرائم التمييز واجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية       ألول مرة، وُشددت العقو   

  .التعديالت نطاق حرية التجمع والتظاهر
خطة العمل ‘ ٢٠١٤مارس / آذار١وعالوة على ذلك، ُنشرت يف اجلريدة الرمسية يف       -١٢

ت وهتدف خطة العمل هذه إىل محاية احلقوق واحلريا. ‘املتعلقة مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان  
األساسية مبزيد من الفعالية والتقليل إىل أدىن حد من عدد الشكاوى املرفوعة ضد تركيا أمام               

  .احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 ١٦حيز النفاذ يف " قانون القضاء على اإلرهاب وتعزيز االندماج االجتماعي"ودخل   -١٣
  .٢٠١٤يوليه /متوز

  اإلطار املؤسسي  -باء  
وىل لالستعراض الدوري الشامل، أحـرزت تركيـا تقـدماً كـبرياً            منذ اجلولة األ    -١٤
إذ أُنشئت مؤسسات هامة من     . يتعلق باألخذ بالطابع املؤسسي يف جمال حقوق اإلنسان        فيما

  .أجل تعزيز الضمانات املؤسسية حلقوق اإلنسان
. ةفأوالً وقبل كل شيء، أُقر حبق األفراد يف رفع الشكاوى أمام احملكمة الدسـتوري               -١٥

وحيق لكل شـخص    . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٣وبدأت احملكمة تتلقى الشكاوى اعتباراً من       
يرى أن سلطة من السلطات العامة قد انتهكت حقوقه الدستورية املنصوص عليها يف االتفاقية        
األوروبية حلقوق اإلنسان أن يلجأ إىل احملكمة الدستورية بعد استنفاد سبل االنتصاف احمللية             

وتنظر احملكمة الدستورية يف الشكوى وتبت فيما إذا كانت احلقـوق األساسـية             . األخرى
وإذا خلصت إىل وجود انتهاك، جيوز هلا أيضاً أن حتدد ما ينبغي            . للشاكي قد انُتهكت أم ال    

  .عمله من أجل جرب الضرر الناجم عنه ونتائجه
 الفرديـة تعزيـزاً لكرامـة    وتنفّذ احملكمة الدستورية تنفيذاً جدياً آلية تقدمي الشكاوى        -١٦

اإلنسان وحريته، وهي تستند يف ذلك ليس فقط إىل القانون احمللي ولكن أيضاً إىل األحكـام                
وقـد  . القضائية الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وعن حماكم دستورية أخـرى           

 احلرية  أنشأت احملكمة سوابق قضائية بشأن حقوق وحريات أساسية شىت مثل حق الشخص يف            
واألمن، واحلق يف احلياة، واحلق يف امللكية، وحرية التعبري، واحلق يف احترام احليـاة اخلاصـة                

وتتخـذ  . واألسرية، واحلق يف احملاكمة العادلة، وخلصت إىل وجود انتهاكات هلذه احلقـوق           
  .كمةطات اإلدارية والقضائية املختصة اإلجراءات الواجبة للوفاء مبتطلبات قرارات احمللالس
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 ٢٦ ٩٩٩، قُدمت إىل احملكمة الدسـتورية       ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٨وحىت    -١٧
 منها مقبولة، وخلصت ٢٦٧ شكوى، رأت أن   ٨٦٤وأمتت احملكمة النظر يف     . شكوى فردية 

  . شكوى من هذه الشكاوى املقبولة٢٣٤إىل وجود انتهاكات يف 
 ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩النفاذ يف   ودخل القانون املتعلق مبؤسسة أمني املظامل حيز          -١٨

.  اليت شكلت األساس القانوين إلنشاء تلك املؤسسة       ٢٠١٠عقب التعديالت الدستورية لعام     
وملا كانـت هـذه     . ٢٠١٢ديسمرب  /وبدأت مؤسسة أمني املظامل أنشطتها يف كانون األول       

 أوامر أو   املؤسسة مستقلة وحمايدة، فال ميكن ألي سلطة أو هيئة أو مكتب أو شخص توجيه             
  .تعليمات إىل أمني املظامل الرئيسي أو إىل أمناء املظامل فيما يتعلق بأداء مهامهم

ويعزز إنشاء مؤسسة أمني املظامل ضمانات محاية حقوق اإلنسان يف رحاب اإلدارة              -١٩
وعندما تتعلق الشكوى بانتهاكات احلقوق واحلريات األساسـية وحقـوق املـرأة            . العامة

 املؤسسة األولوية وميكن أن جتري حتريات وحتقيقات يف موقع احلدث دون            والطفل، تعطيها 
وُينظر يف هذا السياق أيضاً يف الشكاوى املتعلقـة         ". انتهاك للمصاحل "اشتراط إثبات حدوث    

  .بأوضاع االحتجاز، واالحتجاز رهن احملاكمة، ومراكز االحتجاز، والسجون
ة يف النظام اإلداري التركي املخولة سلطة إجراء        ومؤسسة أمني املظامل هي اهليئة الوحيد       -٢٠

فيما يتعلق باإلدارة، وهي مراجعة مستقلة ونزيهة، وتـؤدي املؤسـسة دوراً            " مراجعة املالءمة "
  .مهماً يف حتسني مساءلة وشفافية اإلدارة، وهذا مبدأ هام من مبادئ إصالح اإلدارة العامة

إلدارة من أفعال وإجـراءات ومواقـف       وترصد املؤسسة أيضاً مجيع ما يصدر عن ا         -٢١
اللطف والشفافية واملساءلة واإلنصاف، ومـا إىل  (وتصرفات يف إطار مبادئ اإلدارة السليمة      

  .أثناء حبث الشكاوى والتحقيق فيها) ذلك
وتنطوي معظم الطلبات اليت قُدمت إىل املؤسسة حىت اآلن على شـكاوى بـشأن                -٢٢

وتأخذ هـذه   ". العمل والضمان االجتماعي  "و" م والتدريب التعلي"و" نظام الوظيفة العمومية  "
املؤسسة يف االعتبار عند البت يف الطلبات القانون احمللي واالتفاقيات الدولية اليت تكون تركيا            

  .طرفاً فيها، وكذلك ممارسات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
ة شىت، أنشطتها بالتعـاون     وتواصل مؤسسة أمني املظامل، اليت تشيد هبا تقارير دولي          -٢٣

  .الوثيق مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات واملنظمات الدولية
وأمتـت  .  شكوى ١١ ٥٨٠، ُرفعت أمام أمني املظامل      ٢٠١٤سبتمرب  /وحىت أيلول   -٢٤

  .٢٠١٤ شكوى يف عام ٤ ٢١٦، و٢٠١٣ شكوى يف عام ٦ ٠٩٧املؤسسة النظر يف 
 / حزيـران  ٣٠املؤسسة التركية حلقوق اإلنـسان يف       وقد بدأ نفاذ القانون املتعلق ب       -٢٥
وتضطلع هذه املؤسسة، اليت أنشئت يف ظل االمتثال ملبادئ باريس، باملسؤولية           . ٢٠١٢ يونيه

عن أداء العمل املتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، واتباع القوانني واللـوائح املتعلقـة              
قة بانتهاكات حقوق اإلنسان، وإعداد تقارير،      حبقوق اإلنسان، والتحقيق يف االدعاءات املتعل     
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وُعينـت هـذه    . وتقدمي فتاوى وتوصيات، وتنفيذ أنشطة بشأن التوعية، وتوفري التـدريب         
من أجل أداء املهام اليت تندرج يف سياق الربوتوكول " آلية وقائية وطنية"املؤسسة أيضاً لتكون 

ملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو        االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ا       
وهذه املؤسسة، بوصفها كياناً قانونياً عاماً يتمتع باالسـتقالل اإلداري          . الالإنسانية أو املهينة  

واملايل، تتمتع باالستقاللية يف مهامها وسلطاهتا وال جيوز أن ُتوجَّه إليها أوامر أو تعليمات أو               
لس املعين حبقوق اإلنسان، وهو هيئـة اختـاذ         وقد عقد اجمل  . توصيات أو آراء بشأن واجباهتا    

 ٩٠٠وقُـدمت   . ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤القرارات يف املؤسسة، اجتماعه األول يف       
  .٢٠١٤أكتوبر /شكوى إىل هذه املؤسسة حىت تشرين األول

وعالوة على ذلك، فإن جلنة التحقيق الربملانية يف جمال حقوق اإلنسان، وهـي أول                -٢٦
حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين يف تركيا، تعمل كآلية رصد برملانيـة منـذ              آلية لرصد   

  .١٩٩٠ عام
، أصبح ٢٠١١ومبوجب التعديل الذي أُدخل على القانون املتعلق هبذه اللجنة يف عام        -٢٧

هلا اآلن أيضاً سلطة أن تبحث مشاريع القوانني املتصلة حبقوق اإلنسان؛ فاكتسبت مـن مث               
  .به جلنة تشريعية أيضاًالوضع الذي تتسم 

، بأعمـال مشلـت ُدور    ٢٠١٤ و ٢٠١٠واضطلعت اللجنة، يف الفترة بني عـامي          -٢٨
األيتام، ودور احلضانة، ومراكز رعاية األطفال، ومراكز الشباب، والـسجون العـسكرية،            
واملؤسسات العقابية املدنية، ودور االحتجاز، وممارسات أفراد الشرطة وأفراد قوات األمـن            

رى، وانتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق األنشطة العـسكرية، ومـشاكل الالجـئني        األخ
وملتمسي اللجوء واملهاجرين غري القانونيني، واالدعاءات املتعلقة حباالت االختفـاء أثنـاء            
االحتجاز، والعنف ضد املرأة والعنف املرتيل، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالنتهاكات           

هاكات احلق يف احلياة يف سياق اإلرهاب والعنف، وادعاءات التنميط،          اليت يتعرضون هلا، وانت   
وحقوق ضحايا اجلرائم، وكراهية اإلسالم، وكره األجانب والعنصرية، وحقـوق العمـال            

  .واحلق يف العمل، واألطفال املهاجرين يف أوروبا، وحقوق الوالدين
اللجنة الفرعيـة   " ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣وعالوة على ذلك، أنشئت يف        -٢٩

من أجل التحقيق يف    " للتحقيق يف انتهاكات احلق يف احلياة يف سياق أعمال اإلرهاب والعنف          
املشاكل اليت تصادف يف سياق مكافحة اإلرهاب وقت سريان احلكم العـسكري وأثنـاء              

  .حاالت الطوارئ
 قانون تـسوية بعـض    "وأنشئت جلنة التعويضات يف جمال حقوق اإلنسان مبوجب           -٣٠

القـانون  " (الطلبات املقدمة إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عـن طريـق التعـويض            
، بدأت اللجنة يف قبول الشكاوى، وأدت دوراً        ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٠ويف  ). ٦٣٨٤ رقم

. هاماً يف خفض عدد الشكاوى اليت ال تزال قيد النظر لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        
يتعلق  حملكمة بأن اللجنة سبيل معقول ومتاح من سبل االنتصاف احمللية فيماوقد اعترفت هذه ا
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ويف هذا اإلطـار، قـضت احملكمـة األوروبيـة بعـدم            . بطول مدة اإلجراءات القضائية   
  . من القضايا املرفوعة ضد تركيا بسبب طول اإلجراءات٥ ٠٠١ مقبولية
 هبـدف الرصـد   ٢٠٠٣ام وأخرياً، فإن فريق رصد اإلصالحات، الذي أنشئ يف ع      -٣١

والتنفيذ الرفيعي املستوى لإلصالحات اجلاري حتقيقها يف إطار مواءمة التشريعات التركية مع            
معايري كوبنهاغن السياسية يف سياق عملية االنضمام إىل االحتاد األورويب، مـا زال يعقـد               

  .اجتماعات منتظمة

  االلتزامات الدولية ومستوى التعاون  -جيم  
كيا اّتباع سياساهتا الرامية إىل االنضمام إىل االتفاقيات واآلليات اإلقليمية          تواصل تر   -٣٢

  .والدولية يف جمال احلقوق واحلريات األساسية، والتعاون الفعال مع املنظمات الدولية
 من الدستور على أنه يف حال حدوث تنازع بني االتفاقات الدولية            ٩٠وتنص املادة     -٣٣

ال احلقوق واحلريات األساسـية والقـوانني احملليـة بـسبب       السارية حسب األصول يف جم    
االختالفات يف األحكام اليت تتناول املسائل نفسها، فإن األسبقية تكون ألحكام االتفاقـات             

وعلى هذا األساس، جيوز االحتجاج مباشرة أمام احملاكم التركية بأحكام املعاهدات           . الدولية
  .ها تركياالدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت علي

وتقدم تركيا تقاريرها املنتظمة يف الوقت احملـدد إىل اللجـان ذات الـصلة وفقـاً             -٣٤
  .لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات األمم املتحدة اليت أصبحت تركيا طرفاً فيها

 دعوة دائمة إىل املكلفـني بـاإلجراءات        ٢٠٠١مارس  /وقد وجهت تركيا يف آذار      -٣٥
ويقوم املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون العاملون يف إطار        . مم املتحدة اخلاصة التابعة لأل  

ويف هذا  . آليات األمم املتحدة اليت تعمل خارج نطاق االتفاقيات بزيارات متواترة إىل تركيا           
السياق، قامت مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، السيدة غابرييال      

 مقرر األمم املتحدة اخلاص     ٢٠١٢، وزارها أيضاً يف عام      ٢٠١١يارة تركيا يف عام     كنول، بز 
. املعين مبسألة اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد كريستوف هايرت            

وُدعي املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيد ميشيل فورسـت، إىل              
  .٢٠١٥ام زيارة تركيا يف ع

وجتيب تركيا يف الوقت احملدد على الرسائل اليت ترِدها من املكلفـني بـاإلجراءات                -٣٦
  .اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

 طرفاً يف الربوتوكـول االختيـاري       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٧وأصبحت تركيا يف      -٣٧
و الالإنـسانية أو    التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أ           

اللجنـة  "وبالتصديق على الربوتوكول االختياري، تكون تركيا قد التزمت بـتمكني     . املهينة
من إجراء زيارات رمسية إىل مراكز الـشرطة والـسجون ومراكـز            " الفرعية ملنع التعذيب  
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ومبوجب مرسوم صادر عن جملس الوزراء ُنـشر يف اجلريـدة الرمسيـة             . االحتجاز يف تركيا  
آلية وقائية  "، ُعينت املؤسسة التركية حلقوق اإلنسان       ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨خة  املؤر
  .من أجل أداء املهام اليت تدخل يف سياق الربوتوكول االختياري" وطنية
وكانت تركيا هي أول بلد يوقع ويصدق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة مبنـع                 -٣٨

وأحيل صك . رتيل، املعروفة أيضاً باسم اتفاقية إسطنبول ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف امل     
  .٢٠١٢مارس / آذار١٢التصديق إىل أمانة جملس أوروبا يف 

 على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة حبماية األطفال من         ٢٠٠٧ووقعت تركيا يف عام       -٣٩
  .٢٠١٢أبريل / نيسان١االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي اليت دخلت حيز النفاذ يف 

 تـشرين   ١٠ووقعت تركيا على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم اإلنترنـت يف              -٤٠
ومن املقـرر أن تـدخل   . ، وأودعت صك التصديق لدى جملس أوروبا   ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  .٢٠١٥يناير / كانون الثاين١االتفاقية حيز النفاذ يف 
ياري التفاقية حقـوق الطفـل      وجتري اآلن عملية التصديق على الربوتوكول االخت        -٤١

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، الذي وقعت عليه تركيا يف 
وجتري كذلك عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحـدة             -٤٢

، وهو  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي وقعت عليه تركيا يف          
سمح لكل شخص ذي إعاقة بتقدمي طلب فردي إىل اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي       ي

  .اإلعاقة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

  مكافحة التمييز    
يقوم النظام الدستوري يف تركيا على املساواة بني مجيع األفراد دومنا متييـز أمـام                 -٤٣

 أو اللون أو نوع اجلنس أو الـرأي الـسياسي أو   اللغة أو العرق"القانون، بصرف النظر عن    
  ).١٠املادة " (املعتقد الفلسفي أو الدين أو الطائفة أو أي اعتبار آخر من هذا القبيل

ويعّرف مـشروع  . وقد ُوضع مشروع قانون شامل ملكافحة التمييز وحتقيق املساواة      -٤٤
 ولتحقيق املساواة يكون مكلفـاً      القانون أنواع التمييز، ويتوخى إنشاء جملس ملناهضة التمييز       
ويعكف الربملان التركي حاليـاً     . برصد الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف القطاعني العام واخلاص       

  .على مناقشة مشروع القانون
 الذي يضع يف صورة تـشريعية       ٦٥٢٩وعالوة على ذلك، ففي إطار القانون رقم          -٤٥

 من قـانون  ١٢٢الدميقراطية، ُعدلت املادة    اإلصالحات املعلن عنها من خالل برنامج إرساء        
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، "الكراهيـة والتمييـز   "إىل  " التمييز"وغُري عنوان املادة من     . العقوبات التركي بشأن التمييز   
وهكذا، أُدرجت يف قانون العقوبات التركي للمرة األوىل        . وُشددت العقوبة على هذه اجلرمية    

 من قانون العقوبات    ١١٥ ذلك، ُنقحت املادة     وباإلضافة إىل . اجلرمية املرتكبة بدافع الكراهية   
التركي لتجرمي التدخل يف تفضيالت الشخص بشأن أسلوب حياته النابع من معتقده أو فكره              

  .أو اقتناعه، وجترمي إجباره على تغيري هذه التفضيالت

  األقليات    
سـوى فئـات    " األقليـات "مبوجب النظام الدستوري التركي، ال يشمل مفهوم          -٤٦

اص املعرَّفة واملعترف هبا على هذا النحو يف الصكوك املتعددة األطراف أو يف الصكوك              األشخ
ويف هذا السياق، ُتنظَّم حقوق األقليات يف تركيا وفقاً ملعاهدة . الثنائية اليت انضمت إليها تركيا

 نطاق  لوزان للسالم، اليت يدخل مبوجبها املواطنون األتراك املنتمون إىل أقليات غري مسلمة يف            
 من املعاهدة حقوق والتزامات األفراد املنتمني       ٤٥ إىل   ٣٧وُتنظم املواد من    ". األقليات"تعبري  

  .وُيعترف هبذه األحكام كقوانَني أساسية للبلد. إىل أقليات غري مسلمة يف تركيا
ومنذ اجلولة األوىل لالستعراض، استفادت أيضاً األقليات الدينية يف تركيا من عملية              -٤٧
ح شاملة متثل الغرض منها يف توفري مستويات معيشية أعلى جلميع املواطنني األتـراك،              إصال

  .بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الديين
وفيما يتعلق بتعزيز احترام األقليات ومحايتها، يؤكّد التعميم الصادر عـن رئـيس               -٤٨

موعـات الدينيـة جـزء       على أن املواطنني من خمتلف اجمل      ٢٠١٠مايو  / أيار ١٣الوزراء يف   
يتجزأ من تركيا، وهو يذكِّر مجيع املؤسسات العامة بأن عليها أن تزيـل أي صـعوبات                 ال

تنتقص من حقوقهم خالل أعماهلم ومعامالهتم يف تلك املؤسسات، على النحو الذي يتطلبه             
  .وقد ُنفذ التعميم تنفيذاً دقيقاً. القانون
 املمكن لصحف األقليات، كمـا هـي        ، أصبح من  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨ومنذ    -٤٩

وُيعترب هذا . يف معاهدة لوزان للسالم، أن تنشر إعالنات رمسية بناًء على طلب مكتوب      معرَّفة
  .التطور خطوة هامة حنو تدعيم الوضع االقتصادي لصحف األقليات

 ٥٠، بدأت دار نشر يونانية أنشطتها للمرة األوىل منذ          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤ويف    -٥٠
  .اًعام
 / آذار ٣٠ املتعلـق بـسوق الكهربـاء يف         ٦٤٤٦ويف أعقاب تعديل القانون رقم        -٥١

، َتقرر أن ُتغطّى فواتري الكهرباء اخلاصة بدور العبادة من الـصندوق التـابع              ٢٠١٣ مارس
 كنيسة وكنيساً يهوديـاً     ٣٨٧وإىل جانب املساجد، تستفيد     . مليزانية مديرية الشؤون الدينية   

  .٢٠١٤بداية عام من هذا احلق منذ 
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وُمنح ترخيص لفتح مدرسة لألقلية اليونانية يف غوكسيادا بعد طلب قدمته الطائفـة               -٥٢
، وبـدأت   ٢٠١٤-٢٠١٣وأُعيد فتح هذه املدرسة يف السنة الدراسية        . اليونانية هلذا الغرض  

  .أنشطتها
 قـانون   املؤقتـة مـن  ٧فوفقاً للمادة . وزيد من تعزيز حقوق امللكية لغري املسلمني     -٥٣

 ملكية من امللكيـات     ١٨١، ُسجلت   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٧املؤسسات اخلريية الصادر يف     
 / آب ٢٧وصـدر يف    . العقارية باسم مؤسسات خريية تابعة لطوائف بعينها بناًء على طلبها         

 مرسوم يعدل قانون املؤسسات اخلريية لزيادة حتسني حالـة املؤسـسات            ٢٠١١أغسطس  
ونتيجة لـذلك،   . ف غري املسلمة فيما يتعلق بتسجيل ممتلكاهتا العقارية       اخلريية التابعة للطوائ  

  . ملكية٢١وَتقرر دفع تعويضات بشأن .  ملكية للمؤسسات اخلريية للطوائف٣٣٢أعيدت 
وباإلضافة إىل إعادة املمتلكات إىل مؤسسات الطوائف، جرى حتديد دور العبـادة              -٥٤

، كان قد   ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٢وحبلول  . املختلفةالتابعة للمواطنني من اجملموعات الدينية      
  .أُكملت أعمال التجديد يف تسعة دور للعبادة

  حرية الضمري والدين، واحلوار مع اجملموعات الدينية املختلفة    
حرية الدين والضمري مكفولة على حنو راسخ مبوجب الدستور والتـشريعات ذات              -٥٥

وال جيوز إرغام أحد على العبـادة أو        .  الديين فلكل شخص حرية الضمري واالعتقاد    . الصلة
املشاركة يف الطقوس والشعائر الدينية، أو على الكشف عن معتقداته واقتناعاته الدينيـة، أو              

  .لومه أو اهتامه بسبب معتقداته واقتناعاته الدينية
ن وال حيظر القانون التركي نشر املعتقدات أو االقتناعات الدينية، بل على العكس م              -٥٦

  .ذلك، فالقانون جيّرم منع أحد، باإلكراه أو التهديد، من التعبري عن املعتقد الديين أو من نشره
وفيما يتعلق بتعزيز بيئة التسامح والتفاهم، ميكن للمواطنني األتـراك مـن خمتلـف                -٥٧

 ، ُنظمت احتفاالت دينية   ٢٠١٠ومنذ عام   . اجملموعات الدينية تنظيم احتفاالهتم الدينية حبرية     
يف دور العبادة املختلفة مبا فيها دير سوميال التارخيي يف ترابزون، وكنيسة سـورب هـاك                
األرمينية يف جزيرة أكدامار الواقعة يف حبرية فان، والكنيسة األرثوذكسية األرمينية سـورب             

  .غرياغوس يف مقاطعة سور بديار بكر، وكنيسة آيا يورجي يف أالنيا
وتبعـاً  . ت الدينية املختلفة منذ اجلولة األوىل لالستعراض      وكُثف احلوار مع اجملموعا     -٥٨

لذلك، اجتمعت سلطات تركية رفيعة املستوى مع ممثلي اجملموعات الدينية املختلفـة ومـع              
  .وأُعطيت األولوية حلل املشاكل اليت تواجهها هذه اجملموعات. الزعماء الروحيني للطوائف

موعات الدينية املختلفة يف جمـايل التعلـيم        واستمر اختاذ خطوات إجيابية لصاحل اجمل       -٥٩
ويف هذا السياق، تستعرض وزارة التعليم الوطين سنوياً املـواد الدراسـية إلزالـة              . والثقافة

وعالوة علـى ذلـك، قـضت    . اإلحياءات اليت قد تعتربها اجملموعات الدينية املختلفة متييزية   
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 أي عائق حيـول دون طلـب املـواطنني          احملكمة اإلدارية الثالثة عشرة يف أنقرة بعدم وجود       
شوريني إمكانية تقدمي دورات للغة األشورية مبوازاة مناهج وزارة التعليم الوطين يف أيام أو              اآل

ساعات معينة من األسبوع يف مدرسة للتعليم قبل املدرسي سُتفتح يف إطار مؤسسة خرييـة               
  .تابعة للطائفة

 إىل حتقيـق    ٢٠١٣سـبتمرب   /عُتمد يف أيلول  وأدى برنامج إرساء الدميقراطية الذي ا       -٦٠
فوفقاً له، ُرفع احلظر الذي كان مفروضـاً        . حتّسن كبري أيضاً يف جمال حرية الدين والضمري       

وأُدرجت يف قانون العقوبات التركي عقوبـات       . على ارتداء احلجاب يف جمال اخلدمة العامة      
وُمنحـت  . ات املعتقدات الدينية  يف حالة منع األشخاص من العبادة الفردية ومن تلبية مقتضي         

وأُدرجت اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية يف قـانون        . احلماية القانونية الحترام أسلوب احلياة    
وأخرياً وليس آخراً، وافق جملس املديرية العامة للمؤسـسات         . العقوبات التركي للمرة األوىل   

 / تـشرين األول   ٧مؤسسة الدير يف    اخلريية باإلمجاع على إعادة ملكية دير مار غابرييل إىل          
  .٢٠١٣أكتوبر 

  حرية التعبري ووسائط اإلعالم واإلنترنت    
حرية التعبري ووسائط اإلعالم مكفولة مبوجب الدستور والتشريعات األخـرى ذات             -٦١

ومنذ اجلولة األوىل لالستعراض، واصلت تركيا حبزم جهودها الرامية إىل توسيع نطاق            . الصلة
ونتيجة لإلصالحات املضطلع هبا يف جمال حرية التعبري، أصبح         . وسائط اإلعالم حرية التعبري و  

  .مواطنونا يناقشون علناً كثرياً من املواضيع اليت كانت ُتعترب حساسة يف السابق
، أصبح رفع قـضية     ٢٠٠٨ من القانون اجلنائي التركي يف عام        ٣٠١وبتعديل املادة     -٦٢

-ونتيجة لتعديل هذه املـادة      .  إذن من وزير العدل    مبوجب هذه املادة يتطلب احلصول على     
 تراجع عدد القضايا املرفوعة مبوجبها -اليت قُدمت توصيات شىت بشأهنا يف االستعراض األول 

 ٢٠١٠ويف هذا اإلطار، مل ُيمنح اإلذن برفع هذه الدعاوى يف الفترة بني عامي     . تراجعاً كبرياً 
  .لطلبات املقدمة يف املائة فقط من ا١٠ إال لنسبة ٢٠١٤و

 ٢٠١٢ويف إطار برناجمي اإلصالح القضائي الثالث والرابع املعتمـدين يف عـامي               -٦٣
. ، أُدخلت تعديالت رئيسية توّسع من نطاق حرية التعبري وحرية وسائط اإلعـالم            ٢٠١٣و

وأُجريت حتسينات كبرية، وال سيما يف نطاق قانون العقوبات التركي وقـانون مكافحـة              
. أجل مواءمة التشريع املتعلق حبرية التعبري وحرية الصحافة مع املعايري العامليـة           اإلرهاب، من   
  :ويف هذا النطاق

أصبح من املمكن تعليق القضايا ووقف تنفيذ العقوبات يف حالة األفعال اجلُرمية اليت              •
ونتيجة لذلك ُعلقت املالحقات القضائية واحملاكمات      . ترتكب عن طريق الصحافة   

  ؛ال، وأُفرج عن كثري من احملتجزين األحكام خبصوص هذه األفعوعمليات تنفيذ
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بناًء على التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات التركي، أُلغيـت األحكـام              •
القانونية اليت تنص على تشديد العقوبة مىت ارُتكب الفعل اجلُرمـي عـن طريـق               

د اآلن العقوبـات إذا     وعالوة على ذلك، لن ُتشدد بع     . الصحافة أو الربامج املبثوثة   
  ؛ي عن طريق الصحافة أو برامج البثارُتكب الفعل اجلُرم

من خالل إضافة مادة مؤقتة إىل قانون الصحافة، فإن عدداً من القرارات اليت اختذهتا               •
حماكم شىت يف تواريخ خمتلفة بشأن مصادرة أعمال مطبوعة قد أُلغيت مبا يتمّشى مع              

احملكمة األوروبية  وق اإلنسان والقرارات الصادرة عن      أحكام االتفاقية األوروبية حلق   
  ؛حلقوق اإلنسان

من قانون  ) والنشراإلعالن   (٦أُلغي التعليق املؤقت للمنشورات املشار إليه يف املادة          •
  ؛مكافحة اإلرهاب

وُضيق نطاقها حبيـث ال ُتعتـرب       " اإلشادة باجلرائم واجملرمني  "أُعيدت صياغة عناصر     •
  ؛خطر واضح ووشيك على النظام العاميف حالة وجود األفعال جرمية إال 

بإدراج معيار أكثر حتديداً وذلك     " الدعاية ملنظمة إرهابية  "ُضيق نطاق عناصر جرمية      •
الدعاية لألساليب اليت تتبعها منظمة إرهابية واليت تنطوي على القسر          "بإضافة عبارة   

ألشخاص الذين يقومون   وبناًء على ذلك، ال ُيعاقب سوى ا      ". أو العنف أو التهديد   
صراحةً بإضفاء املشروعية على األساليب اليت تتبعها املنظمات اإلرهابية واليت تنطوي  

  ؛هبذه األساليب أو بالتشجيع عليهاعلى القسر أو العنف أو التهديد أو باإلشادة 
 من قانون مكافحة اإلرهاب لكي تضمن أال ُيعاقَب إال على طبـع             ٦ُعدلت املادة    •

النات والبيانات اليت تضفي املشروعية على األساليب اليت تتبعها املنظمات ونشر اإلع 
يد هبذه األسـاليب أو     اإلرهابية واليت تنطوي على القسر والعنف والتهديد، أو تش        

  ؛تشّجع عليها
لن ُيحاكم بعد اآلن بتهمة العضوية يف منظمة إرهابية الشخص الذي ليس عضواً يف               •

  ". أو ينشر إعالنات ومنشورات املنظمات اإلرهابيةيطبع"منظمة إرهابية ولكنه 
، الذي  ٢٠١٤مارس  / الصادر يف آذار   ٦٥٢٩وعالوة على ذلك، فإن القانون رقم         -٦٤

. يضع يف صورة تشريعية أحكام برنامج إرساء الدميقراطية، يوّسع أيضاً نطاق حرية التعـبري             
لغات وهلجـات غـري التركيـة،       ومن مث جيوز تنفيذ احلمالت السياسية والدعاية السياسية ب        

وُيسمح التعليم يف املدارس اخلاصة باللغات واللهجات اليت درج املواطنون األتـراك علـى              
  .استخدامها يف حياهتم اليومية

 املتعلق بإنشاء مؤسـسات اإلذاعـة       ٦١١٢القانون رقم   "وباإلضافة إىل ذلك، فإن       -٦٥
ـ  ،"والتلفاز وخدمات وسائط اإلعالم التابعة هلـا        / آذار ٣ذي دخـل حيـز النفـاذ يف         ال

 -، قد أُعد طبقاً لالتفاقية األوروبية املتعلقة بالبث التليفزيوين العابر للحـدود             ٢٠١١ مارس
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 ولتوجيه االحتاد األورويب املتعلق خبدمات وسائط اإلعـالم         -اليت أصبحت تركيا طرفاً فيها      
يود على لغة البـث، وحيظـر       ويسمح القانون بإعادة البث، ويرفع الق     . البصرية - السمعية

  .فحص احملتوى مسبقاً، وهذه كلها عناصر هامة جداً حلرية التعبري
وقد ُعرض على الربملان مشروع القانون املتعلق بتعديل قانون الـصحافة وقـوانني               -٦٦

وتبعاً لذلك، ففضالً عن األشخاص العاملني يف الـصحف املطبوعـة والـدوريات             . أخرى
حافة املصوَّرة، سُيعترب من يؤّدون األعمال نفسها يف املواقع اإلخبارية          ووكاالت األنباء والص  

  .الشبكية صحفيني أيضاً وسيكون من حقهم أيضاً التمتع باحلقوق نفسها املمنوحة للصحفيني
 القانون املتعلق باإلنترنت بغية محاية احلقوق الشخصية        ٢٠١٤وأخرياً، ُعدل يف عام       -٦٧

ويف هذا السياق، اتُّخذت تـدابري لكفالـة اسـتخدام          . ترنتوضمان اخلصوصية على اإلن   
  .اإلنترنت مبزيد من األمان واحلرية، وحلماية احلقوق الشخصية واخلصوصية

  حق الفرد يف احلرية واألمن    
وقد أدخلت برامج اإلصالح القـضائي  . يكفل الدستور حق الفرد يف احلرية واألمن      -٦٨

ومكّنت هـذه   . هذا احلق مبا يتماشى مع املعايري الدولية      تعديالت تشريعية هامة بقصد تعزيز      
التعديالت من خفض عدد احملتجزين يف السجون خفضاً كبرياً، ومن تقليص فترة االحتجاز              

فعلـى  . رهن احملاكمة، ومن استحداث تدابري وقائية وزيادة استخدامها بديالً عن االحتجاز          
 يف املائـة يف     ٤٩,٢ اليت كانـت تبلـغ       سبيل املثال، تناقصت نسبة االحتجاز يف السجون      

وميكـن  . ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٣ يف املائة حسب احلالة يف    ١٤,٣ إىل   ٢٠٠٦ عام
  :تلخيص التعديالت كاآليت

ال يصدر أي أمر باالحتجاز بشأن اجلرائم اليت ُيحكم على مرتكبها بالسجن ملـدة               •
انون اجلديـد   دة، فزاد الق  كان احلد األقصى يف السابق سنة واح      . (تصل إىل سنتني  

  ؛)هذا احلد إىل سنتني
اكمة من عـشر سـنوات إىل مخـس         ُخفض احلد األقصى ملدة االحتجاز رهن احمل       •

  ؛سنوات
بتسبيب كاف حييل إىل ينبغي دعم القرارات املتعلقة باالحتجاز أو مبواصلة االحتجاز  •

  ؛وقائع حمددة
؛ مبا يف ذلك حظـر      )الحتجازكبدائل ل (أُخذ بأشكال جديدة من املراقبة القضائية        •

  ؛ زيارة مكان حمدد أو منطقة حمددةمغادرة املرتل أو مكان معني، أو حظر
  ؛لنظر عن مدة العقوبة احملكوم هبازيد استخدام املراقبة القضائية بصرف ا •
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بغية ضمان مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، ينبغي أن يستمع القاضي يف سياق التحقيق              •
  ؛دى استيفاء شروط مواصلة االحتجازميه عند استعراض مإىل املشتبه فيه أو حما

عند إيداع اعتراض على االحتجاز، ُتحال نسخة من رأي املدعي العام إىل صاحب              •
وبناًء عليه، فقد ُعزز مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع مبنح األشخاص  . االعتراض أو حماميه  

  ؛ق يف الرد على رأي املدعي العاماملعنيني احل
 اليت ستكون مسؤولة دون سواها عن إصدار        "مكاتب القضاة اجلنائيني  "أُخذ بنظام    •

وستتخصص هذه املكاتـب يف     . القرارات املتعلقة بتدابري احلماية يف سياق التحقيق      
تدابري احلماية، ويف استعراض القضايا وحبث الشكاوى ببذل عناية أكرب، ومنع إطالة            

  ؛ت املتعلقة بتدابري احلمايةاأمد االحتجاز، ووضع معايري وطنية بشأن القرار
زيد من صعوبة مسألة إصدار أوامر االحتجاز وإجراءات االحتجاز رهن احملاكمـة،      •

  ؛"اه القوي القائم على أدلة حمددةاالشتب"مبعيار جديد هو  وأُخذ
منح احلق يف املطالبة بتعويض عن عدم إتاحة إمكانية االستئناف الفعال ضـد أمـر                •

  .االحتجاز

  اكمة عادلة ويف الوصول إىل العدالةاحلق يف حم    
 من الدستور احلق يف التقاضي إما بصفة مدعٍ أو مدعى عليه واحلق             ٣٦تكفل املادة     -٦٩

وعدَّلت برامج اإلصـالح    . يف حماكمة عادلة أمام احملاكم باتباع وسائل وإجراءات مشروعة        
ة مبا يتماشى مـع املعـايري       القضائي قوانني معينة بغية مواصلة تعزيز احلق يف احملاكمة العادل         

وكثري من التعديالت اليت أدخلت يف الباب املتعلق حبق الفرد يف احلرية واألمن يعزز              . الدولية
ويرد أدناه موجز ملا أدخلته     . كثرياً من جوانب احلق يف حماكمة عادلة أيضاً تعزيزاً غري مباشر          
 احملاكمة العادلة وحتّسن فرص     برامج اإلصالح القضائي من تعديالت تعزز بالتحديد احلق يف        

  :الوصول إىل العدالة
فقد أثارت هذه احملاكم جدالً فيما يتعلـق        . أُلغيت احملاكم املخولة سلطات خاصة     •

ومع إهناء استخدام هذه احملاكم هي واملـدعني املخـولني          . باحلق يف حماكمة عادلة   
لق بـالتحقيق   سلطات خاصة فضالً عن إهناء استخدام اإلجراءات اخلاصة فيما يتع         

  ؛دة خاضعة لقواعد إجرائية واحدةواملقاضاة، أصبحت مجيع حماكم العقوبات املشدَّ
  ؛سرت شروط منح املساعدة القانونيةُي •
احملكمة األوروبيـة   أصبح من املمكن إعادة فتح اإلجراءات بناًء على بعض أحكام            •

  ؛حلقوق اإلنسان
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م االستئناف سيساعد يف تسريع     أُخذ يف القضاء اإلداري بإجراء جديد يتعلق مبحاك        •
  ؛، ويف تعزيز مبدأ األمن القانوينوترية اإلجراءات القانونية

يف إطار إجراءات االنتصاف الكامل أمام احملكمـة اإلداريـة واحملكمـة اإلداريـة            •
العسكرية العليا، ُيمنح صاحب الشكوى الفرصة لزيادة مبلـغ الترضـية العـادل             

  .هائياملطلوب إىل أن يصدر احلكم الن
 ٢٠١٣ينـاير   /وعالوة على ذلك، ُعدل قانون اإلجراءات اجلنائية يف كانون الثاين           -٧٠

للسماح للمدَّعى عليه مبباشرة دفاعه باللغة اليت يفضلها غري التركية يف مراحل معينـة مـن                
  .اإلجراءات القضائية حىت إذا كان قادراً على التعبري عن نفسه على حنو مالئم بالتركية

  يف التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعياتاحلق     
  .يكفل الدستور احلق يف التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات  -٧١
، الذي يضع يف صورة     ٢٠١٤مارس  / الصادر يف آذار   ٦٥٢٩ويتضمن القانون رقم      -٧٢

تشريعية أحكام برنامج إرساء الدميقراطية، عدة مواد توّسع من نطاق حرية التجمع وتكوين             
 السياسية لضمان حتسني املشاركة والتمثيل ويف هذا السياق، ُعدل قانون األحزاب. اجلمعيات

السياسيني، وُوسع نطاق املعونة اليت تقدمها الدولة إىل األحزاب السياسية، وُيـسر تنظـيم              
األحزاب السياسية على الصعيد احمللي، وأزيلت احلواجز اليت تعترض االشتراك يف األحـزاب             

اسية، وأجيزت الدعايـة الـسياسية      السياسية، وأُخذ بنظام الرئاسة املشتركة لألحزاب السي      
  .بلغات وهلجات أخرى غري التركية

بغية توسيع نطاق حرية    ‘ قانون التجّمع ومسريات التظاهر   ‘وعالوة على ذلك، ُعدل       -٧٣
وتكفل التعديالت أن تتشاور السلطات مع أصحاب املصلحة قبل اختـاذ قـرارات      . التجّمع

رات الزمنية اليت ميكن خالهلا عقد التجمعـات        بشأن التجمعات واملظاهرات، وأن متّدد الفت     
  .واملظاهرات، وأن تعطي سلطة رصد املظاهرات وإهنائها هليئة تضم ممثلني عن املتظاهرين

شـرطة  " تعميماً بعنـوان     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٦وأصدرت وزارة الداخلية يف       -٧٤
ل أثنـاء احلـوادث     مسار العم " بعنوان   ٢٠١٣يوليه  / متوز ٢٢وتعميماً يف   " مكافحة الشغب 

وهذان التعميمان، اللذان ينظمان بالفعل استخدام القوة من جانب قوات إنفاذ           ". االجتماعية
القوانني، قد أعدهتما وزارة الداخلية للتذكري بالقواعد اليت ينبغي أن تتقيد هبـا الـسلطات               

يت جيب اتباعها عند    املكلفة بإنفاذ القوانني أثناء التدخل يف احلوادث االجتماعية، والقواعد ال         
  .استخدام الغاز أو األنواع األخرى من الغاز املسيل للدموع

 / نيـسان  ١١، بـدأ يف     ٢٠١٠ووفقاً للتعديالت الدستورية اليت أُدخلت يف عـام           -٧٥
 املتعلق بنقابات موظفي اخلدمة املدنية      ٤٦٨٨ نفاذ القانون املعدِّل للقانون رقم       ٢٠١٢ أبريل

وينظم هذا القانون استخدام التفاوض اجلماعي املمنـوح للمـوظفني          . واالتفاقات اجلماعية 



A/HRC/WG.6/21/TUR/1 

GE.14-19434 16 

العموميني وغريهم من موظفي اخلدمة املدنية، كما ينظّم نطاق التفاوض اجلماعي، واملسائل            
  .املتعلقة باملستفيدين من ذلك التفاوض

 ١٨ املتعلق بالنقابات واالتفاقات اجلماعيـة، املعتمـد يف          ٦٣٥٦أما القانون رقم      -٧٦
، فينظم أداء نقابات واحتادات العمال وأرباب العمـل ويـبني           ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

 من هذا القانون إىل حد كبري من        ٦٢وقد خففت املادة    . املسائل املتصلة بالتفاوض اجلماعي   
احلظر املفروض على اإلضرابات، ومن مث فقد اسُتبِعدت من نطاق احلظر املفـروض علـى               

ن العمل خدماُت املوثقني، ومؤسسات األعمال اليت تنتج اللقاحـات          إغالق أماك /اإلضراب
واألمصال، والعيادات، واملصحات، وأمـاكن الوقايـة، واملـستوصفات والـصيدليات،           
واملؤسسات التعليمية، واملؤسسات اليت تقدم خدمات رعاية الطفل، ودور رعاية املسنني، اليت  

  .ملكان ُيحظر عليها يف السابق اإلضراب عن الع

  حظر التعذيب وإساءة املعاملة    
، أدخلت تركيا كل ما يلزم مـن        "عدم التسامح إطالقاً مع التعذيب    "وفقاً لسياسة     -٧٧

تعديالت قانونية ملنع التعذيب والتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بوقوعه، وأنشأت آليات            
  .للرصد وآليات قضائية

لة، فإن منشآت السجون التركية مفتوحة أمام       ويف إطار منع التعذيب وإساءة املعام       -٧٨
وعلى الصعيد الوطين، ختضع مجيع هذه املنشآت إلشراف ما         . هيئات الرصد الوطنية والدولية   

 قاضياً مكلفاً بإنفـاذ     ١٣٩ جملساً لرصد أوضاع السجون ومراكز االحتجاز و       ١٣٦جمموعه  
وختضع هذه املنشآت أيـضاً،     . اأحكام السجن، وتتمتع الفئتان باالستقالل يف أداء واجباهتم       

  .على الصعيد الدويل، إلشراف آليات الرصد ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة وجملس أوروبا
وباإلضافة إىل هذه اهليئات، يتوىل موظفو املديرية العامة للسجون ومراكز االحتجاز،   -٧٩

واملفتشون القـضائيون،   واملدعون العامون، وأعضاء النيابة العامة املسؤولون عن السجون،         
ومراقبو السجون مهمة رصد املمارسات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والتدخل بطريقة           

  .قانونية عند الضرورة
وعالوة على ذلك، ختضع هذه املنشآت أيضاً للرصد من جلنة التحقيق الربملانيـة يف                -٨٠

  . حلقوق اإلنسانجمال حقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل واملؤسسة التركية
وُيعرض على الربملان حالياً مشروع قانون إلنشاء جلنة مستقلة لرصد إنفاذ القوانني              -٨١

. ونظام مركزي للتسجيل، سيكلَّفان بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة مبوظفي إنفاذ القـانون           
  .وُيتوقع أن تكتمل اإلجراءات التشريعية قريباً
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عاءات اليت تفيد بأن موظفي الـسجون قـد عـذبوا           وجيري التحقيق جبدية يف االد      -٨٢
وال يلـزم   . سجناء، وُتتخذ اإلجراءات القضائية واإلدارية الضرورية ضد املسؤولني عن ذلك         

  .أي إذن إلجراء حتقيقات تتعلق مبوظفي السجون؛ بل ميكن فتح التحقيقات القضائية مباشرة
لة يف مراكز الـشرطة وكـشف   وبغية القضاء على ممارسات التعذيب وإساءة املعام       -٨٣

 تـشرين   ٢االدعاءات املتعلقة هبا، صدرت تعليمات إىل مجيع مديريات األمن اإلقليميـة يف             
 ملراقبة املستمرة لألقسام ذات الصلة، وال سيما زنزانات االحتجـاز يف     ٢٠١٣أكتوبر  /األول

 االستجواب  باإلضافة إىل املداخل واملمرات ونقاط تقدمي الشكاوى وغرف       (مراكز الشرطة   
، وختـزين أشـرطة التـصوير       )وغري ذلك من األماكن اليت يتلقى فيها األشخاص اخلدمات        

  . يوماً على األقل٣٠ ملدة
لـوائح زنزانـات    " سـريان    ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٤وعالوة على ذلك، بدأ يف        -٨٤

ب أن يتبعها   ، اليت تنظم القواعد واإلجراءات اليت جي      "االحتجاز التابعة للمديرية العامة لألمن    
املسؤولون بعد إمتام اإلجراءات القانونية للمشتبه فيهم احملتجـزين إىل غايـة تـسليمهم إىل               

  .السلطات القضائية املناسبة
 /وألغى برنامج اإلصالح القضائي الرابع، الذي دخـل حيـز النفـاذ يف نيـسان                -٨٥
مكان إجراء حتقيقات أكثر    ، فترة التقادم فيما يتعلق جبرمية التعذيب، فأصبح باإل        ٢٠١٤ أبريل
  .فعالية
وحيظر القانون اتباع أساليب غري مشروعة يف أخذ أقوال املشتبه فـيهم واملـدعى                -٨٦

وال ُتقبل األقـوال    . عليهم، مثل التعذيب وإساءة املعاملة، وهي أساليب تعوق إرادهتم احلرة         
  .ة صاحبهااملنتزعة خالفاً هلذا احلكم كأدلة، حىت وإن كانت قد أُخذت مبوافق

وآخر التطورات واملعلومات اإلحصائية املتعلقة مبنع التعذيب وإساءة املعاملـة تـرد           -٨٧
 ٢٩بالتفصيل يف التقرير الدوري املقدم من تركيا إىل جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف               

  .٢٠١٤سبتمرب /أيلول

  احلق يف التعليم    
 ضمان احلق يف التعليم جلميع املواطنني على        يتمثل أساس سياسة التعليم يف تركيا يف        -٨٨

قدم املساواة يف احلقوق والفرص وفقاً ملبادئ العلوم احلديثة والتعليم املعاصر، بصرف النظـر              
عن اللغة أو العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الرأي السياسي أو املعتقد الفلسفي أو الدين أو                  

  .الطائفة
 كل طفل بلغ سن التعليم اإللزامي على أسـاس تكـافؤ            وُتقدَّم خدمات التعليم إىل     -٨٩

ويف هذا السياق، جيري إعداد الربامج واملواد التعليمية والتدريبية على حنو           . الوسائل والفرص 
  .ينهض حبقوق اإلنسان واحلريات الفردية
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، ُمددت فترة   ٢٠١٢ومنذ عام   .  مليون طالب  ١٧ويوجد يف تركيا حالياً أكثر من         -٩٠
وأدى هذا الترتيب إىل زيادة معدل القيـد        ). ٤+٤+٤(إللزامي إىل اثين عشر عاماً      التعليم ا 

. باملدارس على مجيع املستويات، واخنفض عدد التالميذ يف الفصل الدراسي اخنفاضاً كـبرياً            
 يف املائـة يف  ٩٩,٥٧، كان معدل القْيد باملـدارس   ٢٠١٤-٢٠١٣وخالل السنة الدراسية    

 يف املائة يف املـدارس      ٧٦,٦٥ يف املائة يف املدارس اإلعدادية، و      ٩٤,٥٢املدارس االبتدائية، و  
 ٩٤,٤٧ يف املائة يف املدارس االبتدائية، و٩٩,٦١وبلغت نسبة قْيد الفتيات باملدارس     . الثانوية

 يف املائـة يف املـدارس الثانويـة يف الـسنة            ٧٦,٠٥يف املائة يف املـدارس اإلعداديـة، و       
  .٢٠١٤-٢٠١٣ الدراسية

بغية زيادة معدالت احلضور يف السنوات الثماين األوىل من خطة فتـرة التعلـيم              و  -٩١
، أطلقـت وزارة    )عداديـة املدارس االبتدائية واملدارس اإل   (اإللزامي اليت متتد اثين عشر عاماً       

، بالتعاون مع الوزارة املعنيـة بـشؤون        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١لوطين يف   التعليم ا 
، الذي سُينفذ علـى     "مشروع زيادة معدالت احلضور يف التعليم االبتدائي      "االحتاد األورويب،   

  .مدى سنتني بتمويل من االحتاد األورويب
زيـادة  " من أجـل     ٢٠١١ تنفيذ مشروع اسُتهل يف عام       ٢٠١٣واكتمل يف عام      -٩٢

ات ويف إطار هذا املشروع، اهلادف إىل قْيد البنات من املقاطع". معدالت قيد البنات باملدارس   
الشرقية واجلنوبية الشرقية واحلفاظ على مستويات حضورهن إىل املدارس، ُنفـذت أنـشطة          

وُنفذ برنامج مـساعدة الطـالب      . تشّجع على مشاركتهن يف التعليم الرمسي أو غري الرمسي        
 مرتل ُسجل على    ٣ ٢٠٠وُنظمت زيارات إىل    .  مقاطعة ١٦ مدرسة جتريبية تقع يف      ١٦٠ يف

 مكاملة هاتفية تلقتـها  ١ ٢٠٠واستناداً إىل تقييم ألكثر من     . املدارس طفل يف    ٢ ٠٠٠إثرها  
.  طفل مبرافـق تعليميـة رمسيـة أو مفتوحـة    ٨٠٠وزارة التعليم، أدت اجلهود إىل التحاق     

 بنتاً يف املدارس الثانوية املفتوحة،      ٢ ٢٧٠ بنتاً يف املدارس االبتدائية املفتوحة، و      ٢١٨ وقُيدت
 من البنات إىل التعلـيم الرمسـي،        ٣ ٣٠٢وعادت  . املهنية املفتوحة  بنتاً يف املدارس     ٣٢٦و

 ١ ٠٣٢وأصـبحت   .  التعليم الثـانوي   ١ ٤٠٣ منهن التعليم االبتدائي و    ١ ٣٩٠استأنفت  
  .امرأة ملمة بالقراءة والكتابة/بنتاً
وعقب تعديل القانون ذي الـصلة، شـرعت املـدارس العامـة، منـذ الـسنة                  -٩٣

وتبعاً ". اللغات واللهجات احلية  " تقدمي دروس اختيارية بشأن      ، يف ٢٠١٣-٢٠١٢ الدراسية
األديغيـة  (والشركـسية   ) الكرماجنية والزازاكيـة  (لذلك، ميكن عند الطلب تعلّم الكردية       

ويف السنتني الدراسيتني املاضيتني، ُسـجل يف دروس        . والالزية يف املدارس العامة   ) واألخبازية
 تلميـذاً يف    ١٩ ٨٩٦ تلميذاً يف الصف اخلـامس و      ٢٣ ٦٩٧تعلم هذه اللغات ما جمموعه      

  .الصف السادس
وأصبح باإلمكان إجراء حبوث أكادميية بشأن خمتلف اللغـات واللـهجات الـيت               -٩٤

ويف هـذا   . معاهـد /يستخدمها املواطنون األتراك، وتقدمي دروس اختيارية، وإنشاء إدارات       
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وآداهبا، واللغة األرمينية وآداهبا، واللغة     اإلطار، تقدم جامعات شىت برامج لتعلم اللغة الكردية         
  .الزازاكية وآداهبا، واللغة اجلورجية وآداهبا، واللغة السريانية وآداهبا

، أُدخلـت   ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ٣٠ووفقاً لربنامج إرساء الدميقراطية املعتمد يف         -٩٥
املواطنون األتراك   تعديالت للسماح بالتعليم يف املدارس اخلاصة باللغات واللهجات اليت درج         

  .على استخدامها
أوضـاع املؤسـسات    ) ٢٠٠٧(وينظم القانون املتعلق مبؤسسات التعليم اخلـاص          -٩٦

وُيقدَّم التعليم يف هذه املدارس بلغة األقلية املعنية، باسـتثناء          . التعليمية لألقليات غري املسلمة   
 إىل أقلية غري مسلمة أن خيتاروا       وميكن للطالب املنتمني  . دروس اللغة التركية والثقافة التركية    

دون أي قيود، كبديل عن ذلك، االلتحاق بأي من املدارس العامة احلكوميـة أو املـدارس                
  .اخلاصة
، أصدرت وزارة التعليم الوطين كتباً مدرسية       ٢٠١١-٢٠١٠ومنذ السنة الدراسية      -٩٧

  .يةباللغة األرمينية وقدمتها جماناً إىل طالب مدارس األقلية األرمين
. وتتواصل اجلهود اهلادفة إىل ضمان نقل الطالب املعاقني ووصوهلم إىل مدارسـهم             -٩٨

وباستثناء األشخاص ذوي اإلعاقات املتوسطة أو الشديدة، أُدرج الطـالب ذوو اإلعاقـات           
  .اخلفيفة ضمن برنامج اإلدماج يف خطة التعليم اإللزامي البالغة مدهتا اثين عشر عاماً

الب الالجئون والطالب ملتمسو اللجوء يف املدارس وفقـاً لألحكـام           وُيسجَّل الط   -٩٩
 ٦٨ ٠٠٠وتوفر تركيا حالياً خدمات احلماية والتعليم املؤقتـة لنحـو      . القانونية ذات الصلة  

 مدرساً، ٣ ٠٦٣ويعمل يف هذه املنشآت . طالب سوري يف فصول دراسية أنشئت للسوريني
  .ية مدرساً ناطقون باللغة العرب٢ ٦٤٣منهم 

  حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني    
 من أجل توحيد عدد     ٢٠١١أنشئت وزارة األسرة والسياسات االجتماعية يف عام          -١٠٠

من الوكاالت احلكومية املسؤولة عن وضع السياسات وتقدمي اخلدمات للنـهوض حبقـوق             
املوارد لتحسني  وُخصص مزيد من    . النساء واألطفال واملعاقني واملسنني يف إطار هيكل واحد       

  .حقوق املرأة منذ إنشاء هذه الوزارة
. واملساواة بني املرأة والرجل أمام القانون مبدأ من املبادئ األساسية للدستور التركي             -١٠١

الدولة مسؤولة عن ضمان    "وأن  " للمرأة والرجل حقوق متساوية   " تنص على أنه     ١٠فاملادة  
  ".احترام هذه املساواة يف جمال املمارسة

بـشأن مـا    " التمييز اإلجيايب " مبدأ   ٢٠١٠وأدخل التعديل الدستوري األخري لعام        -١٠٢
، اليت تشمل النساء، ومن مث نص على اختاذ تدابري مؤقتة خاصة يف             "الفئات الضعيفة "يسمى  

  .هذا الصدد
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خطـة العمـل الوطنيـة لتحقيـق املـساواة          ‘ ٢٠١٣-٢٠٠٨وُنفذت يف الفترة      -١٠٣
وُتجـدَّد حاليـاً خطـة العمـل هـذه          . رضت مرة كل ستة أشهر    ، واسُتع ‘اجلنسني بني

، وهي خطة تتضمن فروعاً بشأن تدعيم املـساواة بـني اجلنـسني،             ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفترة
والصحة، واملشاركة يف عملية صنع القرار، والتعليم، ووسائط اإلعالم، والبيئـة، والفقـر،             

  .واالقتصاد
اللجنة الربملانية لتحقيق تكافؤ الفـرص      ‘ت  ومنذ اجلولة األوىل لالستعراض، اضطلع      -١٠٤

بأعمال بشأن الزواج املبكر، وحتديد أوجه القصور يف القانون واملمارسة          ‘ بني املرأة والرجل  
فيما يتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة، واملضايقات يف مكان العمل، ومسألة املـساواة بـني               

وقدمت اللجنة اسـتنتاجاهتا إىل     . جمالاجلنسني يف الدستور، وزيادة فرص عمل املرأة يف كل          
  .الربملان واملؤسسات احلكومية ذات الصلة

 ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٤,٤وقد زادت نسبة متثيل املرأة يف الربملان زيادة حادة من             -١٠٥
 حيـث بلـغ     ٢٠١١ يف املائة يف عـام       ١٤,١ برملانية إىل    ٢١حيث كان عدد الربملانيات     

 يف املائة املستهدفة لتمثيـل      ١٧  سن كبري يف اجتاه بلوغ نسبة ال       حت وهذا.  برملانية ٧٨ عددهن
 على النحو املشار إليه يف تقرير األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            ٢٠١٥املرأة يف الربملان يف عام      

وعالوة على ذلك، ارتفعت نسبة متثيـل املـرأة يف اإلدارة احملليـة             . ٢٠٠٥الصادر يف عام    
  .٢٠١٤ يف املائة يف عام ٩,٢ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٤,٢ من

وتركيا هي أول بلد وقّع وصّدق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منـع ومكافحـة                 -١٠٦
 ٢٠وبغية مواءمة القانون احمللي مع هذه االتفاقية، بـدأ يف           . العنف ضد املرأة والعنف املرتيل    

وهذا هو  ). ٦٢٨٤رقم  (أة   نفاذ قانون محاية األسرة ومنع العنف ضد املر        ٢٠١٢مارس  /آذار
العنـف  "و" العنف"وقد ُعرِّفت عبارات    . أول قانون يف تركيا ُيعّرف العنف املرتيل ويتناوله       

. لتشمل العنف البدين واللفظي واجلنسي واالقتصادي والنفـسي       " العنف ضد املرأة  "و" املرتيل
 كان وضـعهن مـن      ويوّسع القانون نطاق التشريع السابق ليشمل مجيع النساء الضحايا أياً         

  .وجيري حالياً حتليل لتأثري هذا القانون. حيث الزواج، فضالً عن أفراد األسرة اآلخرين
وتتلقى هذه املراكز طلبات مـن      . ويتوخى القانون إنشاء مراكز ملنع العنف ورصده        -١٠٧

ال النساء الالئي عانني من العنف أو هن عرضة له، وتقّدم إليهن ما قد حيتجن إليه يف أي جم                  
 ١٤وُتقدَّم هذه اخلدمات حالياً يف      . من خدمات املشورة والتوجيه والتعليم والتمكني والدعم      

 / تـشرين األول   ١٣وحـىت   . مقاطعة، وُيرصد الوضع على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع        
  . طفال٦ً ٨٢١ رجالً و٨٣٩ امرأة و٢٤ ٩٢١، استفاد من هذه اخلدمات ٢٠١٤أكتوبر 
الالئحة املتعلقة بإنشاء مـآوي النـساء    " نفاذ   ٢٠١٣يناير  /نون الثاين  كا ٥وبدأ يف     -١٠٨

، بلـغ   ٢٠١٤أكتوبر  /ففي تشرين األول  . ويتزايد عدد مآوي النساء تزايداً سريعاً     ". وإدارهتا
وميكن أن تـستوعب    ). ٢٠١٠ يف عام    ٦٥وكان عددها   ( مأوى   ١٣٠عدد املآوي العاملة    

  . شخصا٣ً ٣٢٨هذه املآوي ما جمموعه 



A/HRC/WG.6/21/TUR/1 

21 GE.14-19434 

 مركـزاً   ٢٥وباإلضافة إىل املآوي ومراكز منع العنف ورصده، دخل طور التشغيل             -١٠٩
للقبول األويل، ُتسجَّل فيها املالحظات األولية بشأن مقدمي الطلبات، وحيدد وضعهم النفسي   

وميكن ملقدمي الطلـب أن     . االجتماعي واالقتصادي، ويصدر القرار املتعلق بقبوهلم املؤقت      
  .رافق مدة أقصاها أسبوعانيبقوا يف هذه امل

، ميكن أن تتصل به النـساء       "٨٣خط ساخن للنساء واألطفال على الرقم       "وأُنشئ    -١١٠
وبدأت يف مقـاطعتني املمارسـة      . ضحايا العنف أو النساء املعرضات له التماساً للمساعدة       

ملعـرض  املتمثلة يف أزرار اإلنذار اليت ُتسلَّم مبوجب قرار صادر عن قاض وتتيح للـشخص ا              
للخطر إمكانية توجيه نداء استغاثة مباشر من أجل مساعدة النساء ضحايا العنف أو النـساء               

  .املعرضات له
وهو مـا حـدث     " خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة       "وُنقحت    -١١١

مبسامهة ومشاركة من املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية ومراكـز الدراسـات            
خطة العمـل الوطنيـة      "٢٠١٢يوليه  / متوز ١٠ائية ذات الصلة، وكذلك اعُتمدت يف       النس

  ".٢٠١٥-٢٠١٢ملكافحة العنف ضد املرأة للفترة 
مشروع القضاء على العنف    "، بالتعاون مع االحتاد األورويب،      ٢٠١٤وأُطلق يف عام      -١١٢

حايا، فضالً عن زيادة    ويهدف املشروع إىل تقدمي خدمات الدعم إىل الض       ". املرتيل ضد املرأة  
  .التعاون بني احلكومة املركزية واإلدارات احمللية واملنظمات غري احلكومية

يف إطار وزارة األسرة    " اللجنة املعنية مبنع الزواج املبكر والزواج القسري      "وأنشئت    -١١٣
والسياسات االجتماعية، وتتألف من ممثلني عن املؤسسات احلكومية واجلامعات واملنظمـات       

واللجنـة مكلفـة باسـتعراض      . غري احلكومية ذات الصلة وممثلني عن رابطة احملامني بأنقرة        
املؤلفات واالضطالع ببحوث قانونية وبأعمال تشريعية، وحبوث نوعيـة، وتقيـيم كمـي             
باستخدام بيانات مستمدة من مؤسسة اإلحصاء التركية، وحتديد خدمات الـدعم الالزمـة             

وعالوة على ذلك،   . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤اعها األول يف    وعقدت اللجنة اجتم  . للضحايا
اليت " وثيقة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق الطفل        "٢٠١٤ُحدثت يف عام    

 بغية استعراض اجلهـود املبذولـة       ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٤دخلت حيز النفاذ يف     
وُتعرض يف الفرع الذي يتنـاول      . متكاململكافحة الزواج املبكر والزواج القسري على حنو        
  .حقوق الطفل التطورات اليت حدثت يف هذا الصدد

جملـس رصـد    "وبغية حتديد واستئصال املشاكل احلالية يف جمال عمل املرأة، أنشئ             -١١٤
حتسني "   بتعميم رئيس الوزراء املتعلق ب     وذلك عمالً ،  " عمل املرأة على الصعيد الوطين     وتنسيق

  ".أة وضمان تكافؤ الفرصفرص عمل املر
 على تـدابري للتمييـز      ٢٠١١فرباير  /وينص قانون جديد دخل حيز النفاذ يف شباط         -١١٥

 عاماً بتغطية أقـساط     ١٨اإلجيايب فيما يتعلق بفرص العمل للنساء الاليت تزيد أعمارهن عن           
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 شهراً ٥٤ شهراً و١٢وذلك ملدة تتراوح بني ‘ صندوق التأمني ضد البطالة‘التأمني من جانب 
  .رهناً بعوامل معينة

وُعدل قانون العمل وقانون موظفي اخلدمة املدنية بغية حتسني فرص إجازة األمومـة     -١١٦
  .واإلجازة الوالدية

، بدأ نفاذ تعميم صادر عن رئيس الـوزراء بـشأن منـع             ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -١١٧
  .املضايقات يف مكان العمل

 يف املائـة،    ٢٦,٣ اإلناث يف سوق العمـل       ، بلغ معدل مشاركة   ٢٠١٠ويف عام     -١١٨
 يف املائـة    ٣٠,٨ إىل   ٢٠١٣وارتفع املعدالن يف عـام      .  يف املائة  ٢٠,٣ومعدل عمالة املرأة    

  . يف املائة على التوايل٢٧,١و
 جامعة  ١٢وتعرض  .  مركزاً ٥٨وبلغ عدد مراكز الدراسات النسائية يف اجلامعات          -١١٩

  . النسائيةحالياً برامج ماجستري يف الدراسات
وُتقدم ألطفال هؤالء السجينات    . وُحسنت فرص التعليم الرمسي واملهين للسجينات       -١٢٠

  .خدمات رياض األطفال
وُنظمت دورات تدريبية بشأن املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املرأة من              -١٢١

واملدعني العـامني،   أجل موظفي إنفاذ القانون، واملهنيني العاملني يف جمال الصحة، والقضاة،           
واملوظفني الدينيني، والعاملني يف الصحافة، وطالب دراسات الصحافة، وموظفني عمـوميني       

  .شىت

  حقوق الطفل وقضاء األحداث    
 /بغية إعمال حقوق الطفل إعماالً فعاالً ولضمان التنسيق، اعُتمدت يف كانون األول             -١٢٢

، اليت تغطي   "لوطنية املتعلقة حبقوق الطفل   وثيقة االستراتيجية وخطة العمل ا     "٢٠١٣ديسمرب  
وهتدف وثيقة االستراتيجية هذه إىل ضمان رفاه مجيع األطفال، ورفع . ٢٠١٧-٢٠١٣الفترة 

مستوى معيشتهم، ومتكينهم من التمتع إىل أقصى حد ممكن حبقوقهم األساسية مثل احلق يف              
  .احلياة والتنمية واحلماية واملشاركة

حتـسني خـدمات الـدعم      ‘الستراتيجي السادس من خطة العمل      ويتناول اهلدف ا    -١٢٣
، ُعدل هذا اهلدف ليشمل اختـاذ تـدابري         ٢٠١٤يوليه  /ويف متوز . ‘واحلماية لألسرة والطفل  

  :قانونية وإدارية فعالة ملنع الزواج املبكر، وأُضيفت األنشطة التالية لتحقيق هذه الغاية
   والزواج القسري وآثارمها؛إجراء حبوث علمية بشأن أسباب الزواج املبكر •
  اختاذ التدابري الالزمة لتسجيل مجيع األطفال يف السجل املدين؛ •
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اختاذ التدابري الالزمة إلبقاء البنات يف املدارس، ولتحديد ومتابعة البنات غري املقّيدات       •
  باملدارس، واحلرص على استئنافهن التعليم الرمسي؛

ر على التدابري احمللية، إلحلاق األطفـال الـذين       اختاذ تدابري ُنظمية، بدالً من االقتصا      •
  يزاولون العمل الزراعي املومسي بنظام التعليم الرمسي؛

  اختاذ تدابري لتحديد البنات الاليت تزوجن يف سن مبكرة ووَضْعن واإلبالغ عنهن؛ •
اختاذ تدابري لضمان التعجيل باإلجراءات القضائية املتعلقة بالزواج يف سـن مبكـرة         •

   األولوية؛وإعطائها
اختاذ تدابري لتفادي أي عناصر يف إعداد برامج التدريب ميكن أن تربر الزواج يف سن          •

  .مبكرة أو تشجع عليه
وبغية تنفيذ العمل املتعلق حبقوق الطفل تنفيذاً منهجياً وضمان التنسيق والتعاون فيما              -١٢٤

لس من ممثلني رفيعي    ويتألف اجمل ". جملس رصد وتقييم حقوق الطفل    "بني املؤسسات، أنشئ    
املستوى من مجيع الوزارات اليت ُتعىن حبقوق الطفل، وممثلني لألحداث من املنظمـات غـري               

  .احلكومية وجلان حقوق الطفل ذات الصلة
وجيري العمل على بدء نفاذ وثيقة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية ملكافحة العنف              -١٢٥

وهتدف خطة العمـل إىل     . ٢٠١٨ إىل عام    ٢٠١٤ضد الطفل، اليت ستغطّي الفترة من عام        
حتديد وتنفيذ األعمال اليت يتعني القيام هبا يف اجملاالت كافة من أجل محاية الطفل من مجيـع                 
أشكال العنف، وذلك بالتعاون مع مجيع اهليئات واملنظمات احلكوميـة واملنظمـات غـري              

ع عمل األطفال والعنف ضد     ومن بني األهداف الواردة يف مشروع خطة العمل من        . احلكومية
  .األطفال يف مكان العمل

والتعميم الصادر عن رئيس الوزراء هبدف منع إيذاء األطفال ومـساعدة األطفـال               -١٢٦
يف املستشفيات  " مراكز رصد أوضاع الطفل   "ضحاياه يدعو بطريقة مستنرية وفعالة إىل إنشاء        

وقد بدأ يف أنقرة   . مل هذه املراكز  وتشرف الوزارة على ع   . واملؤسسات التابعة لوزارة الصحة   
وُتتيح املراكز االضطالع جبميع العمليات القـضائية والطبيـة يف          . تطبيق جترييب هلذه املراكز   

مكان واحد ومرة واحدة، حيث تنسق املؤسسات املعنية يف أداء مهامها تفادياً إليذاء الطفل              
  .ع مقاطعاتوتقّدم مراكز رصد الطفل خدماهتا حالياً يف تس. مرة أخرى

، الذي ُيضطلع به بدعم مـايل مـن االحتـاد           "مشروع العدالة لألطفال  "ويهدف    -١٢٧
  .األورويب ومبساعدة تقنية من اليونيسيف، إىل تنفيذ أحكام قانون محاية الطفل تنفيذاً فعاالً

 من الدستور على أن يتمتع األطفال والـشباب حبمايـة خاصـة             ٥٠وتنص املادة     -١٢٨
  .وضاع العمليتعلق بأ فيما



A/HRC/WG.6/21/TUR/1 

GE.14-19434 24 

مشروع تفعيل املوارد احمللية يف منـع       "وسعياً إىل القضاء على عمل األطفال، ُينفَّذ          -١٢٩
الذي يعطي األولوية القصوى ألسـوأ أشـكال عمـل          ) ٢٠١٤-٢٠١٣" (عمل األطفال 

إطار السياسات والربامج احملـدد األجـل       "وعالوة على ذلك، ُينفَّذ للغاية نفسها       . األطفال
التابع " مشروع منع أسوأ أشكال عمل األطفال     "و"  أسوأ أشكال عمل األطفال    للقضاء على 

  .ملنظمة العمل الدولية
فقـد  . ويف إطار األمم املتحدة، تدعم تركيا املبادرات املتعلقة حبقـوق األطفـال             -١٣٠

حق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى من الـصحة    "   تقدمي مشروع القرار املتعلق ب     شاركت يف 
. ٢٠١٣أبريـل   /الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف جنيـف يف نيـسان          " غهميكن بلو 

 تشرين  ١١وشاركت تركيا أيضاً مع كندا وبريو يف تقدمي مشروع القرار املتعلق بإعالن يوم              
  .٢٠١٢أكتوبر اليوم الدويل للطفلة، الذي بدأ االحتفال به منذ عام /األول
لإلسهام يف محايـة    " أسبوع البنات "أكتوبر  /وأُعلن األسبوع الثاين من تشرين األول       -١٣١

وتعزيز حقوق الطفلة، وتوجيه االنتباه إىل املشاكل اليت تواجهها البنـات، والتوعيـة هبـذه            
  .املسألة
وفيما يتعلق بتحسني نظام قضاء األحداث، ُعدل قانون مكافحة اإلرهاب لـضمان              -١٣٢

  .حماكمة األطفال دون الثامنة عشرة يف حماكم األحداث
ويف األماكن . وقد اتُّخذت تدابري إضافية لتحسني األوضاع يف إصالحيات األحداث      -١٣٣

اليت تضم سجوناً مغلقة لألحداث، فإن األحداث احملتجزين رهن احملاكمة يوَدعون يف هـذه              
أما يف املقاطعات اليت يكون فيها عدد األحداث احملتجزين منخفضاً أو ال توجـد              . السجون

أجنحـة أو   (ة منفصلة عن سجون البالغني، فإهنم ُيحتجزون يف وحـدات           فيها سجون مغلق  
ويف احلاالت اليت ال توجد فيها للفتيات احملتجزات رهن         . منفصلة عن سجون البالغني   ) غرف

احملاكمة أقسام منفصلة يف سجون األحداث املغلقة، فإهنن ُيحتجزن يف الوحدات املنفصلة يف             
يف إصـالحيات   ) الفتيـات والفتيـان   (األحداث املدانون   وُيحتجز  . سجون النساء املغلقة  
  .األحداث التعليمية

وتوجد حالياً ثالثة سجون مغلقة منفصلة تؤوي األحداث احملتجزين رهن احملاكمـة             -١٣٤
وقامت وزارة العدل مؤخراً بتشغيل عدد كبري       . وثالث إصالحيات لألحداث احملكوم عليهم    

، واضعةً يف احلسبان املتطلبات واالحتياجـات البدنيـة         من سجون األحداث املغلقة املنفصلة    
ويف إطار برنامج االسـتثمار     . والعقلية والنفسية، ومتطلبات واحتياجات التنمية االجتماعية     

، جيري التخطيط لبناء سجون مغلقة لألحـداث والـشباب يف           ٢٠١٧-٢٠١٢املايل للفترة   
يستطيع كل حـدث قـضاء      وقد ُصممت الغرف يف هذه املنشآت حبيث        . ست مقاطعات 

الوقت والنوم منفرداً، باستثناء الوقت اجلمـاعي خـالل األنـشطة التعليميـة والتدريبيـة         
  .وباستثناء األماكن اخلاصة، ختضع هذه الغرف للمراقبة بأجهزة أمنية حديثة. واالجتماعية
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 اجملتمـع   وُتنفَّذ أنشطة يف جمايل التعليم وإعادة التأهيل من أجل إعادة اإلدمـاج يف              -١٣٥
ويف هـذا الـسياق، ميكـن       . لألحداث احملتجزين رهن احملاكمة واألحداث احملكوم عليهم      

لألحداث أن يتحدثوا مع األطباء النفسيني وخرباء اخلدمة االجتماعية العـاملني يف مرفـق              
  .االحتجاز بغية إجياد حلول ملشاكلهم النفسية واالجتماعية

يواجهها األحداث احملتجـزون رهـن احملاكمـة        وبقصد حتديد حالة اخلطورة اليت        -١٣٦
واألحداث احملكوم عليهم وضمان قدرهتم على االستفادة من الربامج واألنشطة اليت تناسبهم،            

الذي ميكّن من إجراء تقييم فردي حلالة كل    " نظام املعاملة حسب االحتياجات الفردية    "ُوضع  
. وتنفيذ خطة إعادة تأهيل مناسبة    سجني، والوقوف على مستوى املخاطر اليت قد يواجهها،         

  .وقد أُجنزت تطبيقات جتريبية للنظام ومن املخطط له تطبيقه على نطاق واسع

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
إن تركيا ملتزمة بدعم املشاركة الكاملة والفعالة من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة              -١٣٧

رامتهم؛ وتعزيز إمكانية حصوهلم علـى      يف احلياة االجتماعية؛ وبالنهوض حبقوقهم؛ ومحاية ك      
  .فرص عمل وعلى التعليم والسلع واخلدمات

واألساس الذي تقوم عليه السياسة اليت تتبعها تركيا خبـصوص األشـخاص ذوي               -١٣٨
اإلعاقة هو اتباع هنج قائم على احلقوق يف مجيع جماالت السياسة العامة، وضمان مشاركتهم              

  .يف آليات اختاذ القرارات
من أجل  " جملس رصد وتقييم حقوق األشخاص املعاقني      "٢٠١٣وقد أنشئ يف عام       -١٣٩

وضع الترتيبات اإلدارية والقانونية الضرورية حلماية حقوق األشخاص املعـاقني وتعزيزهـا؛            
وصياغة وثائق استراتيجية وخطط عمل وإقرارها؛ وضمان التعاون والتنسيق بني املؤسسات           

  .بشأن حقوق األشخاص املعاقني
ومتشياً مع الغرض املقصود من وضع هنج قائم على احلقـوق والتعـبري يف اإلطـار             -١٤٠

القانوين عن التحول يف النماذج من هنج طيب إىل هنج اجتماعي، اسـتعيض عـن مفـردات              
األشخاص "الواردة يف مجيع النصوص القانونية بعبارة   " ذوي العاهات "و" املعتلِّني"و" املعوَّقني"

  ."ذوي اإلعاقة
 ٢٠١٤فربايـر   / شباط ٦وُعدل القانون املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف           -١٤١

ويف هذا السياق، غُري تعريف األشـخاص       . متشياً مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
وُوضعت مادة مستقلة بشأن حظر التمييز، وُنص على اختاذ التدابري الالزمة لوضـع             . املعاقني

وعالوة على ذلك، فبغيـة     . يما يتعلق باألشخاص املعاقني حتقيقاً للمساواة     ترتيبات معقولة ف  
تعزيز متتع األشخاص املعاقني باحلق يف العمل والتعليم، أدخلت إضـافات علـى القـانون               
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األساسي للتعليم الوطين وقانون العمل، حتظر التمييز القائم حتديداً على اإلعاقـة يف جمـايل               
  .التعليم والعمل

 ٢٠١١ية تعزيز فرص حصوهلم على العمل، ُعدل القانون ذو الـصلة يف عـام               وبغ  -١٤٢
  .لتطبيق اختبار مركزي جديد لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف اخلدمة املدنية

، الذي نظمته "مشروع احللقات الدراسية املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلعاقة "ويف إطار     -١٤٣
، ُعقدت حلقـات دراسـية إعالميـة    ٢٠١٢عام وزارة األسرة والسياسات االجتماعية يف   

وهدف املشروع إىل أخذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي         . وأُعدت مبادئ توجيهية للتنفيذ   
اإلعاقة يف االعتبار، وتعزيز اتباع هنج متكامل بشأن مـسألة اإلعاقـة، واسـتهدف أربـع           

نظمات غري احلكومية، اخلرباء يف جمال التشريع، وأعضاء القضاء، وأعضاء امل(جمموعات خمتلفة 
  ).وممثلي املؤسسات احلكومية

وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تعكف وزارة األسـرة والـسياسات              -١٤٤
" مشروع دعم تنفيذ ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة "االجتماعية على تطبيق    

  .٢٠١٤-٢٠١٣للفترة 

  الدولية ومكافحة االجتار بالبشرالالجئون وملتمسو اللجوء، واحلماية     
 نفاذ القانون املتعلق باألجانب واحلماية الدولية، وهو        ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١بدأ يف     -١٤٥

اإلطار القانوين األساسي فيما يتصل باألجانب وطاليب احلماية الدولية واملهاجرين القـانونيني            
ليه إنشاء املديرية العامة إلدارة اهلجرة      وحيدد هذا القانون األساس الذي يقوم ع      . وغري القانونيني 

وتتوىل املديرية مسؤولية تنفيذ السياسات واالستراتيجيات املتعلقة       . حتت إشراف وزارة الداخلية   
بقضايا اهلجرة، واحلفاظ على التنسيق فيما بني املؤسسات املختلفة، واالضـطالع باألنـشطة             

قامتهم فيها وخروجهم منها وترحيلهم عنها،      واإلجراءات املتصلة بدخول األجانب إىل تركيا وإ      
  .واحلماية الدولية، واحلماية املؤقتة، ومحاية ضحايا االجتار بالبشر

على احلمايـة   ") وضع اللجوء املشروط  "املعنونة  ( من هذا القانون     ٦٢وتنص املادة     -١٤٦
.  يف بلد ثالـث    الدولية فيما يتعلق باألجانب القادمني من بلدان غري أوروبية إىل أن يستقروا           

وميكن أن حيصل األشخاص القادمون من بلدان أوروبية على وضع الالجئني مبوجب القانون             
 اخلاصة بوضع الالجئني    ١٩٥١وبالنظر إىل كون تركيا طرفاً يف اتفاقية جنيف لعام          . (نفسه

، فـإن أحكـام اتفاقيـة    "احلدود اجلغرافيـة " مع تطبيق ١٩٦٧والربوتوكول اإلضايف لعام   
ورغم "). بلدان أوروبية " تسري على ملتمسي اللجوء الذين يدخلون تركيا من          ١٩٥١ عام

هذا االختالف يف التعريف، ليس هناك متييز من حيث إجراءات اللجوء، وُتـدرس مجيـع               
 والقانون اجلديـد املتعلـق   ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١الطلبات مبا يتفق مع اتفاقية عام    
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ويتلقى ملتمسو اللجوء مـن كلتـا الفئـتني املـساعدة           . ليةباألجانب وقانون احلماية الدو   
  .االجتماعية والصحية وميكنهم التمتع باحلق يف العمل والتعليم دون متييز

ومتشياً مع االتفاقيات الدولية، متتثل تركيا امتثاالً صارماً ملبدأ عدم اإلعادة القـسرية               -١٤٧
  . لالضطهادوال تعيد أي ملتمس للجوء إىل إقليم قد يتعرض فيه

وتقوم تركيا، وفقاً اللتزاماهتا الناشئة عن القانون الدويل اإلنساين، باتباع سياسـة               -١٤٨
احلدود املفتوحة أمام السوريني الفارين من العنف، وهي توفر هلؤالء املـواطنني الـسوريني              

وتـشمل احلمايـة املؤقتـة      . احلماية املؤقتة مبوجـب القـانون الـدويل، دون أي متييـز           
وتستضيف املدن والبلدات التركية املختلفـة مـا        .  خميماً ٢٢ سوري يف    ٢٢٠ ٠٠٠ ياًحال

  . مليون سوري تقريبا١,٦ًجمموعه 
والعمل جـار لوضـع     . وال تزال مكافحة االجتار بالبشر تشكل إحدى األولويات         -١٤٩

  ".قانون منع االجتار بالبشر ومحاية الضحايا"مشروع 
 أجل مكافحة االجتار بالبشر إىل تفكيك شبكات اجلرمية         وهتدف اجلهود املبذولة من     -١٥٠

املنظمة، وحتديد األفراد الضحايا أو الشهود، والسماح لألجانب منهم باإلقامة يف بلدنا بتوفري    
احلماية والدعم النفسي وخدمات إعادة التأهيل، والوصول بالتايل إىل حتديد هوية اجملرمني عن 

التعاون مع سلطات إنفاذ القوانني وضمان عودة الضحايا        طريق تشجيع هؤالء األجانب على      
  .إىل بلداهنم عودة آمنة وطوعية

وعالوة على ذلك، تسهم تركيا يف اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلقليمية والدولية يف               -١٥١
جمال مكافحة االجتار بالبشر، وتدخل يف تعاون ثنائي عن طريق التوقيع على اتفاقـات مـع                

  .اورة وبلدان املنطقةالبلدان اجمل
، ٢٠١٤أكتوبر / وتشرين األول٢٠٠٥ونتيجة لعمليات ُنفذت يف الفترة ما بني عام        -١٥٢

  . ضحية١ ١١٩ متجراً وأُنقذ ٢ ٠٦٩ألقي القبض على ما جمموعه 

  التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
جمال التنفيذ الكامـل    يشكل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان أحد أهم العوامل يف             -١٥٣

وحتقيقاً هلذه الغايـة، يقـدَّم    . لألساس القانوين السليم الذي تشكَّل يف إطار عملية اإلصالح        
تدريب دوري بشأن حقوق اإلنسان إىل موظفي مجيع املؤسسات احلكوميـة، وال سـيما              

وعالوة على ذلـك، تـنظم مؤسـسات        . القضاة واملدعني العامني وموظفي إنفاذ القانون     
  .ظمات غري حكومية شىت محالت للتوعية العامةومن

وتدير أكادميية القضاء يف تركيا العديد من الدورات بشأن حقوق اإلنسان للقـضاة              -١٥٤
واملدعني العامني املرشحني تتناول التمتع باحلقوق واحلريات األساسية، واألحكام القـضائية           

األكادميية أيضاً دورات خمتلفة بـشأن  وتقدم . الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  
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القـضاة  (حقوق اإلنسان كجزء من التدريب املقدَّم أثناء اخلدمة ملـوظفي وزارة العـدل              
وتركز الدورات التدريبية على احلق يف حماكمة عادلة، وحظر التمييـز،           ). واملدعون العامون 

تحدة واتفاقيات جملـس    والتزامات تركيا مبوجب األحكام ذات الصلة من اتفاقيات األمم امل         
  .أوروبا، واألحكام القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

وتنظم وزارة  . وكُثفت يف العقد املاضي أنشطة تدريب أفراد وكاالت إنفاذ القانون           -١٥٥
الداخلية حلقات دراسية ومؤمترات وحلقات عمل دورية للموظفني على املستويات املختلفة           

وتتناول هذه احللقات الدراسية مواضـيع مثـل        . املتعلق حبقوق اإلنسان  كجزء من التدريب    
األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون احمللي التركي؛ وواجبات ومـسؤوليات كبـار             
املديرين وموظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق حبقوق اإلنسان مبوجب االتفاقيات الدولية الـيت             

  .أصبحت تركيا طرفاً فيها
وقد أصبحت الدورات التدريبية املتعلقة حبقوق اإلنسان إجبارية يف مناهج أكادميية             -١٥٦

وُتقدم أكادميية الشرطة دورات خمتارة يف اللغـة،        . وكليات الشرطة وكذلك مدارس الدرك    
  .٢٠١٥-٢٠١٤مثل الكردية واألرمينية، اعتباراً من السنة الدراسية 

ب قبل اخلدمة وأثناءها بشأن حقـوق اإلنـسان         وُيقدَّم للعاملني يف السجون تدري      -١٥٧
  .واحلريات األساسية، وال سيما بشأن حقوق السجناء

وقد اُتخذ كثري من التدابري لتحسني احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن              -١٥٨
إىل " الدميقراطية وحقوق اإلنـسان   "فقد أضيف مقرر خمتار بشأن      . طريق التثقيف والتدريب  

وبدأ عدد من اجلامعات يف تقدمي بـرامج ماجـستري          . لدراسية للمدارس اإلعدادية  املناهج ا 
وحتظر لوائح وزارة التعليم الوطين املتعلقة بالكتب املدرسية        . ودكتوراه بشأن حقوق اإلنسان   

  .استخدام العناصر التمييزية والعناصر اليت ختالف مبادئ حقوق اإلنسان
، "تثقيف املتعلق باملواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنـسان ال"ويف إطار املشروع املعنون    -١٥٩

تقوم وزارة التعليم الوطين يف إطار شراكة مع جملس أوروبا بتحليل وتعزيز التشريعات واملناهج 
التعليمية بناًء على مبدأ التثقيف املتعلق باملواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنـسان، وبتـدريب             

م بشأن ذلك املبدأ، وبوضع برامج ومواد تدريبية يستخدمها         موظفي الوزارة بغية زيادة قدراهت    
  .املدرِّبون املدرسون لتدريب مدرسني آخرين، وبإصدار نشرات موجهة إىل مجهور أوسع

  التطلع إىل املستقبل    
وستواصل تركيا عمليـة    . تلتزم تركيا التزاماً تاماً بعملية االستعراض الدوري الشامل         -١٦٠

ذة يف االعتبار التزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك من خالل االستعراض الدوري            اإلصالح الشاملة آخ  
  .الشامل، وستتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة هبدف زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

        


