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 التشاور وعملية املنهجية -أوال   
 عتن الصتادرة التوجيهيتة املبتاد  إىلاً استتناد التقرير هذا إعداد عملية اخلارجية وزارة نسقت -١

 الصتلة  ذات العامتة املؤسستات مت  التقريتر إعتداد عمليتة يف التشتاور وجرى اإلنسان. حقوق جملس
 حمتواه. يف سامهت اليت واجلامعات  املدين  اجملتم  وممثلي اإلنسان  حلقوق الوطنية واملؤسسات

 اً اجتماعتت اخلارجيتتة وزارة ونظمتتت متترحلت . علتت  املتتدين اجملتمتت  متت  املشتتاورات وعقتتدت -٢
 املتتتتتتدين اجملتمتتتتتت  متتتتتتن املصتتتتتتلحة أصتتتتتتحا  فيتتتتتت  شتتتتتتار  ٢٠١9 أيلول/ستتتتتتبتمرب ٣٠ يف تشتتتتتتاور ً 

 رابت  عترب العمليتة يف للمستامهة املصتلحة أصتحا  مجي  إىل الدعوة ووجهت العامة. واملؤسسات
 القضتتا  حتديتتد يف حامستتة مستتامهات املتتدين اجملتمتت  وقتتد  اخلارجيتتة. لتتوزارة الشتتب ي املوقتت  علتت 
  اإلنرتنت. شب ة عل  موقعها يف التقرير اخلارجية وزارة ونشرت الوطين. التقرير يف األولوية ذات
 يف الشتتام  التتدوري لالستتتعرا  الثانيتتة اجلولتتة يف تركيتتا تلقتهتتا التتيت التوصتتيات وترمجتتت -٣

 ذات الوطنيتتتة واملؤسستتتات العامتتتة املؤسستتتات مجيتتت  إىل وأرستتتلت الرتكيتتتة اللغتتتة إىل ٢٠١5 عتتتا 
 تنفيذها. رصد بغر  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وإىل الصلة

 التتدوري االستتتعرا  منتتذ اإلنستتان حقتتوق جمتتال يف التطتتورات علتت  التقريتتر هتتذا وستتزك  -٤
 الشام . الدوري لالستعرا  الثانية اجلولة يف قبلتها اليت والتوصيات برتكيا املتعلق األخز الشام 

 السياق -اثنيا   
 يف ستتياقها يف األمتتور وضتت  املهتتم متتن االستتتعرا   قيتتد الفتترتة يف بدقتتة النظتتر أجتت  متتن -5

 ووحشتية النطتاق واستعة انقالبيتة حملاولة تركيا تعرضت  ٢٠١6 متوز/يولي  ١5 ففي التقرير. بداية
 االنقالبيتتة احملاولتتة استتتهدفت وقتتد اإلرهابيتتة. هللا فتتت  منظمتتة ونفتتذ ا نظمتهتتا مثيتت  هلتتا يستتبق مل

 األول املقتتا  يف ذلتت  يف مبتتا األساستتية  واحلتتر ت واحلقتتوق الدستتتوري والنظتتا  الرتكيتتة الدميقراطيتتة
  اآلالف(. وُجرح اً شخص ٢5٠ من أكثر )قُت  احلياة يف احلق
 ضتمان أجت  متن اإلرهابيتة  االنقالبية احملاولة من وجي ة فرتة بعد الطوار  حالة وأعلنت -6

 ستتتتبي  ويف مواطنينتتتتا  وحتتتتر ت وحقتتتتوق القتتتتانون ستتتتيادة ومحايتتتتة تركيتتتتا يف الدميقراطيتتتتة استتتتتمرارية
 تستتتللها ختتتالل متتتن الدولتتتة ألمتتتناً خطتتتز اً  ديتتتد تشتتت   التتتيت هللا فتتتت  جلماعتتتة بفعاليتتتة التصتتتدي
 ووافتتتق اإلعتتتال . ووستتتا   اخلتتتا  القطتتتا  يف وجودهتتتا إىل ابإلضتتتافة الدولتتتة  أجهتتت ة إىل الستتتري
  .(١)٢٠١6 متوز/يولي  ٢١ يف القرار عل  الرتكي الربملان

 التقيتتتتتد عتتتتتد  يف ابحلتتتتتق العمتتتتت  إىل تركيتتتتتا جلتتتتت ت الطتتتتتوار   حالتتتتتة إعتتتتتالن أعقتتتتتا  ويف -٧
 املدنيتتة ابحلقتتوق اخلتتا  التتدوي والعهتتد اإلنستتان  حلقتتوق األوروبيتتة االتفاقيتتة مبوجتت  اباللت امتتات
 اً وفقتت التقيتتد  عتتد  بشتت ن الواجتت  النحتتو علتت  أورواب جمللتتس العتتا  األمتت  إخطتتار ومت والسياستتية.

 لألمتتتتم العتتتتا  األمتتتت  وإخطتتتتار اإلنستتتتان  حلقتتتتوق األوروبيتتتتة االتفاقيتتتتة متتتتن ١5 املتتتتادة تقتضتتتتي  ملتتتا
  والسياسية. املدنية ابحلقوق اخلا  الدوي العهد من ٤ املادة تقتضي  ملا اً وفق املتحدة 

 علتت  الربملتتان وصتتادق بقتتانون. اً مرستتوم ٣٢ ستتن مت الطتتوار   حالتتة إعتتالن فتترتة وختتالل -٨
 الطوار . حالة بتمديد املتعلقة القرارات وكذل  القوان   مراسيم مجي  عل  الواج  النحو
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 مبوج  الطوار " حالة تدابز يف التحقيق "جلنة أُنشئت أورواب  جملس بتوصيات وعمالً  -9
 وتلقتتتتي تقيتتتتيم أجتتتت  متتتتن ٢٠١٧ أ ر/متتتتايو ٢٢ يف عملهتتتتا وبتتتتدأت 6٨5 رقتتتتم بقتتتتانون املرستتتتو 
 نطتتتاق يف القتتوان  مبراستتيم عمتتتالً  مباشتترة تنفيتتذها مت التتيت اإلداريتتتة ابإلجتتراتات املتعلقتتة التتدعاوى

  الطوار . حالة
 ١٢6 ٢٠٠ تلقتتت وقتتد .٢٠١٧ متوز/يوليتت  ١٧ يف التتدعاوى تلقتتي يف اللجنتتة وبتتدأت -١٠

 قترار ٧ 6٠٠ منهتا ٢٠١9 األول/أكتتوبر تشترين 9 حتى قرار 9٠ ٠٠٠ اللجنة وأصدرت دعوى.
 اللجنة. قرارات عل  لالعرتا  القانونية االنتصاف سب  إىل الوصول ويتاح الدعاوى. بقبول تتعلق
 حملية. انتصاف كوسيلة  ابللجنة اإلنسان حلقوق األوروبية احمل مة واعرتفت -١١
 ابلت اما ا التا  تقيدها مناً انطالق تتصرف تركيا كانت  الطوار   حالة تنفيذ فرتة وطوال -١٢

 والتناس . الضرورة مبدأي وراعت القانون حل م التا  االحرتا  تركيا وأولت الدوي. القانون مبوج 
 إلغتتتات الواجتتت  النحتتتو علتتت  ومت .٢٠١٨ متوز/يوليتتت  ١9 يف الطتتتوار  حالتتتة رفعتتتت وقتتتد -١٣

 نفس . التاريخ مناً اعتبار  التقيد عد  إخطارات
 املعتتتين الفريتتتق وعقتتتد اإلصتتتالح. بتتتر م  علتتت  تركيتتتا ركتتت ت الطتتتوار   حالتتتة رفتتت  وبعتتتد -١٤

 ٢٠١٨ األول/ديسمرب كانون  ١١و ٢٠١٨ آ /أغسطس ٢9 يف اجتماعات اإلصالح إبجراتات
 يف إصتالحات إجرات مواصلة عل  تركيا تصميم عل  يدل مما التواي  عل  ٢٠١9 أ ر/مايو 9و

  األساسية. واحلقوق القضات جماي

 القانوين اإل ار -ألف 
 حقتتتتوق جمتتتتال يف الدوليتتتتة الت اما تتتتا متتتت  يتماشتتتت  مبتتتتا تشتتتتريعا ا مراجعتتتتة تركيتتتتا وتواصتتتت  -١5

 لالستتتعرا  الثانيتتة اجلولتتة منتتذ تنفيتتذها مت التتيت القانونيتتة اإلصتتالحات يلتتي فيمتتا وتتترد اإلنستتان.
 الشام . الدوري

 واعتمتتد .٢٠١٧ نيستان/أبري  ١6 يف جترى التذي االستتفتات طريتق عتن الدستتور ُعتدل فقتد -١6
 السلطات. ب  الفص  مبدأ عل  أقوى بصورة يؤكد الذي الرائسي النظا  الدستوري التعدي  مبوج 
 وأُلغتتي للدولتتة  ور يستتاً  للح ومتتة اً ر يستت تركيتتا مجهوريتتة ر تتيس أصتتب  ذلتت   علتت  وبنتتاتً  -١٧

  والوزرات. النوا  م  ابلتعاون التنفيذية ابلسلطة الر يس ويضطل  الوزرات"  "ر يس منص 
 ابلستتتلطة املتعلقتتتة املستتتا   بشتتت ن رائستتتية مراستتتيم إصتتتدار للتتتر يس جيتتتوز للتعتتتدي  اً ووفقتتت -١٨

 الدستتورية. احمل متة قبت  متن القضتا ية للمراجعتة خاضتعة الرائستية املراسيم وت ون فق . التنفيذية
 رائسية. مراسيم مبوج  األساسية واحلر ت احلقوق مس لة تنظيم جيوز وال
 القضا ية. للمراجعة خاضعة وأفعال  الر يس أعمال مجي  ونوت  -١9
 ومتتتت القضتتات. واستتتقالل ن اهتتة علتت  بشتتدة الدستتتور وأكتتد العستت ري. القضتتات وأُلغتتي -٢٠
 ودا ترت   عضتواً  ١٣ يضماً جملس ليصب  العام " واملدع  للقضاة األعل  "اجمللس هي لة إعادة

 24و 23و 22-149 )التوصرريا  العتتام ". واملتتدع  القضتتاة "جملتتس إىل تستتميت  وبُتتدلت
 (29و 26و 2٥و
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 وُنشتترت .٢٠٢٣-٢٠١9 للفتترتة القضتتا ي اإلصتتالح استترتاتيجية العتتدل وزارة ووضتتعت -٢١
  .(٢)٢٠١9 أ ر/مايو ٣٠ يف الر يس قب  من االسرتاتيجية هذه
 مبشتتاركة إعتتدادها مت اً نشتتاط ٢56و غايتتة 6٣و أهتتداف 9 علتت  االستترتاتيجية وتشتتتم  -٢٢

 االسترتاتيجية  وضت  عمليتة أثنتات ويف احل وميتة. غتز واملنظمات الصلة ذات املؤسسات ومسامهة
 الواجت  النحتو علت  النظتر ومت املصتلحة. أصتحا  مجيت  فيها شار  منتظمة اجتماعات ُعقدت

 والتتتتوزارات الرتكيتتتتة  احملتتتتام  نقتتتتاابت واحتتتتتاد العتتتتام   واملتتتتدع  والقضتتتتاة العليتتتتا  احملتتتتاكم آرات يف
 وال تتتتا . واألكتتتادميي  احلقتتتوق  وكليتتتات الصتتتلة  ذات احل وميتتتة غتتتز واملنظمتتتات واملؤسستتتات
 حلقتتتتوق األوروبيتتتتة واملفوضتتتتية أورواب  وجملتتتتس األورويب  االحتتتتتاد ممثلتتتتي متتتت  اجتماعتتتتات وُعقتتتتدت
 االحتتتاد وتوصتتيات تقتتارير االعتبتتار يف ُأختتذت وقتتد الوثيقتتة. يف تقييمتتا م أدرجتتت وقتتد اإلنستتان 
 فينيستتتتتيا(  )جلنتتتتتة القتتتتتانون ختتتتتالل متتتتتن للدميقراطيتتتتتة األوروبيتتتتتة واللجنتتتتتة أورواب  وجملتتتتس األورويب 
 (106و ٥4-148 )التوصيتان اإلنسان. حلقوق األوروبية للمح مة القضا ية والسوابق

 ومحايتة القانون  سيادة تع ي  عل  أكرب بفعالية العم  هي لالسرتاتيجية الر يسية والركا   -٢٣
 وز دة ن اهتت   وحتست  القضتات استتقالل وتع يت  فعالية  أكثر حنو عل  وتع ي ها واحلر ت احلقوق
 يف التدفا  حتق وتع يت  العدالتة  إىل الوصتول وتيستز القضتا ية  العمليات وتبسي  النظا   شفافية

 6-148 )التوصيا  معقولة. زمنية فرتة غضون يف احملاكمة يف احلق ومحاية اجلنا ية اإلجراتات
 (107و 37و 30و 9و 7و

 وقتتتد القضتتتات. إصتتتالح استتترتاتيجية إطتتتار يف املتوختتتاة التشتتتريعية الرتتيبتتتات إعتتتداد وجيتتتري -٢٤
 .٢٠١9 األول/أكتوبر تشرين ٨ يف األوىل التشريعية احل مة عل  للربملان التابعة العدالة جلنة وافقت
 رصتتد تقتتارير العتتدل وزارة ستصتتدر القضتتات  إصتتالح استترتاتيجية تنفيتتذ مراقبتتة أجتت  ومتتن -٢5

 علنية. وست ون يةن لي  واإل الرتكية ابللغت  التقارير هذه تصدر أن املقرر ومن سنوية.
 يقتتتو  أن املتوقتتت  ومتتتن القضتتتا ي". اإلصتتتالح إستتترتاتيجية وتقيتتتيم لرصتتتد "جملتتتس وسُينشتتت  -٢6

 تقتتارير وصتتياغة دوريتتة اجتماعتتات بتنظتتيم املصتتلحة  أصتتحا  مجيتت  فيتت  سيشتتار  التتذي اجمللتتس 
 علنية. ست ون اليت والتقييم الرصد
  يتتو  ١٠٠ ملتتدة متتتتد التيت الثانيتتة الرائستتية العمتت  وخطتة االستترتاتيجية متتن يتضتت  ومثلمتا -٢٧

 وزارة متن عمت  فريتق وقتا  اإلنستان. حقوق جمال يف عم  خطة صياغة عل  العدل وزارة تع ف
 فضتالً  الدستتورية  واحمل متة اإلنستان حلقتوق األوروبيتة للمح مة القضا ية السوابق بتحلي  العدل
 حلقتوق املتحتدة األمتم وآليتات أورواب  جمللتس التابعتة اهليئات عن الصادرة والتوصيات التقارير عن

 فيها ار ش عم  حلقات عدة وعقدت األورويب. االحتاد عن الصادرة املرحلية والتقارير اإلنسان 
 احل ومية  غز واملنظمات اإلنسان  حلقوق الوطنية واملؤسسات الوزارات وممثلو العليا  احملاكم قضاة

  األورويب. واالحتاد أورواب جملس م  الوثيق التعاون واستمر وأكادمييون. احملام   ونقاابت
 والتتدري "  و"التوعيتة التشتريعات"  "تنسيق مواضيعية: ركا   ثالث إىل العم  خطة وتستند -٢٨

  مستمرة. الصياغة عملية ت ال وال اإلنسان". حقوق جمال يف املؤسسية القدرات و"بنات
 العدالتة إىل الوصتول وتع يت  القضتات  فعاليتة حتست  هبدف تعديالت عدة إدخال وجرى -٢9

  اهلامة: للتطورات ملخص يلي وفيما العدل. وإقامة
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 قصتوى فترتات حتديتد مت ذلت   علت  وبنتات التقاضتي. لعمليتة ال منية الفرتة حتديد •
 اإلجتتراتات أنتتوا  متتن نتتو  ل تت  القضتتا ية اإلجتتراتات إطتتار يف تراعتت  أن ينبغتتي
 ؛التحقيقات وكذل 

 لتستتري  إل تترتوين إخطتتار نظتتا  ٢٠١9 الثاين/ينتتاير كتتانون  ١ متتن اً اعتبتتار  أُدختت  •
 ؛القانونية اإلجراتات

 وزاد  ٢٠١6 متوز/يولي  ٢٠ يف حمافظات ٧ يف إقليمية استئناف حماكم أُنشئت •
 ؛٢٠١9 عا  يف حم مة ١5 إىل عددها

  ٢٠١٨ عا  ويف املنازعات. لتسوية البديلة السب  تع ي  مت املدنية  الدعاوى يف •
 يف اإلل اميتة الوساطة اعتمدت كما  العم   قانون يف اإلل امية الوساطة اعتماد مت

 زاد الفتترتة  هتتذه وختتالل .٢٠١9 عتتا  يف التجتتاري  ابلقتتانون املتعلقتتة املنازعتتات
 ز دة حتدثت كما  الوساطة. طريق عن حلها مت اليت املنازعات عدد كبز  بش  
 ؛اجلنا ية اإلجراتات يف املنازعات لتسوية البديلة السب  يف مماثلة

 احمل متتتتة بقتتتترارات عمتتتتالً  والتحقيقتتتتات اإلجتتتتراتات فتتتتت  إعتتتتادة ابإلم تتتتان ابت •
 ؛أحادية إعال ت أو الودية التسوية أساس عل  اإلنسان حلقوق األوروبية

 ختتدمات "تع يتت  ختتالل متتن القانونيتتة املستتاعدة نظتتا  يف القصتتور أوجتت  ُحتتددت •
 التتتذي وتركيتتتا" األورويب االحتتتاد بتتت  التوأمتتتة مشتترو  إطتتتار يف القانونيتتتة املستتاعدة
 املا تتة يف ٣6 بنستتبة املخصصتتة املي انيتتة وزادت .٢٠١٨ متوز/يوليتت  يف استتت م 
 ؛٢٠١٨-٢٠١5 الفرتة خالل

 (6٧٠6 رقتم )القتانون اجلنا يتة املستا   يف التدوي القضتا ي التعتاون قتانون دخ  •
 خمتلتتتف 6٧٠6 رقتتتم القتتتانون يف أُدجمتتتت مث  ومتتتن .٢٠١6 عتتتا  يف النفتتتاذ حيتتت 

 ؛الوطنية القانونية ابلرتتيبات املتعلقة األح ا 
 ومت أخترى. وطنيتة عامتة مؤسستات يف التوطين القضتا ية املعلومتات نظا  دم  مت •

 ؛القانونية اإلجراتات متابعة لتيسز للمحام  احملمول املعلومات نظا  إطالق
 ؛القضا ية اإلجراتات يف واملر ية الصوتية املعلومات نظا  استخدا  نطاق توسي  مت •
 آذار/ ١٤ يف العتتتتتتام  واملتتتتتتدع  للقضتتتتتتاة القضتتتتتات أخالقيتتتتتتات مدونتتتتتتة نشتتتتترت •

 .٢٠١9 مارس

 املؤسسي اإل ار -ابء 
 حلقتتوق الدوليتتة اآلليتتات متتن املقدمتتة للتوصتتيات االمتثتتال لتع يتت  جهودهتتا تركيتتا واصتتلت -٣٠

 يفاً مهمتتاً عنصتتر  اإلنستتان حلقتتوق الوطنيتتة املؤسستتات تع يتت  ويعتتد واملمارستتة. القتتانون يف اإلنستتان
 اجلهود. هذه
 وكفتتتاتة استتتتقاللية 6٣٢٨ رقتتتم الت سيستتتي والقتتتانون الدستتتتور ي فتتت  الصتتتدد  هتتتذا ويف -٣١

 ابريس. ملباد  وفقاً  أنشئت اليت املظامل أم  مؤسسة
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 الفئتتتات ستتتيما وال املؤسستتتة  هتتتذه إىل بستتتهولة الوصتتتول اجملتمتتت  شتتترا   مجيتتت  وإبم تتتان -٣٢
 دعتاوى هتي إليهتا املقدمتة التدعاوى غالبيتة فتنن الشت اوى  لتقدمي آلية أهنا إىل وابلنظر الضعيفة.
 كبتتتزة.  ز دة مهنيتتتة ومنظمتتتات ح وميتتتة غتتتز منظمتتتات متتتن املقدمتتتة التتتدعاوى عتتتدد وزاد فرديتتتة.

  املؤسسة. ومصداقية أمهية يع س مما
 معتتتتدل كتتتتان  حتتتت  ويف املظتتتتامل. أمتتتت  مؤسستتتتة لقتتتترارات العامتتتتة املؤسستتتتات امتثتتتتال وزاد -٣٣

 .٢٠١٨ عا  يف املا ة يف ٧٠ نسبت  بلغت فقد  ٢٠١٣ عا  يف املا ة يف ٢٠ حواي االمتثال
 متتن عتتدد يف عضتتويتها ختتالل متتن التتدوي تعاوهنتتا املؤسستتة عتت زت ذلتت   علتت  وعتتالوة -٣٤

 املظامل. ألمنات األوروبية والشب ة املظامل  ألمنات الدوي املعهد مث  املظامل أمنات شب ات
 عمتالً  الربملان إىل الواج  النحو عل  ُقدمت سنوية تقارير املظامل أم  مؤسسة ونشرت -٣5

 يف مت  ٢٠١9 لعتتا  الستتنوي نصتتف ابلنشتتا  املتعلتتق للتقريتتر اً ووفقتت واملستتاتلة. الشتتفافية مببتتدأي
 ١٢ ٠٨٧ يف النظتتر واستتت م  املؤسستتة  إىل دعتتوى ١٠ ٧١٢ تقتتدمي العتتا  متتن األول النصتتف
  علنية. بصورة التقارير هذه وتنشر .حالة
 الفحتم  تعتدين جمتال يف املهنية والسالمة الصحة عن خاصة تقارير ثالثة املؤسسة ونشرت -٣6

 علنية. تقارير وهي تركيا  يف السوري  وأوضا  تركيا  يف القضا ي النظا  تواج  اليت واملشاك 
 مناهضتتتتة مهتتتتا  ليشتتتتم  تركيتتتتا يف اإلنستتتتان حقتتتتوق ملؤسستتتتة الت سيستتتتي القتتتتانون ونُقتتتت  -٣٧

 اً وفقتتت تركيتتتا يف واملستتتاواة اإلنستتتان حقتتتوق مؤسستتتة إنشتتتات مت ولتتتذل   املستتتاواة. وحتقيتتتق التمييتتت 
 .٢٠١6 نيستان/أبري  ٢٠ يف التنفيتذ حيت  دخت  التذي 6٧٠١ رقتم القتانون مبوجت  ابريس ملباد 

 (26و 2٥و 24و 23و 20و 18-148 )التوصيا 
 حبمايتتتتة املتعلقتتتتة األنشتتتطة بتنفيتتتتذ اإلنستتتتان حقتتتوق مؤسستتتتة ُكلفتتتتت  ذلتتت   علتتتت  وبنتتتاتً  -٣٨

 ابحلقتتوق التمتتت  يف التمييتت  ومنتت  املتستتاوية  املعاملتتة يف احلتتق وضتتمان اإلنستتان  حقتتوق وحتستت 
 يتعلتتتق فيمتتتا املؤسستتتة واليتتتة بشتتت ن املعلومتتتات متتتن امل يتتتد 6٢-5٣ الفقتتترات يف وتتتترد واحلتتتر ت.
 التميي . مبناهضة

 الربوتوكتول ستياق يف وطنيتة وقا يتة كآليتة  ابلعمت  اً أيضت اإلنستان حقتوق مؤسستة وكلفت -٣9
 الالإنستانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغزه التعذي  مناهضة التفاقية االختياري

 (32-148 )التوصية املهينة. أو
 الوطنيتتة للمؤسستتات األوروبيتتة الشتب ة عضتتوية إىل املؤسستتة انضتتمت  ٢٠١٤ عتا  ويف -٤٠

 العتتتتاملي التحتتتتالف قبتتتت  متتتتن االعتمتتتتاد علتتتت  احلصتتتتول املؤسستتتتة أهتتتتداف ومتتتتن اإلنستتتتان. حلقتتتتوق
 ومتتن ذلتت   ومتت  بعتتد. االعتمتتاد عمليتتة املؤسستتة تبتتدأ ومل اإلنستتان. حلقتتوق الوطنيتتة للمؤسستتات

 طريتتق خارطتتة مبثابتتة يعتتترب والتتذي قتتدرا ا  لتنميتتة تقيتتيم إبجتترات املؤسستتة تقتتو  قتتدر ا  تقيتتيم أجتت 
 وذلتتت  اإلنستتتان  حلقتتتوق الوطنيتتتة للمؤسستتتات العتتتاملي التحتتتالف قبتتت  متتتن اعتمادهتتتا خيتتتص فيمتتتا

 والشتب ة اإلنستان  حلقتوق الستامي املفتو  وم تت  اإلمنتا ي  املتحدة األمم بر م  م  ابلتعاون
  (22و 21-148 )التوصيتان اإلنسان. حلقوق الوطنية للمؤسسات األوروبية

 وستتيلة تتتوفز هبتتدف ٢٠١٣ عتتا  يف ابلتعويضتتات معنيتتة اإلنستتان حلقتتوق جلنتتة وأُنشتتئت -٤١
 حلقتتوق األوروبيتتة احمل متتة أمتتا  املعلقتتة ابلتتدعاوى يتعلتتق فيمتتا إليهتتا الوصتتول مي تتن حمليتتة انتصتتاف
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 أربتتت  التعويضتتتات جلنتتتة اختصاصتتتات نطتتتاق توستتتي  ومت اإلجتتتراتات. فتتترتة طتتتول بستتتب  اإلنستتتان
 اعتمتدت وقد التواي. عل  ٢٠١9و ٢٠١٨و ٢٠١6و ٢٠١٤ األعوا  يف ها إنشا  منذ مرات
 فعالة. حملي انتصاف وسيلة بوصفها اإلنسان حلقوق األوروبية احمل مة قب  من اللجنة
 حلمايتتتة هيئتتة أنشتتئت ( 669٨ رقتتم )القتتانون الشخصتتية البيتتا ت محايتتة لقتتانون ووفقتتاً  -٤٢

 الشخصية. البيا ت
 ومطتالبهم آرا هتم تقدمي من األفراد لتم   أُنشئ الذي الرائسة  اتصاالت مرك  وحص  -٤٣

 فئتة يف "٢٠١9 لعا  املعلومات جملتم  العاملية "القمة جا  ة عل  املعلومات  عل  احلصول وطلبات
 االحتتاد ينظمهتا التيت املعلومتات جملتم  العاملية القمة متنحها جا  ة وهي املعلومات"  إىل "الوصول
 "الشتتتؤون فئتتتة يف األوىل اجلتتتا  ة علتتت  كتتتذل   وحصتتت  والالستتتل ية  الستتتل ية لالتصتتتاالت التتتدوي
 العامة. للعالقات الدولية الرابطة متنحها اليت للتمي   العاملية الذهبية اجلوا   من وهي العامة"

 الدولية اآلليا  مع والتعاون الدولية لاللتزاما  االمتثال -جيم 
 عليها  صدقت اليت واالتفاقيات املعاهدات مبوج  الدولية الت اما ا احرتا  تركيا تواص  -٤٤

 اآلليتات مت  طوي  أمد منذ القا م تعاوهنا عل  احلفاظ م  العريف  الدوي القانون مبوج  وكذل 
 اخلاصتة واإلجتراتات املتحتدة  لألمتم التابعتة اإلنستان حقوق معاهدات هيئات سيما وال الدولية 
 اإلنسان. حقوق جمللس التابعة
 إىل طرف كدولة  تقاريرها تركيا قدمت الشام   الدوري لالستعرا  األخزة اجلولة ومنذ -٤5

 وأفتراد املهتاجرين العمتال مجيت  حقوق محاية وجلنة اإلعاقة  ذوي األشخا  حبقوق املعنية اللجنة
 (٥-148 )التوصية الطف . حقوق وجلنة املرأة  ضد التميي  عل  القضات وجلنة أسرهم 

 إىل االنضتتما  يف املتمثتت  هتتدفها متت  ومتشتتياً  األشتتخا   مجيتت  حقتتوق تع يتت  أجتت  ومتتن -٤6
 التفاقيتتة االختيتتاري الربوتوكتتول علتت  تركيتتا صتتدقت اإلنستتان  حلقتتوق األساستتية الدوليتتة الصتت و 
 األشتخا  حقتوق التفاقية االختياري والربوتوكول  (٣)البالغات تقدمي إبجرات املتعلق الطف  حقوق
 (٥3-148 )التوصية األخزة. الشام  الدوري االستعرا  جولة منذ وذل   (٤)اإلعاقة ذوي
 ختتتالل األوروبيتتتة ابملفوضتتتية اخلاصتتتة االتفاقيتتتات متتتن العديتتتد علتتت  اً أيضتتت تركيتتتا وصتتتدقت -٤٧
 متتن ٢٢5 متن ١٢١ يفاً طرفتت  ٢٠١9 أيلول/ستبتمرب ١5 منتتذ تركيتا وأصتتبحت .(5)٢٠١5 عتا 

 أورواب. مبجلس اخلاصة االتفاقيات
 إطتتتتتار يف بتتتتتوال ت امل لفتتتتت  إىل ٢٠٠١ عتتتتتا  منتتتتتذ دا متتتتتة ز رة دعتتتتتوة تركيتتتتتا وقتتتتتدمت -٤٨

 منتتذ تركيتتا إىل رمسيتتة بتت  رات قتتا  ذلتت   علتت  وبنتتات اإلنستتان. حقتتوق جمللتتس اخلاصتتة اإلجتتراتات
 االختفتتتتات حبتتتتاالت املعتتتتين العامتتتت  الفريتتتتق متتتتن كتتتت   الشتتتتام  التتتتدوري لالستتتتتعرا  األختتتتزة اجلولتتتة
 الترأي حريتة يف احلتق ومحايتة بتع يت  املعتين املتحتدة لألمتم اخلتا  واملقترر الطتوعي  غز أو القسري
 العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغزه التعذي  مبس لة املعين املتحدة لألمم اخلا  واملقرر والتعبز 
 (٥٥-148 )التوصية املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية

 فقامتتت تركيتتا. إىل ب  را تتا القيتتا  اإلنستتان حبقتتوق معنيتتة أختترى دوليتتة هيئتتات وواصتتلت -٤9
 اللجنتة قامتت بينما  ٢٠١5 األول/أكتوبر تشرين يف تركيا إىل ب  رة التعذي  ملن  الفرعية اللجنة

 الستتتنوات ختتتالل تركيتتتا إىل خمصصتتتة ز رات ومختتتس واحتتتدة دوريتتتة بتتت  رة التعتتتذي  ملنتتت  األوروبيتتتة
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 األختتزة. اجلولتتة منتتذ متترات ٣ تركيتتا اإلنستتان حلقتتوق أورواب جملتتس مفتتو  وزار املاضتتية. اخلمتتس
 (٥4-148 )التوصية

 املوجهتتة الرستا   علتت  دقيقتةاً ردود وقتتدمت الدوليتة. اآلليتات متت  بنتاتً اً حتتوار  تركيتا جتتري -5٠
 تركيتا بت  البنتات واحلتوار الطتوار . حالة أثنات حى اإلنسان  حقوق جمللس اخلاصة اإلجراتات من

 األفرقتتتة عتتتن الصتتتادرة واإلحصتتتا يات التقتتتارير يف وجتتت  أفضتتت  علتتت  يتجلتتت  اخلاصتتتة واإلجتتتراتات
 (٥2-148 )التوصية اخلاص . واملقررين العاملة
 يف عليت  املنصتو  النحتو علت  تركيتا  جلت ت  ٧ الفقترة يف ابلتفصتي  موضت  هو ومثلما -5١

 يف احلتق إىل والسياستية  املدنية ابحلقوق اخلا  الدوي والعهد اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية
 حالة خالل ب فاتة اإلرها  م افحة أج  من املذكورين الص   مبوج  ابلت اما ا التقيد عد 

 تركيتا متن املقدمتة إلخطتاراتل اً وفقت الطتوار  حالتة ختالل املتختذة التتدابز مجي  وكانت الطوار .
 أعاله. املذكورين الص   مبوج  لالنتقا  القابلة غز ابحلقوق اإلخالل دون التقيد  بعد 

 ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز -اثلثا   
 التمييز عد   

 علت  متييت  دون القتانون أما  األفراد مجي  ب  املساواة عل  لرتكيا الدستوري النظا  يقو  -5٢
 التتتدين أو الفلستتتفي املعتقتتتد أو السياستتتي التتترأي أو اجلتتتنس أو اللتتتون أو العتتترق أو "اللغتتتة أستتتاس

 القبي ". هذا من اعتبار أي أو الطا فة أو
 جمموعتتتة هنتتتا  الدستتتتور  إىل وابإلضتتتافة التمييتتت . ضتتتد قتتتوي قتتتانوين إطتتتار تركيتتتا ولتتتدى -5٣

 اخلدمتتة وقتتانون ( 5٢٣٧ رقتتم )القتانون الرتكتتي اجلنتتا ي القتتانون ذلت  يف مبتتا القتتوان   متتن متنوعتة
 العمتت  وقتتانون ( ٢٨٢٠ رقتتم )القتتانون السياستتية األحتت ا  وقتتانون ( 65٧ رقتتم )القتتانون املدنيتتة

 تعتترتف وهتتي ( ١٧٣9 رقتتم )القتتانون التتوطين للتعلتتيم األساستتي والقتتانون ( ٤٨5٧ رقتتم )القتتانون
 ومتتن كتتان.  أستتاس أي علتت  التمييتت  وحتظتتر القتتانون أمتتا  األشتتخا  مجيتت  بتت  ابملستتاواة حتديتتداً 
 تتنص والتمييت " "ال راهيتة املعنونتة اإلرها  م افحة قانون من ١٢٢ املادة أن عل  الت كيد املهم
 ال راهية. جرمية عل  املعاقبة عل 
 يف املستاواة يف احلتق كفالتة  إىل الراميتة جهودهتا علت  املؤسستي الطتاب  تركيتا أضتفت وقد -5٤

 حلقتوق الوطنيتة املؤسستة إبنشات وذل   قانو ً  هبا املعرتف احلقوق ممارسة يف التميي  ومن  املعاملة
 (13-149و 1٥0-148 )التوصيا  .٢٠١6 عا  يف اإلنسان

 علت  (6٧٠١ رقم )القانون اإلنسان حلقوق الوطنية للمؤسسة الت سيسي القانون وينص -55
 إداري ابستتتقالل تتمتتت  التيت للمؤسستتة احملتددة التتثالث التوال ت أحتتد ابعتبتاره التمييتت " "مناهضتة
 (17-148 )التوصية هبا. خاصة مي انية إىل ابإلضافة وماي 
 أساس عل  التميي  وحيظر التميي   ملناهضة شام  قانون مبثابة هو 6٧٠١ رقم والقانون -56
 غتز أو السياستي الرأي أو الطا فة أو العقيدة أو الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو اجلنس نو 

 والستتن؛ اإلعاقتتة أو الصتتحية احلالتتة أو ال واجيتتة احلالتتة أو املولتتد أو املل يتتة أو العتترق أو السياستتي
 مبمارستة تعليمتات وإصدار الع ل  أو الفص  نطاق : يف تندرج اليت التميي  أش ال القانون وحيدد
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 املباشتر  والتمييت  اجلوانت   املتعتدد والتمييت  التعليمتات  هتذه مثت  وتنفيتذ ما شخص ضد التميي 
 اإلعاقتتتة  ذوي لألشتتتخا  املعقولتتتة التستتتهيالت تتتتوفز وعتتتد  والستتتخرية  املباشتتتر  غتتتز والتمييتتت 
 أبنت  ختاطئ افترتا  بستب  للتمييت  شتخص )تعتر  مفرتضتة أستبا  عل  القا م والتميي  والتحرش
 10-148 )التوصيا  القانون(. هذا يف املذكورة التميي  أسبا  أحد عليها تنطبق فئة إىل ينتمي

 (32و 26و 12-1٥0و 18و
 العامتتتتتة واملؤسستتتتتات األشتتتتتخا  مجيتتتتت  علتتتتت  حُيظتتتتتر  6٧٠١ رقتتتتتم القتتتتتانون ومبوجتتتتت  -5٧

 التعلتيم أو القتانون وإنفتاذ العدالتة مؤسستات مثت  للجمهتور  ختدمات تقتد  اليت اخلاصة وال يا ت
 أشخا  ضد التميي  ممارسة الر ضة  أو السياحة قطا  أو الس ن أو االتصاالت أو الصحة أو

 بش هنا. معلومات عل  احلصول أو اخلدمات هذه من االستفادة يف يرغبون
 مجيتتتت  علتتتت اً الت امتتتت 6٧٠١ رقتتتتم القتتتتانون يفتتتتر  التمييتتتت   حلظتتتتر انتهتتتتا  وقتتتتو  وعنتتتتد -5٨

 املتذكور  التمييت  إلهنات الالزمة التدابز مجي  ابختاذ اخلاصة  ال يا ت وكذل  العامة  املؤسسات
 ضده. واإلدارية القانونية االنتصاف سب  ومتابعة الت رار  ومن  تعويض  ودف 
 تشتم : اإلنستان حلقتوق الوطنيتة املؤسستة قتانون حتددها التيت التميي  مناهضة وواجبات -59

 املنتتاه  إعتتداد يف واملستتامهة التمييتت ؛ مناهضتتة بشتت ن اإلعتتال  وستتا   ختتالل متتن اجلمهتتور توعيتتة
 العمتومي ؛ للمتوفف  املهنية التدريبية الدورات وحمتوى التميي   مبناهضة املتعلقة الوطنية التعليمية

 بش ن قرارات واختاذ التميي   حظر انتهاكات يف ش اوى  عل  بناتً  أو تلقا ية بصورة والتحقيق 
 الذين لألشخا  والقانونية اإلدارية االنتصاف بسب  يتعلق فيما ساعدةامل وتقدمي احلاالت؛ هذه

 وإعتتتداد للتمييتتت ؛ التعتتتر  هتتتايف يتتتدعون اإلنستتتان حلقتتتوق الوطنيتتتة املؤسستتتة إىل شتتت اوى يقتتتدمون
 (16-148 )التوصية التميي . مناهضة عن سنوية تقارير
 املؤسستة إىل شت وى تقتدمي للتمييت  تعرضوا أهنم ي عمون الذين األشخا  جلمي  ومي ن -6٠

 ح ومتات أو احملافظات طريق عن تقدميها ومي ن جما ً  الش وى وتقد  اإلنسان. حلقوق الوطنية
 مقتتدمي األطفتتال هتتو ت وتبقتت  ذلتت   طلبتتوا إذا املشتتت   هتتو ت بستتري ة وحيتتتف  املقاطعتتات.
 الشت اوى مقدمي تعر  أن عل  6٧٠١ رقم القانون وينص احلاالت. مجي  يف سرية الش اوى

 حتقيتق إجترات اً أيضت للمؤسستة ومي تن التمييت . من ضرابً اً أيض يعد سلبية معاملة ألي املؤسسة إىل
 (32-149 )التوصية التميي . م اعم مجي  يف مسؤوليتها حب م
 الوطنيتة املؤسستة إىل املقدمتة الشت اوى ففتي اإلثبتات  ع ت بش ن العا  للمبدأاً وخالف -6١

 العامتتتة املؤسستتتة أو الشتتتخص علتتت  يفتتتر  التمييتتت   حظتتتر ابنتهتتتا  يتعلتتتق فيمتتتا اإلنستتتان حلقتتتوق
 صتتتتاح  ادعتتتتاتات صتتتتحة عتتتتد  يثبتتتتت أن االنتهتتتتا  هتتتتذا ابرت تتتتا  املتتتتتهم اخلتتتتا  ال يتتتتان أو

 تعتر  أنت  يتدعي التذي الشتخص فتنن وابلتتاي  ادعاتاتت . تدعم قوية مؤشرات قد  إذا الش وى
 اإلنسان. حلقوق الوطنية املؤسسة أما  اإلجراتات يف أفض  موقف يف ي ون للتميي 
 املؤسستة تفتر  انته   قد التميي  حظر أن جرى  الذي التحقيق عل  بناتً  تقرر  وإذا -6٢

 اخلاصتتتة ال يتتتا ت أو العامتتتة املؤسستتتات أو األشتتتخا  علتتت  غرامتتتات اإلنستتتان حلقتتتوق الوطنيتتتة
 املذكور. االنتها  عن املسؤولة

 إطتتار يف اإلنستان حلقتوق الوطنيتة املؤسستة إىل شت وى ٣٧١ قُتدمت  ٢٠١٨ عتا  ويف -6٣
 متتن أي إىل االستتتناد لعتتد  الشتت اوى هتتذه متتن ٣٣٧ ورُفتتض التمييتت . مبناهضتتة املتعلقتتة واليتهتتا
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 املؤسستتتات إىل شتتت اوى ٣ توجيتتت  ومت 6٧٠١ رقتتتم القتتتانون يف عليهتتتا املنصتتتو  التمييتتت  أستتتس
 اإلنسان. حقوق مؤسسة قب  من فيها التحقيق جرى ش وى ٣٧ وقبلت األخرى  العامة
 .(6)التمييتت  منتت  ملبتتدأ العامتتة املؤسستتات امتثتتال برصتتد املظتتامل أمتت  مؤسستتة كلفتتت  كمتتا -6٤

 املظتتامل أمتت  مؤسستتة وقتتدمت .٢٠١5 عتتا  منتتذ التمييتت  بشتت ن شتت وى ١5٧ املؤسستتة وتلقتتت
 جيتري التذي اجلنستاين"  املنظتور مراعتاة تعمتيم مراقبتة "مشرو  يفاً شري  بوصفها مهمة معلومات
 ملناهضتتتتة األولويتتتتة إعطتتتتات مثتتتت  توصتتتتيات تقتتتتدمي ختتتتالل متتتتن وذلتتتت   ٢٠١٧ عتتتتا  منتتتتذ تطبيقتتتت 
 املرك يتتتتتتة. والسياستتتتتتات اخلطتتتتتت  مجيتتتتتت  يف اجلنستتتتتتاين املنظتتتتتتور مراعتتتتتتاة تعمتتتتتتيم أجتتتتتت  متتتتتتن التمييتتتتتت 

 (67و 66-148 )التوصيتان
 واملثليتتتت  اتاملثليتتتت األشتتتتخا  ضتتتتد التمييتتتت  مناهضتتتتة أجتتتت  ومتتتتن ذلتتتت   علتتتت  وعتتتتالوة -65

 العتتدل وزارة تطبتتق  وحتتاملي صتتفات اجلنستت  اجلنستتانية اهلويتتة ومغتتايري اجلنستتي امليتت  وم دوجتتي
 وأدوات التقييم برام  حتس  "مشرو  إطار يف الشرحية" هذه من املدان  لفا دة التدخ  "بر م 
 وم دوجتي واملثليت  املثليتات متن املتدانون يتلقت  التتدخ   لرب م  اً ووفق الت هي ". وإعادة التدخ 
 والنفستتتتية الطبيتتتة املستتتاعدة اجلنستتت  صتتتفات وحتتتتاملي اجلنستتتانية اهلويتتتة ومغتتتايري اجلنستتتي امليتتت 

 أكفات. متخصص  من االجتماعية - والنفسية
 التميي . مناهضة بش ن أوىف معلومات الصلة ذات الفصول يف وترد -66

 األقليا   
 جمموعتتتتات ستتتتوى "األقليتتتتات" مصتتتتطل  يشتتتتم  ال الرتكتتتتي  الدستتتتتوري النظتتتتا  مبوجتتتت  -6٧

 األطتتتراف املتعتتتددة االتفاقيتتتات مبوجتتت  الصتتتفة هبتتتذه هبتتتم واعتتترتف تعتتتريفهم مت التتتذين األشتتتخا 
 التتتيت للستتتال   لتتوزان معاهتتتدة فتتتنن الستتياق  هتتتذا ويف فيهتتا. طرفتتتاً  تركيتتتا أصتتبحت التتتيت الثنا يتتة أو

 "األقليتتة"  مصتتطل  نطتتاق يف مستتلمة غتتز أقليتتات إىل املنتمتت  األتتترا  املواطنتتون مبوجبهتتا ينتتدرج
  .(٧)تركيا يف مسلمة غز أقليات إىل املنتم  األفراد والت امات حقوق تنظم
 ابحلقتتوق ال  أ  هبتتا املعتترتف األقليتتات متتن أكتتانوا ستتوات األتتترا   املتتواطن  مجيتت  ويتمتتت  -6٨

 الدستتتتتتور. يف عليتتتتت  املنصتتتتو  القتتتتتانون" أمتتتتتا  "املستتتتاواة ملبتتتتتدأ اً وفقتتتتت ذا تتتتا األساستتتتتية واحلتتتتر ت
 إنشتتتات مثتتت  األختتترى احلتتتر ت خمتلتتتف متتتن املستتتلمة غتتتز األقليتتتات تستتتتفيد ذلتتت   إىل وابإلضتتتافة
 وإدار تتتتا هبتتتتا اخلاصتتتتة اإلعالميتتتتة واملؤسستتتتات واملستشتتتتفيات واملؤسستتتتات العبتتتتادة ودور املتتتتدارس

 (٥-149و 1٥0و ٥6-148 )التوصيا  ك قلية.  لوضعها اً وفق عليها  واإلشراف
 الشتتام  التتدوري االستتتعرا  جولتتة منتتذ ممتل ا تتا يف األقليتتات حقتتوق تركيتتا عتت زت كمتا -69

 يف (5٧٣٧ رقتتتم )القتتتانون املؤسستتتات قتتتانون علتتت  أدخلتتتت التتتيت التعتتتديالت إطتتتار ويف األختتتزة.
 العامتتة املديريتتة يف القتترارات اختتتاذ هيئتتة وهتتي ابملؤسستتات"  املعنيتتة "اهليئتتة اعتمتتدت  ٢٠١٨ عتتا 

 جمتمتتتتت  ملؤسستتتتتات عقتتتتتاراً  56 تستتتتتجي  بشتتتتت ن ٢٠١٨ ح يران/يونيتتتتت  ٨ يف اً قتتتتترار  للمؤسستتتتتات 
 لألقليتات اتبعتة ملؤسستاتاً عقتار  ١ ٠٨٤ تستجي  مت  ٢٠١٨و ٢٠٠٣ عامي وب  اآلشوري .

 والبلغتتتتتتتتتتاريون. واليو نيتتتتتتتتتتون وال لتتتتتتتتتتدانيون واآلشتتتتتتتتتتوريون األرمتتتتتتتتتتن فتتتتتتتتتتيهم مبتتتتتتتتتتن املستتتتتتتتتتلمة  غتتتتتتتتتتز
 (47-1٥0و 40-149 )التوصيتان
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 التتيت الصتتعوابت ملعاجلتتة ال حتة وضتت  علتت  األقليتتات أعضتات متت  ابلتشتتاور العمتت  وجيتري -٧٠
 ت تون أن ولضتمان مؤسستا م. إدارة جمتالس أعضتات انتختا  يف املستلمة غتز األقليتات تواجههتا

 الال حتة  اعتمتاد حت  إىل بشتؤوهنا املتعلقة القرارات واختاذ بسالسة العم  عل  قادرة املؤسسات
 املعنيتة اهليئتة أصتدرت  تعمتيم ختالل متن مستلمة غز أقليات تديرها اليت املؤسسات مجي  إبالغ مت

 جيتتتوز االستتتتقالة  أو الوفتتتاة بستتتب  اإلدارة جملتتتس أعضتتتات عتتتدد نقتتتص إذا أبنتتت  يفيتتتد ابملؤسستتتات
 (78-148 )التوصية القدام . األعضات حم  ليحلوا جدد أعضات تعي  الت سيسية للمجالس

 حيتتت  األقليتتتات مبتتتدارس االلتحتتتاق مستتتلمة غتتتز أقليتتتات إىل املنتمتتت  للطتتتال  ومي تتتن -٧١
 العتتا  متتناً واعتبتتار  التتوطين. املتتنه  فيهتتا يتتدرس بفصتتول وااللتحتتاق ولغتتا م ثقافتتا م تعلتتم مي تتنهم
 الثانوية  املدارس إىل األطفال ر   من لألقليات  مدرسة 59 تقو   ٢٠١9-٢٠١٨ الدراسي
 (1٥-149 )التوصية التعليمية. أنشطتها مبمارسة

 غوكاستيدا يف ٢٠١٣ عتا  يف فتحها أعيد اليت اليو نية االبتدا ية املدرسة إىل وابإلضافة -٧٢
 .٢٠١5 عتتا  يف اخلاصتة" العليتا الثانويتتة اليو نيتة غوكاستيدا "مدرستة افتتتتاح وإعتادة جتديتد مت )إمتروز( 

 اليو نيتة غوكاستيدا مدرستة وهتي اجل يترة  يف متوستطة يو نيتة مدرستة أول افتتاح ٢٠١5 عا  يف ومت
 (1٥1-148 )التوصية .٢٠١6-٢٠١5 الدراسي العا  منذ املدرستان وتعم  اخلاصة. املتوسطة

 والوجدان الدي  حرية  
 يف مبتتتا كتتتان  أستتتاس أي علتتت  متييتتت  دون القتتتانون أمتتتا  املستتتاواة الرتكتتتي الدستتتتور ي فتتت  -٧٣
 أنتتت  علتت  اً أيضتتت يتتنص حيتت  والوجتتتدان  التتدين حريتتتة الدستتتور وحيمتتي املتتتذه . أو التتدين ذلتت 

 التتدين استتتخدا  إستتاتة أو ابستتتغالل ألحتتد الستتماح أو العبتتادة علتت  شتتخص أي إجبتتار جيتتوز ال
 الدينية. املشاعر أو

 متن والوجتدان التدين حريتة حلمايتة واستعاً  إطاراً  الصلة ذات الرتكية التشريعات تتي  كما -٧٤
 وممارستها. معتقدا م أو دينهم عن حبرية التعبز من األترا  املواطن  مجي  مت   أج 
 أي دون الدينيتتتتة احتفتتتاال م ويقيمتتتتون ديتتتنهم املستتتتلم  غتتتز األتتتتترا  املواطنتتتون وميتتتارس -٧5

 أديرن يف ال بز اليهودي املعبد ذل  يف مبا العبادة  أماكن من العديد فنن لذل  اً وتبع عقبات.
 القا متتة البلغاريتتة ستتتيفان ستتفييت وكنيستتة أورواب(  يف املعابتتد أكتترب واثلتت  البلقتتان يف معبتتد )أكتترب
 فتحهمتتا وإعتتادة ترميمهمتتا مت إستتطنبول  يف احلديديتتة( ال نيستتة ابستتم )املعروفتتة اً عامتت ١٢٠ منتتذ

 (126-148 )التوصية الشام . الدوري لالستعرا  جولة آخر منذ للعبادة
  لبنتتتات اإلذن استتتطنبول يف ابكزكتتتوي بلديتتتة منحتتتت  ٢٠١٨ األول/ديستتتمرب كتتتانون  ويف -٧6

 حفتت  يف أردوغتتان التتر يس مشتتاركة وأفهتترت يشتتيل وي. يف ابل امتت  بناؤهتتا يُ متت  آشتتورية كنيستتة
 هي لهتتتتا علتتتت  ابحلفتتتتاظ تركيتتتتا التتتتت ا  ٢٠١9 آ /أغستتتتطس يف لل نيستتتتة األستتتتاس حجتتتتر وضتتتت 

 (114-148 )التوصية ابلتسام . واملتسم األد ن املتعدد االجتماعي
 بتتتفصول يتعلتتق فيمتتا اإلنستتان حلقتتوق األوروبيتتة احمل متتة عتتن الصتتادر احل تتم أعقتتا  ويف -٧٧

 عتتن ممثلتت  متتن يتتت لف ٢٠١6 عتتا  يف عامتت  فريتتق إنشتتات مت  (٨)واألخالقيتتات" الدينيتتة "الثقافتتة
 املتدين  واجملتمت  الدينية الشؤون ورائسة الوطين  التعليم وزارة اخلارجية  الشؤون وزارة العدل  وزارة
 مشلتت جلنتة  وأعدت الفصول. هلذه جديد منه  بوض  توصيات يتضمن تقرير صياغة أج  من
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 يف املقتد  التقريتر يف الواردة للتوصيات اً وفق جديد منه  مشرو  العلوية  الطا فة من ممثل  اً أيض
 غتتز املنظمتتات لتم تت  اإلنرتنتتت شتتب ة علتت  املتتنه  مستتودة إاتحتتة ذلتت  بعتتد ومت .٢٠١٧ عتتا 

 التذي النهتا ي  املتنه  ويُتدر س توصتيات. تقتدمي متن أمتورهم وأوليتات والطال  واملعلم  احل ومية
 .٢٠١9-٢٠١٨ الدراستي العتا  منتذ املعنيت   املصلحة  أصحا من املقدمة التوصيات يع س

 (3٥-1٥0 )التوصية
 اجلامعتة يف القبتول امتحتا ت يف اختياريتة واألخالقيتات الدينية ابلثقافة املتعلقة واألسئلة -٧٨

 هتتتتذه يف يشتتتاركون ال التتتذين ابلطتتتال  يلحتتتق قتتتد فلتتتتم أي استتتتبعاد أجتتت  متتتن وذلتتت  الوطنيتتتة 
 علتت  اإلجابتتة التتدروس هتتذه متتن إعفتتاؤهم مت التتذين للطتتال  مي تتن ذلتت   علتت  وبنتتات التتدروس.

 (37-1٥0 )التوصية ذل . عناً عوض الفلسفة أسئلة
 الشتتخص  د نتتة إىل إشتتارة أي تتضتتمن ال األتتترا  للمتتواطن  اجلديتتدة اهلويتتة وبطاقتتات -٧9
 الشتترحية يف املستتجلة ابلتتدين املتعلقتتة املعلومتتات إىل املباشتتر ابلوصتتول اإلذن مؤسستتة أي متتتن  وال

 الشخص. يطلب  ما وفق اهلوية  لبطاقات اإلل رتونية
 حضتتتتور ذلتتتت  يف مبتتتتا الدينيتتتتة  اخلتتتتدمات متتتتن االستتتتتفادة واحملتجتتتت ين املتتتتدان  وإبم تتتتان -٨٠

 للمتدان  ومي تن العامتة. العالقتات مجعيتة تعيتنهم أشخا  يقدمها اليت الدينية والندوات الدروس
 احلصتول أجت  متن التدين برجتال وااللتقتات الدينيتة كتتبهم  إىل الوصتول املستلم  غز من واملعتقل 

 (11٥-148 )التوصية روحية. أو دينية مساعدة عل 

 واإلعال  التعبري حرية  
 ويوجتد اإلعتال . ووستا   التعبتز حريتة الصلة ذات األخرى والتشريعات الدستور ي ف  -٨١
 واإلعال . التعبز حلرية الدولية ابملعايز يتمت  وتعددي نش  إعال  جمتم  تركيا يف

 واإلعتتتال . التعبتتتز حريتتتة نطتتتاق توستتتي  أجتتت  متتتن جهودهتتتا مواصتتتلة علتتت  عازمتتتة وتركيتتتا -٨٢
 الستياق  هتذا يف الغايتة. هتذه لتحقيتق التتدابز متناً عتدد القضا ي اإلصالح اسرتاتيجية وتتضمن

 عمليتتتة إطتتار يف اإلرهتتتا   م افحتتة قتتتانون ذلتت  يف مبتتا الوطنيتتتة  التشتتريعات مناقشتتتة املقتترر متتن
 التعبتز؛ حبريتة املتعلقتة واملمارستات التشتريعات حتليت  ستيتم النطتاق  هذا ويف القضا ي. اإلصالح
 االنتصتتاف ستتب  كفالتتة  وستتتع ز وحتتر  م؛ األفتتراد حقتتوق نطتتاق توستتي  بشتت ن أح تتا  وستتتدرج
 منتت  أستتالي  سترتاج  ذلتت   علت  وعتتالوة التعبتتز. حبريتة املتعلقتتة القضتا ية القتترارات إزات القانونيتة
 والقتتتتوان  (565١ رقتتتتم )القتتتتانون اإلنرتنتتتتت قتتتتانون يف عليهتتتتا املنصتتتتو  اإلنرتنتتتتت إىل الوصتتتتول
 (16-1٥0و 127و 124و 121و 11٥و 14-148 )التوصيا  األخرى.

 أورواب وجملتتس األورويب االحتتتاد بتت  مشتترت  مشتترو  تنفيتتذ العتتدل وزارة متت  ابلتعتتاون ومت -٨٣
 التعبتز حريتة محايتة يف املستامهة هبتدف التعبتز"  حريتة جمتال يف الرتكتي القضات قدرة بت"تع ي  يتعلق
 اإلنستتتان حلقتتتوق األوروبيتتتة للمح متتتة القضتتتا ية للستتتوابق الرتكتتتي القضتتتات تطبيتتتق وتع يتتت  تركيتتتا يف

 األول/ تشتتتترين بتتتت  الفتتتترتة يف نفتتتتذ التتتتذي املشتتتترو  هتتتتذا ستتتتياق ويف التعبتتتتز. حبريتتتتة يتعلتتتتق فيمتتتتا
 واملتتتتدع  للقضتتتتاة اخلدمتتتتة أثنتتتتات تدريبيتتتتة دورات ُعقتتتتدت  ٢٠١٧ وآذار/متتتتارس ٢٠١٤ أكتتتتتوبر
 إحلتتاق ومت دوليتتة  ونتتدوة دوليتتة عمتت  حلقتتات وأربتت  مستتتديرة ما تتدة اجتماعتتات وعتتدة العتتام  

 اإلنستتتتان. حلقتتتتوق األوروبيتتتتة احمل متتتتة يف التتتتتدري  بتتتتربام  العتتتتام  واملتتتتدع  القضتتتتاة متتتتن عتتتتدد
  (10٥و 104-148 )التوصيتان
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 متتنه  إطتتار يف التعبتتز حريتتة جمتتال يف ابنتظتتا  تعقتتد دورات هنتتا  ذلتت   علتت  وعتتالوة -٨٤
 املتدرب . العام  واملدع  القضاة تدري 
 والدوليتتتتة  الوطنيتتتتة الصتتتتحافة يف للعتتتتامل  اإلعتتتتال  وستتتتا   إىل الوصتتتتول حريتتتتة وت فتتتت  -٨5

 البطاقتتتتتات إصتتتتتدار ويتتتتتم املهتتتتتين. عملهتتتتتم لتيستتتتز صتتتتتحفية بطاقتتتتتات علتتتت  الصتتتتتحفيون وحيصتتتت 
 الصتحافة. يف العتامل  بت  متييت  أي دون الصتحفية  ابلبطاقتات املتعلقتة الال حتة مت  يتماشت  مبا

 يف للعتامل  بطاقتة ١٢ ٨٣٠ ارإصد مت  ٢٠١9 األول/أكتوبر تشرين من اً واعتبار  لذل   اً ووفق
 تركيتتتا يف املقيمتتت  الدوليتتتة الصتتتحافة يف العتتتامل  اعتمتتتاد ستتتنوي بشتتت   وجيتتتدد احملليتتتة. الصتتتحافة
 ٤١ متن اً صتحافي ٣٤١ اعتمتاد مت  ٢٠١٨ عتا  ويف ستنوية. صتحفية بطاقتات اً أيض هلم وتصدر
 اً دوليتت اً صتتحفي ٣٤٣ اعتمتتاد  ٢٠١9 أيلول/ستتبتمرب حتتى ومت صتتحفية. بطاقتتات ومتتنحهم دولتتة
  (41-1٥0 )التوصية صحفية. بطاقات عل  وحصلوا دولة ٤9 من

 اجلمعيا  وتكوي  السلمي التجمع حرية يف احلق  
 ٣٣ )املتتاداتن الدستتور ي فلت  دميقراطتتي حتق اجلمعيتات وت تتوين الستلمي التجمت  حريتة -٨6
 الصلة. ذات الوطنية والتشريعات (٣٤و

 التجم . حرية نطاق توسي  مت  ٢٠١٤ لعا  الدميقراطي التحول بر م  سياق ويف -٨٧
 ومت .6٠٠ إىل 55٠ متن الربملتاني  عتدد زاد  ٢٠١٧ لعا  الدستوري التعدي  ومبوج  -٨٨

 االنتختاابت وتتنظم ستنة. ١٨ إىل ٢5 متن الربملانيتة لالنتخاابت الرتش  لسن األدىن احلد خفض
 إىل التعتتتديالت هتتتذه و تتتدف ستتتنوات. مختتتس كتتت   نفستتت  اليتتتو  يف العامتتتة واالنتختتتاابت الرائستتتية
 التمثي . مستوى حتس 
 للدستتتتتتور امتثاهلتتتتتا حتتتتتال يف تتتتتتدخ  أي دون الستتتتتلمية واملظتتتتتاهرات التجمعتتتتتات وتتتتتتنظم -٨9

 ٣9 9١٨و ٢٠١٨ عتتتا  يف مظتتتاهرة ٤6 ٣٨9 تنظتتتيم مت لتتتذل   اً ووفقتتت الوطنيتتتة. والتشتتتريعات
 القتتتتتانون إبنفتتتتاذ امل لفتتتتون يتتتتتتدخ  ومل األول/أكتتتتتوبر(. تشتتتترين )حتتتتتى ٢٠١9 عتتتتا  يف مظتتتتاهرة

 بستب  ٢٠١9 عتا  يف منهتا املا تة يف ٠.٧و ٢٠١٨ عتا  يف املظتاهرات متن املا ة يف ٠.٨ يف إال
 (42و 41و 3٥-149 )التوصيا  للتشريعات. االمتثال عد 
 للتدمو  املستي  الغتاز ابستخدا  املتعلق "التوجي  سر ن بدأ  ٢٠١6 أ ر/مايو ٢٨ ويف -9٠

 مستتتتخدميها"  وتتتتدري  هبتتتا اخلاصتتتة والتتتذخزة املعتتتدات وختتتت ين واستتتتخدا  الدفاعيتتتة  والبنتتتادق
 قواعتتتد التوجيتتت  ويتضتتتمن املستتت لة. هتتتذه بشتتت ن القانونيتتتة الرتتيبتتتات متتتن العديتتتد ابلتتتتاي واعتمتتتدت

 املعتتدات وختتت ين واستتتخدا  الدفاعيتتة  والبنتتادق للتتدمو  املستتي  للغتتاز الستتليم لالستتتخدا  حمتتددة
 أثناته. أو بعده أو التدخ  قب  اتباعها الواج  اإلجراتات يتضمن كما  والذخا ر 

 امل لفتت  الشتتغ  م افحتتة شتترطة ألفتتراد العملتتي التتتدري  تقتتدمي مت ذلتت   علتت  وعتتالوة -9١
 (38-149 )التوصية .٢٠١9 الثاين/يناير كانون  يف للدمو   املسيلة والذخا ر الغاز ابستخدا 

 ١ ٤٠٨ جمموعت  متا تنظتيم مت  ٢٠١9 عتا  ويف األول/أكتوبر( تشرين )حى ٢٠١٨ عا  ويف -9٢
 الغتتتاز استتتتخدا  جمتتتال يف لألمتتتن العامتتتة املديريتتتة متتتوففي متتتن ٣6 ٧٧٠ لتتتت عملتتتي تتتتدري  دورة

 للقتتوة. املتناست  واالستتتخدا  اإلنستان  وحقتتوق العامتة  املناستتبات يف والتتدخ  للتتدمو   املستي 
  (36-149 )التوصية
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 املعاملة وسوء التعذيب حظر  
  ٢٠٠٣ عتتتتتا  منتتتتتذ التعتتتتتذي " إزات مطلقتتتتتاً  التستتتتتام  "عتتتتتد  سياستتتتتة تركيتتتتتا اعتمتتتتتدت -9٣

 املعاملتة وإستاتة التعتذي  أفعال مجي  ملن  التدابز من وغزها شاملة تشريعات جمموعة واعتمدت
 مرت بيها. ومقاضاة فيها والتحقيق

 التعذي . ابجلرمية يتعلق فيمااً متام التقاد  قانون أُلغي  ٢٠١٣ عا  ويف -9٤
 6٨٢ رقتتتم بقتتتانون املرستتتو  مبوجتتت  العامتتتة اخلدمتتتة متتتن للفصتتت  ستتتبباً  التعتتتذي  وأصتتتب  -95

 .٢٠١٧ الثاين/يناير كانون  ٢٣ املؤرخ
 التحقيتق ويتتم املعاملتة وستوت التعذي  م اعم مجي  فوري بش   السلطات عل  وتُعر  -96
 واإلدارية. القضا ية اهليئات قب  من الواج  النحو عل  فيها
 ٢٠ يف ١5٨ رقتتتم التعمتتتيم العتتتدل وزارة أصتتتدرت التحقيقتتتات  فعاليتتتة تع يتتت  أجتتت  ومتتتن -9٧

 اإلنستتتتان  حقتتتتوق انتهاكتتتتات ابدعتتتتاتات املتعلقتتتتة التحقيقتتتتات أن وبي نتتتتت  ٢٠١5 شتتتتبا /فرباير
 عتتا  متتد  أو شخصتتياً  العتتا  االدعتتات ر تتيس جيريهتتا أن جيتت  املعاملتتة  وإستتاتة التعتتذي  ستتيما وال

 العا . االدعات ر يس قب  من مع 
 والتتيت (5٢٧١ رقتتم )القتتانون اجلنا يتتة اإلجتتراتات قتتانون يف اإلضتتافية ١ املتتادة وأُدرجتتت -9٨
 العتا  املتدعي جيريهتا التعذي  ممارسة بش ن القانون إبنفاذ امل لف  م  التحقيقات أن عل  تنص

 وهتتتتتذا الستتتتترعة. وجتتتتت  علتتتت  واالستتتتتتئناف املقاضتتتتتاة إجتتتتتراتات وتتتتتتم األولويتتتتتة. وتعطتتتتت  شخصتتتتياً 
 .األختترى اإلجتتراتات علتت  األستتبقية التعتتذي  جبرميتتة املتعلقتتة القضتتا ية اإلجتتراتات يعطتتي التعتتدي 
 (109-148 )التوصية

 مشتتتترو  ٢٠١9 وأ ر/متتتتايو ٢٠١٧ األول/ديستتتتمرب كتتتتانون  بتتتت  العتتتتدل وزارة ونفتتتتذت -99
 متتتن اإلفتتتالت وم افحتتتة املعاملتتتة ستتتوت متتت اعم يف التحقيتتتق فعاليتتتة "حتستتت  املعنتتتون أورواب جملتتتس

 العتام  واملتدع  القضتاة قتدرة وتع ي  حتس  يف املسامهة هو املشرو  من اهلدف وكان العقا ".
  (109-148 )التوصية العقا . من واإلفالت املعاملة سوت مل افحة فعالة حتقيقات إجرات عل 
 وزارة مفتشتتي قبتت  متتن الستتجون مؤسستتات مراقبتتة تتتتم اإلداري  ابإلشتتراف يتعلتتق وفيمتتا -١٠٠

 م لفتت  عتتام  ومتتدع  االحتجتتاز  ومراكتت  للستتجون العامتتة للمديريتتة اتبعتت  ومتتراقب  العتتدل 
 السجون. مبؤسسات

 ٢٢5 ضتتد جنا يتتة و/أو إداريتتة إجتتراتات اختتتذت املعاملتتة  ستتوت ابدعتتاتات يتعلتتق وفيمتتا -١٠١
 يف اً موففتت ٣٨٢و  ٢٠١6 عتتا  يف اً موففتت ٣6٣ وضتتد  ٢٠١5 عتتا  يف الستتجون متتوففي متتن
 أ ر/ )حتتتتتى ٢٠١9 عتتتتتا  يف  متتتتتوفف ٣٠9و  ٢٠١٨ عتتتتتا  يف اً موففتتتتت 6٣٨و  ٢٠١٧ عتتتتتا 
 موففتاً  ١6١ بشت ن معلقتة ت ال ال جنا ية حتقيقات هنا  كانت   ٢٠١9 أ ر/مايو ويف .(مايو

 أتديبية عقوابت فرضت ذل   إىل وابإلضافة املوفف . من الثن  جارية حماكمات هنا  وكانت
 موففاً. ١١٨ بش ن معلقة إدارية حتقيقات هنا  وكانت موففاً  ١6 حبق

 أ ر/ املتتتؤرخ 6٧١٣ رقتتم القتتانون مبوجتت  القتتانون إنفتتاذ علتت  لإلشتتراف جلنتتة وأُنشتتئت -١٠٢
 متن القتانون إنفتاذ وحتدات وشتفافية كفتاتة  تع يت  إىل إشترافية  كهيئة   دف  وهي .٢٠١6 مايو

 ضد املتخذة الت ديبية واإلجراتات القضا ية املالحقات جلمي  موحدة بيا ت قاعدة إنشات خالل
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 يف 6٧١٣ رقتم للقتانون التنفيذيتة الال حتة صتدرت ذل   إىل وابإلضافة القانون. إبنفاذ امل لف 
  (11-149و 18-148 )التوصيتان .٢٠١9 آ /أغسطس ٧ يف الرمسية اجلريدة
 الوطنيتة واملؤسستة املظتامل أمت  مؤسستة حتقتق واإلدارية  القضا ية اآلليات إىل وابإلضافة -١٠٣
 وتقتتو  احلريتتة. ستتل  أمتتاكن مجيتت  وترصتتد املعاملتتة وستتوت التعتتذي  شتت اوى يف اإلنستتان حلقتتوق

 إذن دون ميدانيتتتة بتتت  رات الوطنيتتتة  الوقا يتتتة اآلليتتتة بصتتتفتها اإلنستتتان  حلقتتتوق الوطنيتتتة املؤسستتتة
 .اً مقدم السلطات املظامل أم  مؤسسة تبلغ بينما السلطات  من مسبق
 اإلنستتتتتان حلقتتتتتوق الوطنيتتتتتة املؤسستتتتتة اضتتتتتطلعت وطنيتتتتتة  وقا يتتتتتة كآليتتتتتة  لواليتهتتتتتا ووفقتتتتتاً  -١٠٤
 .اً تقرير  ١9 وأعدت ٢٠١٨ عا  يف احتجاز مرفق ٢٧ ب  رة
 متتتتتت  اجتماعتتتتتتات املظتتتتتتامل أمتتتتتت  مؤسستتتتتتة عقتتتتتتدت  ٢٠١٨ األول/أكتتتتتتتوبر تشتتتتتترين ويف -١٠5

 ضتتتوت ويف احل وميتتتة. غتتتز واملنظمتتتات الستتتجون مؤسستتتات أدات عتتتن املستتتؤولة العامتتتة املؤسستتتات
 وأجتترت بتت  رات املظتتامل أمتت  مؤسستتة قامتتت االجتماعتتات  تلتت  عنهتتا متخضتتت التتيت التقييمتات
 وعمتراين  ومالتيت   وابكزكتوي  وسيليفري  سين ان  هي إصالحية مؤسسات مشلت حتقيقات
 وحمتجت ين. متدان  مت  اجتماعتات وعقتدت وإليت ايت   وتشتان زي ب ر  ود ر )ألياجا(  وإزمز
 وإعتتداد املصتتلحة  أصتتحا  مجيتت  مبشتتاركة عمتت  حلقتتة تنظتتيم املؤسستتة قتتررت ذلتت   علتت  وبنتتاتً 
 اإلصالحية. املؤسسات إدارة عن خا  تقرير
 اإلنستان حبقتوق املعنيتة التحقيتق جلنتة أعضتات يقتو  الربملتان  قبت  متن اإلشراف إطار ويف -١٠6
 واملوقوف . واحملتج ين املدان  م  مقابالت وإجرات احلرية سل  أماكن مبراقبة للربملان التابعة
 تتت لف التيت واملقاطعتات  احملافظات يف اإلنسان قوقح جمالس تقو  ذل   عل  وعالوة -١٠٧
 هيئتتتات وتقتتتو  اإلصتتتالحية. املؤسستتتات ورصتتتد بتتت  رة احل وميتتتة  غتتتز املنظمتتتات عتتتن ممثلتتت  متتتن

 األق . عل  شهرين ك   ب  رات اً أيض اإلصالحية املؤسسات مراقبة
 االنقتتال  حماولتتة بعتتد العتتدل  وزارة داختت  وحتتدة إنشتتات مت اآلليتتات هتتذه إىل وابإلضتتافة -١٠٨
 التعتذي  عتن اإلعتال  وستا   يف تترد التيت االدعتاتات مجيت  ملتابعة متوز/يولي   ١5 يف وقعت اليت
 الستتتتلطات إىل االدعتتتتاتات هتتتتذه نقتتتت  أجتتتت  متتتتن اإلصتتتتالحية  املؤسستتتتات يف املعاملتتتتة ستتتتوت أو

 عليها. اجلمهور واطال  فيها للتحقيق املختصة
 معتتايز متت  يتماشتت  مبتتا اإلصتتالحية املؤسستتات يف الظتتروف لتحستت  اجلهتتود وتتواصتت  -١٠9
 املعتتايز  هتتذه تستتتويف ال التتيت اإلصتتالحية املؤسستتات إغتتالق ويتتتم أورواب. وجملتتس املتحتتدة األمتتم
 الصتدد  هتذا ويف والثقافيتة. واالجتماعيتة البدنيتة األنشتطة ممارستة توفر مال مة مؤسسات وإنشات

 اإلصتالحية املؤسستات تشتييد أعمتال ٢٠١9 لعتا  االستتثماري احل ومة بر م  نظا  تضم  مت
  (21-149 )التوصية العصرية لألسالي  اً وفق

 اإلصتتتتالحية املؤسستتتتات ملتتتتوففي عمليتتتتة تدريبيتتتتة دورات نظمتتتتت ذلتتتت   علتتتت  وعتتتتالوة -١١٠
 بتتذل وجيتتري موفتتف. 65 ٠٠٠ حتتواي تتتدري  الستتياق هتتذا يف ومت املتتدان . حبقتتوق يتعلتتق فيمتا

 واإلقليمتتي. التتدوي التعتتاون ألنشتتطة اللصتتيقة واملتابعتتة العمليتتة التتتدريبات وحتستت  لتوحيتتد اجلهتتود
 ألكادمييتتتتات التدريبيتتتتة االجتماعتتتتات يف ٢٠١6 عتتتتا  منتتتتذ بنشتتتتا  تركيتتتتا تشتتتتار  لتتتتذل   اً ووفقتتتت

  (٥0-148 )التوصية األوروبية. السجون
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 فتروف يف مي تن ( 5٢٧5 رقتم )القتانون األمنيتة والتدابز األح ا  تنفيذ بقانون وعمالً  -١١١
 إعاقتة بستب  الستجن فتروف يف احليتاة يستتطيعون ال التذين املتدان  عقتوابت تنفيتذ تعليتق معينة

  (9-149 )التوصية .مر  أو شديدة

 التعليم يف احلق  
 جلميت  اإلل امتي التعلتيم متن اً عامت ١٢ يتضتمن الذي الرتكي  الوطين التعليم نظا  يهدف -١١٢

 النقتتتدي والتف تتتز املشتتت الت حتتت  قبيتتت  متتتن جمتتتاالت يف الطتتتال  قتتتدرات تع يتتت  إىل األطفتتتال 
 مثت  األساستية القتيم عل  املنه  ويشدد فرد. ك   لدى التمي  مسات وتقدير احرتا  م  واالبت ار
 اإلنسان. وحقوق والدميقراطية العدالة
 الشتمول. حتقيتق اإلل امتي التعلتيم مراحت  مجي  يف الوطين للمنه  األساسية املباد  ومن -١١٣
 أي وجتنتت  اإلنستتان حقتتوق عامليتتة ملبتتدأ اً وفقتت املدرستتية املتتواد مجيتت  إعتتداد يتتتم ذلتت   ستتبي  ويف

 اجملتم . شرا   من شرحية أي إىل اإلساتة إىل يؤدي قد حمتوى
 والتعلتتتيم املدرستتتي قبتتت  التعلتتتيم يف والدميقراطيتتتة اإلنستتتان حبقتتتوق التتتوعي ز دة أجتتت  ومتتن -١١٤

 يف الدميقراطيتتة ثقافتتة تع يتت  "مشتترو  تنفيتتذ ٢٠١٨ عتتا  يف التتوطين التعلتتيم وزارة بتتدأت االبتتتدا ي 
 "حقتوق جمتال يف للمعلمت  تدري  بر م  وض  ذل   عل  وبناتً  األساسي". التعليم مؤسسات
  (27-148 )التوصية الدميقراطية". واملواطنة اإلنسان
 املتنقتت " "املعلتتم بتتر م  التعلتتيم وزارة طتتو رت الريفيتتة  املنتتاطق يف التعلتتيم تع يتت  ستتياق ويف -١١5
 مركبتة متن علت  مستاعدين ومتوفف  ستا ق م  املدرسي قب  التعليم معلمي تنق  يف يتمث  الذي

 التعلتتيم تتتوفز أجتت  متتن أطفتتال  ر   هبتتا توجتتد ال التتيت النا يتتة املنتتاطق إىل الغتتر  هلتتذا خمصصتتة
 وختالل .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراستي العتا  منتذ الترب م  هذا تنفيذ وجيري مرنة. بصورة املدرسي قب 
 املدرسي قب  التعليم وقدموا   ية قرية ١٤٨ إىل اً مدرس ٣٧ سافر  ٢٠١9-٢٠١٨ الدراسي العا 
 شتتتتب ات تركيتتتت  مت الت نولوجيتتتتا إىل الوصتتتتول فتتتتر  يف املستتتتاواة أجتتتت  ومتتتتن .طفتتتتالً  6٨٠ إىل

 (138و 134-148 )التوصيتان الريفية. املناطق من العديد يف تفاعلية مواد وتوفز السل ية
 بتتتتت  تنفيتتتتتذه مت التتتتتذي  (9)ابملتتتتتدارس" الفتيتتتتتات التحتتتتتاق معتتتتتدل "ز دة مشتتتتترو  وهنتتتتتا  -١١6
 التحتتتتاق ز دة هبتتتتدف تركيتتتتا  شتتتترق وجنتتتتو  شتتتترق يف حمافظتتتتة ١5 يف ٢٠١٧و ٢٠١5 عتتتتامي
 ١٨ 5١6 تلقت  املشترو   هتذا إطتار ويف الفتيتات. تعلتيم أبمهيتة األستر وتوعيتة ابملتدارس الفتيات

 والعتتتاملون القتتتانون إبنفتتتاذ وامل لفتتتون املدرستتتون ذلتتت  يف مبتتتن احملليتتت   العمتتتومي  املتتتوفف  متتتن
 اتالفتيت وتعليم اجلنساين املنظور تعميم قبي  من مواضي  مشلت تدريبات الدين ورجال الصحيون
 9 ٤٢٤ بت  رة املشترو  إطتار يف املنشت ة احملافظتات" "فترق قامتت ذلت   عل  وعالوة والتواص .

 يف طالبتتة ٣ ٣١9 تستتجي  مت لتتذل  ونتيجتتة املدرستتة  إىل الفتيتتات إبرستتال إلقناعهتتا حمليتتة أستترة
 (136و 77-148 )التوصيتان .(١٠)تعليمية مؤسسات

 تتتدابز عتتدة تركيتتا تتختتذ للفتيتتات  اإلل امتتي التعلتتيم لتع يتت  املبذولتتة اجلهتتود إىل وابإلضتتافة -١١٧
 النستات حيتاة وجلعت  األكادمييتة  األوستا  ويف العتاي التعلتيم يف النستات تواج  اليت العقبات إلزالة

 يف التتتدكتوراه أو للماجستتتتز اً بر جمتتت ١٤ اً حاليتتت ويوجتتتد األكادمييتتتة. الدراستتتة صتتتميم يف وختتتربا ن
 السياستتية. والعلتتو  االجتمتتا  علتتم أقستتا  يف ابملتترأة املتعلقتتة الدراستتات جمتتال يف الرتكيتتة اجلامعتتات
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 للمترأة" األكادمييتة "الدراستة وحتدة ٢٠١5 عتا  يف العتاي التعليم جملس أنش  ذل   عل  وعالوة
 األكادمييتتة  األوستا  يف الطالبتات تواجت  التيت للتحتد ت للتصتدي شتاملة تتدابز اختتاذ أجت  متن
  (64-148 )التوصية واملضايقة. والعنف التحرش مث 

 علتت  وجيتربون التعلتتيم متابعتة يف صتتعوبة جيتدون التذين للطتتال  املتاي التتدعم تركيتا وتقتد  -١١٨
 اً طالبت ٨ ٧6٠ إىل تركيتة لتزة ٨5٠ ٧٣٣ مبلتغ دفت  مت الستياق  هتذا ويف مالية. ألسبا  العم 

 العتتتا  يف اً طالبتتت ٧ 9٣٠ لتتتت تركيتتتة لتتتزة ٨٠٠ 96٠ ومبلتتتغ  ٢٠١٧-٢٠١6 الدراستتتي العتتتا  يف
  (137-148 )التوصية .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسي
 لسياستتة الر يستتية األهتتداف بتت  متتن اإلعاقتتة ذوي لألشتتخا  التعلتتيم تتتوفز تع يتت  ويعتتد -١١9
 التعلتتتيم ختتتدمات بشتتت ن العتتتاي التعلتتتيم وزارة "ال حتتتة ٢٠١٨ عتتتا  يف وصتتتدرت تركيتتتا. يف التعلتتتيم

 ستتوات ختتا  تعلتتيم إىل حيتتتاجون التتذين لألشتتخا  التعليميتتة اخلتتدمات مبوجبهتتا وتقتتد  اخلتتا " 
 خاصتتة مبتتواد جمهتت ة ختتا " تعلتتيم "صتتفوف يف أو اآلختترين األطفتتال متت  صتتفوف يف ذلتت  أكتتان

 سزستيف"  يف الشتاملة والتقنية املهنية الثانوية "املدرسة يف املثال  سبي  وعل  لتعليمهم. ضرورية
 مت التعليميتتتتتة  واملتتتتتوارد املنتتتتتاه  لتطتتتتتوير والبحتتتتت  التخطتتتتتي  عمليتتتتتات متتتتتن ال ثتتتتتز جتتتتتتري حيتتتتت 
 متتن اإلعاقتتة ذوي غتتز متتن أقتتراهنم متتن ٢٠٠ متت  التتدماغي الشتتل  متتن يعتتانون طالتت  ٢٠٠ دمتت 
 ال تربى ابجلتا  ة للفوز العليا سزسيف مدرسة اختيار ومت املتبادل". "االتساق أسلو  تطبيق خالل

 139-148 )التوصررريتان .٢٠١٨ عتتتا  يف العتتتاملي التتتدماغي الشتتتل  يتتتو  جتتتوا   توزيتتت  حفتتت  يف
  (141و

 الشتتتام  التعلتتتيم "بتتتر م  بعنتتتواناً مشتتتروع ٢٠١5 عتتتا  منتتتذ التتتوطين التعلتتتيم وزارة وتنفتتتذ -١٢٠
 علتتتتت  قتتتتتادرة تركيتتتتتا أحنتتتتتات مجيتتتتت  يف املتتتتتدارس علتتتتت  برايتتتتت  أجهتتتتت ة توزيتتتتت  إطتتتتتاره يف مت للجميتتتتت " 

 األجهت ة متن يستتفيد عا  ك   ويف املدرسية. ال ت  مجي  ذل  يف مبا كتا    ٣٠٠ ٠٠٠ حف 
 "التعلتيم هتو آختر مشترو  وللوزارة البصرية. اإلعاقة ذوي من طال  ١٠ ٠٠٠ من أكثر املذكورة
 متتن ينفتتذ والتتذي (" ٢٠٢٠-٢٠١٧) املب تترة الطفولتتة مرحلتتة يف اإلعاقتتة ذوي لألطفتتال الشتتام 
 يف املستجل  اإلعاقتة ذوي األطفتال عتدد ز دة إىل ويهتدف  اليونيستيف مت  وثيقة شراكة خالل

 إىل ترمتتي األدلتتة إىل مستتتندة بيتتا ت ابستتتخدا  املب تترة  الطفولتتة مرحلتتة يف التعليميتتة املؤسستتات
 الشتام  ابلتعلتيم املتعلقتة ابحلقتوق اجملتم  وقادة القرار وصانعي الرعاية ومقدمي األسر وعي ز دة

 يف العامل  من وغزهم واإلداري  للمعلم  األساسية واملهارات املعارف املشرو  ويوفر للجمي .
 (14٥-148 )التوصية للجمي . الشام  التعليم بيئة تع ي  أج  من التعليم جمال
 ذوي لألشتتخا  ضتتروري العتتاي التعلتتيم فتتنن املتتدين  اجملتمتت  منظمتتات أشتتارت ومثلمتتا -١٢١
 جملتتس قتتا  لتتذل   اً ووفقتت اجملتمتت . يف فتتاعل  ابلغتت  ك شتتخا   العتتي  هلتتم يتستتى ل تتي اإلعاقتتة
 يف اإلعاقتتتة ذوو األشتتخا  يواجههتتا التتيت العقبتتات علتتت  للتغلتت  جهتتوده بتستتري  العتتاي التعلتتيم

 "جتتوا   بتتر م  تنفيتتذ متترة ألول ٢٠١٨ عتتا  يف مت الستتياق  هتتذا ويف العتتاي. التعلتتيم مؤسستتات
 ضتمن جبتوا   تركيا أحنات مجي  يف جامعة ٢٨ فازت  ٢٠١9 عا  ويف للجمي ". الشاملة اجلامعة
 امليس ترة والثقافيتة االجتماعيتة "األنشتطةو للجميت " امليس ر "التعليمو للوصول" امليس رة "البيئة فئات

  (146-148 )التوصية للجمي ".
 احليتتتتتتتتة". واللهجتتتتتتتتات "اللغتتتتتتتتات دورة إطتتتتتتتتار يف اختياريتتتتتتتتة دراستتتتتتتتية صتتتتتتتتفوف وهنتتتتتتتتا  -١٢٢

 بتتتدأت والز  واألخبازيتتتة( )أدجيتتتي والشركستتتية وزازاكتتتي( )كرمتتتا ي ال رديتتتة اللغتتتة إىل وابإلضتتتافة
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 الطتال  وعتدد .٢٠١٨-٢٠١٧ الدراستي العتا  يف والبوسنية األلبانية تدريس يف العامة املدارس
 ٢٠١٧-٢٠١6 الدراستتتي  العتتتام  يف احليتتتة" واللهجتتات ات"اللغتتت دورة يف اً دروستتت تلقتتتوا التتذين

 التواي. عل  ٤٧ 6٢٤و 6٧ ١٤٤ بلغ ٢٠١٨-٢٠١٧و
 ختتالل متتن اإلنستتان حبقتتوق العمتتومي  املتتوفف  وعتتي لتت  دة قصتتوى أمهيتتة تركيتتا وتتتوي -١٢٣
 املرشتتتح  العتتتام  واملتتتدع  القضتتتاة متتتن ١٠ 6٧١ تلقتتت  الستتتياق  هتتتذا ويف التعليميتتتة. التتتربام 
 اإلنسان  حلقوق األوروبية للمح مة القضا ية والسوابق اإلنسان  حقوق جمال يف تدريبية دورات
 التتتدريبات مجيتت  فتتنن ذلتت   علتت  وعتتالوة .٢٠١9و ٢٠١5 عتتامي بتت  اإلنستتان حقتتوق وقتانون
 5٤ ٢95 تلقت  لتذل   اً ووفقت اإلنستان. حقتوق جمتال يف دروستاً  تشتم  الشترطة لضتبا  العملية

 يف اإلنستتتتتان حقتتتتتوق جمتتتتتال يف تتتتتتدريبات القتتتتتانون إبنفتتتتتاذ امل لفتتتتت  املتتتتتوفف  متتتتتن ١٠٣ ١٢6و
  (10٥و 104-148 )التوصيتان التواي. عل   ٢٠١٨و ٢٠١٧ عامي

 املرأة حقوق  
 التنميتتتة وخطتتتة (٢٠٢٣-٢٠١9) عشتتترة احلاديتتتة التنميتتتة خلطتتتة الر يستتتية األهتتتداف متتتن -١٢٤

 ابحلقتتتتوق متتعهتتتتا وضتتتتمان املتتتترأة ضتتتتد التمييتتتت  أشتتتت ال مجيتتتت  حظتتتتر (٢٠١٨-٢٠١٤) العاشتتتترة
 الرتتيبتتتتات متتتتن العديتتتتد اختتتتتذت الستتتتياق  هتتتتذا ويف احليتتتتاة. جمتتتتاالت مجيتتتت  يف املتستتتتاوية والفتتتتر 
 ستتوق يف األمهتتات مشتتاركة وتنفيتتذ األعمتتال ستتيدات ودعتتم املتترأة  توفيتتف فتتر  لتت  دة القانونيتتة
  الوالدة  عق  للنسات ج  ي بدوا  العم  يف احلق تنظيم ٢٠١6 عا  يف مت لذل   اً ووفق العم .
 املمنوحتتة األمومتتة/األبوة إجتتازة يف نفستت  احلتتق علتت  طفتت  تبتتين اختتتاروا التتذين اآلابت حيصتت  كمتتا

 ضتترا   متتن العمتت  أراب  يُعفتت   ٢٠١٨ عتتا  ومنتتذ ذلتت   علتت  وعتتالوة البيولتتوجي . للوالتتدين
 العديتد وتقتد  املوففات. ألطفال النهارية الرعاية مراك  أو احلضانة خدمات توفز مقاب  الدخ 
 ٥7-148 )التوصررريا  الستتتيدات. متتتن امل يتتتد يوففتتتون التتتذين العمتتت  ألصتتتحا  احلتتتواف  متتتن
 (80و 72و 71و 68و 6٥و

 ختتالل التنفيتتذ موضتت  املتترأة" مت تت  بشتت ن العمتت  وخطتتة االستترتاتيجية "الوثيقتتة وضتتعت -١٢5
 متتن واستتعة جملموعتتة االستترتاتيجية واألنشتتطة لألهتتداف شتتاملة كدراستتة  ٢٠٢٣-٢٠١٨ األعتتوا 
 وهتي واجلامعتات. املتدين واجملتمت  اخلتا  والقطا  الدولة مؤسسات ذل  يف مبا الفاعلة  اجلهات
 سياستتتتاتية ركتتتتا   مختتتتس وحتتتتدد والتستتتتهيالت  الفتتتتر  إىل الوصتتتول يف املتتتترأة مستتتتاواة إىل  تتتدف
 صتتتن  آليتتتات يف واملشتتتاركة والصتتتحة  واالقتصتتتاد  التعلتتتيم  مثتتت : جمتتتاالت يف نهنلتم يتتت ر يستتتية
 األهتتداف مجيتت  يف ومراعا تتا الشتتاملة السياستتاتية اجملتتاالت حتديتتد ومت اإلعتتال . ووستتا   القتترار 

 التشتريعية" "التعديالت مث  العم   خطة يف عليها املنصو  الر يسية واألنشطة واالسرتاتيجيات
 .ريفيتتتتتة" منتتتتتاطق يف يعشتتتتتن الال تتتتتي و"النستتتتتات احملليتتتتتة" واإلدارات املتتتتتدين اجملتمتتتتت  متتتتت  "التعتتتتتاونو

  (14-149و 64و 62و ٥8و 47و 40-148 )التوصيا 
 ملنت  "٢٠٢٠-٢٠١6 املترأة ضتد العنف مل افحة الثالثة الوطنية العم  "خطة تنفيذ ومت -١٢6
 وجيتري للضتحا . فعالتة محايتة وتتوفز العتا لي العنتف ذلت  يف مبا املرأة  ضد العنف أش ال مجي 
 العمتت  خلطتتة الفعتتال التنفيتتذ لضتتمان أشتتهر ستتتة كتت   ورصتتدها احملافظتتات يف العمتت  خطتت  تنفيتتذ

 111و 98و 97و 96و 74و 73و 46-148 )التوصررررريا  .مقاطعتتتتتة ٨١ يف الوطنيتتتتتة
 (7و 6-149و 112و
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 إيتوات دور إىل وابإلضتافة املترأة. ضد العنف لضحا  املؤسسي الدعم خدمات عدد وزاد -١٢٧
 تعمت  التيت العنتف  ورصتد م افحتة مراكت  تقتو  تركيتا  أحنتات مجيت  يف ١٤5 عددها البالغ النسات
اً هاتفيتتاً خطتت ١٨٣" وهنتتا  حمافظتتة. ٨١ أصتت  متتن ٨٠ يف ختتدمات بتقتتدمي  ٢٠١٢ عتتا  منتتذ

 تتتتتوفر وقا يتتتتة كآليتتتتة  األستتتتبو  أ   طتتتتوال الستتتتاعة متتتتدار علتتتت  تعمتتتت  االجتمتتتتاعي" التتتتدعم لتقتتتتدمي
 لتقتتتدمي اهلاتفيتتة واخلطتتتو  احملتتتاج . واألطفتتتال للنستتات واالقتصتتتادية والقانونيتتة النفستتتية املستتاعدة
 الستتتتتمعية اإلعاقتتتتتات ذوي وإبم تتتتتان اً أيضتتتتت وال رديتتتتتة العربيتتتتتة ابللغتتتتتت  وتعمتتتتت  جمانيتتتتتة التتتتتدعم

 101و 9٥و 69-148 )التوصيا  النصية. الرسا   عرب الش اوى تتلق  ألهنا استخدامها
  (18-149و 102و

 للتوفيتتتتتتف الوطنيتتتتتتة لالستتتتترتاتيجية األربعتتتتتتة الر يستتتتتية السياستتتتتتاتية احملتتتتتاور أحتتتتتتد ويتمثتتتتت  -١٢٨
 التتتتيت الفئتتتتات توفيتتتتف معتتتتدل "ز دة يف (٢٠١9-٢٠١٧) العمتتتت  وخطتتتت  (٢٠٢٣-٢٠١٤)

 القتتوى يف املتترأة مشتتاركة وز دة الرمسيتتة غتتز العمالتتة م افحتتة هبتتدف خاصتتة"  سياستتات تتطلتت 
 بشت ن األوىل العمت  خطتة أعتدت ذل   عل  وبنات .٢٠٢٣ عا  حبلول املا ة يف ٤١ إىل العاملة

 النستتتتات توفيتتتتف معتتتتدل ارتفتتتت  السياستتتتات  هلتتتتذه ونتيجتتتتة (.٢٠١٨-٢٠١6) النستتتتات توفيتتتتف
 ٣٠.٣ متن العاملتة القتوة يف النستات مشاركة نسبة وزادت املا ة  يف ٢9.٤ إىل املا ة يف ٢6.٧ من
 72و ٥7-148 )التوصررررريا  .٢٠١٨و ٢٠١٤ عتتتتتامي بتتتتت  املا تتتتتة يف ٣٤.٢ إىل املا تتتتتة يف
 (133و 80و

 يف ١٧.٤5 إىل ٢٠٠٢ عتتتتا  يف املا تتتتة يف ٤.٤ متتتتن الربملتتتتان يف النستتتتات نستتتتبة وارتفعتتتتت -١٢9
 الرائستتتتتي. للنظتتتتتا  ح ومتتتتتة أول يف املا تتتتتة( يف ١٢.5) وزيتتتتتراتن وهنتتتتتا  .٢٠١٨ عتتتتتا  يف املا تتتتتة

  (80و 76و 70و ٥7-148 )التوصيا 
 وم افحة اجلنس  ب  املساواة بش ن االجتماعية املواقف وتغيز الوعي ز دة أج  ومن -١٣٠
 واملوففتون الشترطة ضتبا  ذلت  يف مبن الفئات ملختلف تدريبية دورات نُظمت املرأة  ضد العنف

 خمتلتتتف منتتتاه  يف الشتتت ن هبتتتذا موضتتتوعات إدختتتال ومت العتتتامون. واملتتتدعون والقضتتتاة الصتتتحيون
 الرتكيتة ابللغتت  عتا  ك   املواضي  هذه بش ن منشورات وتصدر التعليمية. واملؤسسات املستو ت
  (98و 60-148 )التوصيتان والعربية.
 وصتندوق الصتحة وزارة بت  تفتاهم مذكرة توقي  مت املستدامة  التنمية أهداف م  ومتشياً  -١٣١
 "حتاالتو اإل ابيتة" الصتحة ختدمات إىل "الوصتول تشتم  قضتا  بشت ن للس ان املتحدة األمم
 الفئات ب  الفجوة تقلي  أج  من واجلنساين" اجلنسي "العنفو اخلطرة" أو املقصودة غز احلم 

 اإل ابيتتتتتة. الصتتتتتحة ختتتتتدمات إىل والوصتتتتتول اجلنستتتتت  بتتتتت  املستتتتتاواة يف اجملتمتتتتت  وبقيتتتتتة الضتتتتتعيفة
  (44-149 )التوصية

 التتعلم نظتا  كفتاتة  لت  دة ("٢٠١٨-٢٠١٤) احليتاة متدى التتعلم "اسرتاتيجية وُوضعت -١٣٢
 والتتعلم بعتد عتن التعلتيم ذلت  يف مبتا التعلتيم  إىل احلتال الضتعيفات النسات وصول ودعم احلياة مدى

 يف ١9.٤ متتن السادستتة( ستتن )فتتوق النستتات بتت  األميتتة معتتدل اخنفتتض الستتياق  هتتذا ويف املفتتتوح.
  ٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسي للعا  وابلنسبة .٢٠١٧ عا  يف املا ة يف 5.٤ إىل ٢٠٠٠ عا  يف املا ة
 املا ة(  يف 9١.٤ )الصبيان: االبتدا ي التعليم يف املا ة يف 9١.6 املدارس يف الفتيات نسبة بلغت

 التعلتتتتيم يف املا تتتتة يف ٤٧.٣و املا تتتتة(  يف ٨٣.٧ )الصتتتتبيان: الثتتتتانوي التعلتتتتيم يف املا تتتتة يف ٨٣.٣و
  (136و 13٥و 77و 64-148 )التوصيا  املا ة(. يف ٤٣.9 )الصبيان: العاي
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 الصتتادر 6٧٠١ رقتتم القتتانون يف التمييتت  أشتت ال متتن شتت   أنتت  علتت  "التحتترش" وأُدرج -١٣٣
 أي أو للتحتتترش تعرضتتتن أهنتتتن يتتتدع  الال تتتي النستتتات فتتتنن ذلتتت   علتتت  وبنتتتاتً  .٢٠١6 عتتتا  يف

 اخلتتتدمات مقتتتدمي قبتتت  متتتن ذلتتت  أكتتتان ستتتوات ستتتياق  أي يف التمييتتت  أشتتت ال متتتن آختتتر شتتت  
 حلقتتتتوق الوطنيتتتتة املؤسستتتتة إىل شتتتت وى تقتتتتدمي مي تتتتنهن العمتتتت   أمتتتتاكن يف أو اخلاصتتتتة أو العامتتتتة

 اخلاصتتتتتتة. ال يتتتتتتا ت أو العامتتتتتتة املؤسستتتتتتات علتتتتت  عقتتتتتتوابت تفتتتتتتر  أن مي نهتتتتتتا التتتتتتيت اإلنستتتتتان
  (26و 12-1٥0و 67و 66و 60و 17-148 )التوصيا 

 الطفل حقوق  
 متتن ٤٤ املتتادة مبوجتت  واخلتتامس الرابتت  التتدوري  للتقريتترين اجلتتام  تقريرهتتا تركيتتا قتتدمت -١٣٤
 .٢٠١9 آذار/مارس ٢9 يف الطف  حقوق جلنة إىل الطف  حقوق اتفاقية
 تقتدمي إبجترات املتعلتق الطفت  حقتوق التفاقيتة االختيتاري "الربوتوكول عل  تركيا وصدقت -١٣5

 علتتتت  املوافقتتتتة بشتتتت ن (٢٠١٧/١٠٨٣6 )رقتتتتم املرستتتتو  ُنشتتتتر وقتتتتد .٢٠١٧ عتتتتا  يف البالغتتتتات"
 الربوتوكتتول ودختت  ٢٠١٧ األول/ديستتمرب كتتانون  ٧ يف الرمسيتتة اجلريتتدة يف االختيتتاري الربوتوكتتول

 بشتتتت ن احملليتتتتة القانونيتتتتة العمليتتتتة بتتتتذل  واستتتتت ملت  ٢٠١٨ آذار/متتتتارس ٢6 يف التنفيتتتتذ حيتتتت 
  (4و 3و 1-148 )التوصيا  علي . التصديق
        الطفتتتتتتتت  حقتتتتتتتتوق بشتتتتتتتت ن العمتتتتتتتت  وخطتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتة االستتتتتتتترتاتيجية "الوثيقتتتتتتتتة تنفيتتتتتتتتذ مت -١٣6

 كت   يف فعليتة حتستينات لتحقيتق ملموستة أهتداف تسعة مبوجبها واعتمدت (" ٢٠١٧-٢٠١٣)
 متن جانت  كت   يف الفضتل  الطفت  مصتاح مراعتاة أجت  ومتن األطفتال. حيتاة جوان  من جان 
 التنميتتتتة  خطتتتت  مثتتتت  العامتتتتة  ابلسياستتتتات املتعلقتتتتة والواث تتتتق فتتتتنن احل وميتتتتة  السياستتتتة جوانتتتت 
 واخلدمات والعم  األسرة لوزارة (٢٠١٣-٢٠١9) االسرتاتيجية والورقة الرائسية السنوية والربام 

 استتترتاتيجية ورقتتتة تنفيتتتذ وجيتتتري الطفتتت . حقتتتوق تع يتتت  بشتتت ن  تتتا أح علتتت  تشتتتتم  االجتماعيتتتة 
 احلمايتتة ختتدمات تتتوفز أجتت  متتن (٢٠١9-٢٠١٤) الطفتت  محايتتة خبتتدمات يتعلتتق فيمتتا التنستتيق
  (49و 44و 28-148 )التوصيا  لألطفال. والوقاية
 .٢٠٢٣-٢٠١٧ للفترتة األطفتال" عمت  مل افحتة العمت ( )وخطتة الوطين "الرب م  وأعد -١٣٧
 األطفال  عم  أش ال أسوأ سيما وال األطفال  عم  عل  للقضات شاملة تدابز الرب م  وحيدد
 و"األطفتتال الشتتوار "  يف يعملتتون التتذين "األطفتتال مثتت  األولويتتة ذات املستتتهدفة الفئتتات وحيتتدد

 يف العتتتاملون و"األطفتتتال واملتوستتتطة" الصتتتغزة املؤسستتتات يف وخطتتترة شتتتاقة أعمتتتال يف العتتتاملون
 ذات العامتتة املؤسستتات جلميتت  حمتتددة اً أهتتداف العمتت  خطتتة تضتت  بينمتتا املؤقتتتة"؛ ال راعيتتة األعمتتال
 86-148 )التوصرريا  األطفتتال. عمتت  علتت  للقضتتات الالزمتتة التتتدابز اختتتاذ أجتت  متتن الصتتلة

  (137و 94و 88و 87و
 األطفتال إمهتال حتاالت منت  أجت  متن تش يلها مت اليت ابلتدخ "  املعنية اخلربات و"فرق -١٣٨

 عملهتتا بتدأت املناستت   الوقتت يف هلتتا التصتدي أو ضتتدهم العنتف ممارستتة أو معتاملتهم إستاتة أو
 (17-149و 89-148 )التوصيتان .٢٠١٨ األول/ديسمرب كانون  مناً اعتبار  حمافظة ٨١ يف

 (١١)"٢٠٢٠-٢٠١6 املترأة ضد العنف مل افحة الثالثة الوطنية العم  "خطة تشتم  كما -١٣9
 لتقتتتتتتدمياً هاتفيتتتتتتاً خطتتتتتت ١٨٣" يتتتتتتوفر بينمتتتتتتا األطفتتتتتتال؛ ضتتتتتتد العنتتتتتتف ملنتتتتتت  شتتتتتتاملة تتتتتتتدابز علتتتتتت 
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 والعنتتتتف. اإليتتتتذات أشتتتت ال مجيتتتت  ضتتتتحا  لألطفتتتتال الطار تتتتة املستتتتاعدة (١٢)االجتمتتتتاعي" التتتتدعم
  (111و 82-148 )التوصيتان

 إجتتترات بعتتتد والقستتتري" املب تتتر التتت واج مل افحتتتة احملافظتتتات عمتتت  "خطتتتة مشتتترو  وأُعتتتد -١٤٠
 يف الصتتتتلة ذات العامتتتتة واملنظمتتتتات املؤسستتتتات ممثلتتتي متتتت  ٢٠١٧ عتتتتا  يف مستفيضتتتتة مقتتتابالت
 متتتت اً ومتشتتتتي لتتتتذل  اً ووفقتتتت القستتتتري. والتتتت واج املب تتتتر التتتت واج نستتتتبة فيهتتتتا ترتفتتتت  التتتتيت احملافظتتتتات

 الوطنيتة العمت  وخطة االسرتاتيجية "وثيقة إعداد بدأ املستدامة  التنمية أهداف من ٣-5 اهلدف
 املعنيت  املصلحة أصحا  مجي  م  ابلتعاون "٢٠٢٣-٢٠١٨) والقسري املب ر ال واج مل افحة

 100و 99-148 )التوصررررريا  احل وميتتتتتة. غتتتتتز واملنظمتتتتتات احملليتتتتتة اإلدارات ذلتتتتت  يف مبتتتتتا
  (20-149و 103و

 العمتت  وزارة إشتتراف حتتتت االجتمتتاعي"  التواصتت  بوستتا   املعتتين العامتت  "الفريتتق ويعمتت  -١٤١
 م افحتتتة وإدارة واالتصتتتاالت املعلومتتتات ت نولوجيتتتا هيئتتتة متتت  ابلتعتتتاون االجتماعيتتتة  واخلتتتدمات

 علتت  وإيتتذا هم األطفتتال استتتغالل منتت  أجتت  متتن لألمتتن  العامتتة للمديريتتة التابعتتة اإلنرتنتتت جتترا م
  (39-148 )التوصية اإلنرتنت.

 أطفاهلتتا إعالتتة علتت  القتتادرة غتتز لألستتر واالقتصتتادي" االجتمتتاعي التتدعم "خدمتتة وتقتتد  -١٤٢
 واالجتمتتتاعي النفستتتي التتتدعم وتتتتوفر أستتترية بيئتتتة يف العتتتي  لألطفتتتال تتتتتي  اخلدمتتتة وهتتتذه ماليتتتاً.

 املتوارد إىل أسترهم افتقتار بستب  للرعايتة دور يف األطفتال هتؤالت وضت  ذلت  لتوال وسيتم ألسرهم 
 الدراستتتة تركتتتوا التتتذين األطفتتتال مت تتتن اخلدمتتتة وهتتتذه األساستتتية. احتياجتتتا م لتلبيتتتة الالزمتتتة املاليتتتة
 (137و 113و 39-148 )التوصيا  اإلل امي. تعليمهم مواصلة من مالية صعوابت بسب 

 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق  
 اإلعاقتتتتة ذوي األشتتتتخا  حقتتتتوق التفاقيتتتتة االختيتتتتاري الربوتوكتتتتول علتتتت  تركيتتتتا صتتتدقت -١٤٣

  (4و 1-148 )التوصيتان .٢٠١5 آذار/مارس ٢6 يف
 ذوي األشتخا  حقتوق اتفاقيتة ورصتد تنفيتذ دعتم "مشرو  تنفيذ ٢٠١6 عا  حى ومت -١٤٤

 ذوي األشتتخا  حقتوق تع يتت  إىل املشترو  ويهتتدف .٢٠١٣ عتا  يف تنفيتتذه بتدأ التتذي اإلعاقتة"
 مجيتتتتت  يف اإلعاقتتتتتة ذوي األشتتتتتخا  حقتتتتتوق اتفاقيتتتتتة يف عليتتتتت  املنصتتتتتو  النحتتتتتو علتتتتت  اإلعاقتتتتتة

 ستتتياق يف اً أيضتتت مؤشتتترات خمطتتت  وأُعتتتد التوعيتتتة. أنشتتتطة خمتلتتتف ختتتالل متتتن العامتتتة املؤسستتتات
 حقتوق اتفاقيتة يف التواردة احلقتوق متن واحتد كت   إعمتال مستتوى حتديد أج  من املذكور املشرو 

  (140-148 )التوصية اإلعاقة. ذوي األشخا 
 حلقتتتتتوق الوطنيتتتتتة العمتتتتت  وخطتتتتتة االستتتتترتاتيجية "وثيقتتتتتة لصتتتتتياغة االستتتتتتعدادات وجتتتتتتري -١٤5

 التيت العمليتة  و تدف االجتماعيتة. واخلتدمات العمت  وزارة رعايتة حتت اإلعاقة" ذوي األشخا 
 وثيقتتة إعتتداد إىل املتتدين  اجملتمتت  ذلتت  يف مبتتا املصتتلحة أصتتحا  مجيتت  متت  ابلتنستتيق تنفيتتذها يتتتم

 اً وفقتتت اإلعاقتتة ذوي األشتتخا  حقتتوق لتع يتت  وعمليتتة ومؤسستتية تشتتريعية تتتدابز تتضتتمن شتتاملة
  (142-148 )التوصية التنفيذ. أسالي  حتديد جان  إىل لالتفاقية 

 مجيتتتتتت  يف الوصتتتتتتول"  إم انيتتتتتتة ومراجعتتتتتتة رصتتتتتتد "جلتتتتتتان تشتتتتتت ي  ٢٠١٣ عتتتتتتا  يف ومت -١٤6
 التيستتتزية ابلرتتيبتتتات املتعلقتتتة املمارستتتات مراقبتتتة أجتتت  متتتن حمافظتتتة ٨١ عتتتددها البتتتالغ احملافظتتتات
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 مقتتتدمي مجيتتت  علتتت  ٢٠١5 عتتتا  منتتتذ غرامتتتات تفتتتر  بتتتدأت وقتتتد اإلعاقتتتة  ذوي لألشتتتخا 
 متنتتتتاول يف ختتتتدمات تقتتتتد  ال التتتتيت العامتتتتة واملبتتتتاين العتتتتا  النقتتتت  مركبتتتتات مثتتتت  العامتتتتة اخلتتتتدمات
 األشتتخا  وصتتول بتيستتز املتعلقتتة "الال حتتة فتتنن ذلتت   علتت  وعتتالوة اإلعاقتتة. ذوي األشتتخا 

 يف التنفيتذ حيت  دخلتت قتد الستياحة" قطتا  ويف املتدن بت  املواصالت خدمات إىل اإلعاقة ذوي
  (143-148 )التوصية .٢٠١٧ عا 

 ذوي لألشخا  التيسزية ابلرتتيبات املتعلقة النفقات جلمي  منفصلة مي انية وخصصت -١٤٧
 .٢٠١٨ عتا  مي انيتة يف هبتا اخلاصتة اإلنفاق خط  يف العامة املؤسسات استخدمتها واليت اإلعاقة 

 ابلرتتيبتتتات تتعلتتتق مشتتتاري  إىل تركيتتتة لتتتزة ٤ ٤٣٠ ٠٠٠ ومبلتتتغ ٧ ٧5٨ ٠٠٠ مبلتتتغ حتويتتت  ومت
 ٣٨ حتديتتتتد ومت التتتتتواي  علتتتت   ٢٠١6و ٢٠١5 عتتتتامي يف اإلعاقتتتتة ذوي لألشتتتتخا  التيستتتتزية

  (147-148 )التوصية املذكورة. املشاري  لتنفيذ را دة كمناطق  مستشف  ٣5و اً ح ومي اً م تب
 املبنيتة" املرافتق إىل األطفتال وصتول إلاتحتة التوجيهيتة "املبتاد  ٢٠١٧ عتا  يف ووضعت -١٤٨
  (14٥-148 )التوصية اإلعاقة. ذوي لألطفال تيسزية معايز وض  أج  من

 الرتتيبتتتتتتات بشتتتتتت ن تدريبيتتتتتتة دورات نُظمتتتتتتت  ٢٠١٨و ٢٠١٣ عتتتتتتامي بتتتتتت  الفتتتتتترتة ويف -١٤9
 واملؤسستتات احملليتتة اإلدارة متتوففي متتن 5 ٠٠٠ فيهتتا شتتار  اإلعاقتتة ذوي لألشتتخا  التيستتزية
 العتتتاي  التعلتتتيم إىل الوصتتتول مستتت لة بشتتت ن التتتوعي ز دة أجتتت  ومتتتن ذلتتت   علتتت  وعتتتالوة العامتتتة.
 مبشتاركة  ٢٠١٨ عتا  يف إليهتا" الوصتول مي تن "جامعتات بعنتوان دراستية حلقتات مخس ُعقدت
  (146-148 )التوصية جامعة. ١٨٣ من ممثل 
 متنقلتة اقترتا  صتناديق تؤختذ التصتويت  يف اإلعاقتة ذوي األشتخا  حتق تع ي  أج  ومن -١5٠
 .٢٠١٨ عتتتتا  منتتتتذ وذلتتت  اإلعاقتتتتة  بستتتب  منتتتتازهلم مغتتتتادرة يستتتتطيعون ال التتتتذين األشتتتخا  إىل

 مجيتتت  متتتن املا تتتة يف ٧٨.٠5 ومت تتتن اً.شخصتتت ٢٢ 95١ اآلن حتتتى اخلدمتتتة هتتتذه متتتن واستتتتفاد
 ح يتتران/ ٢٤ يف جتترت التتيت العامتتة االنتختتاابت يف أبصتتوا م اإلدالت متتن اإلعاقتتة ذوي النتتاخب 

 (142-148 )التوصية .٢٠١٨ يوني 
 ("٢٠١٤-٢٠١١) اإلعاقتة ذوي األشتخا  ختدمات حتس  "مشرو  فعالية ثبتت أن وبعد -١5١

 العامتتتتة ابخلتتتتدمات يتعلتتتتق فيمتتتتا مطتتتتالبهم عتتتتن التعبتتتتز متتتتن اإلعاقتتتتة ذوي األشتتتتخا  مت تتتت  يف
 تنفيتتذ ٢٠١٨ عتتا  يف مت فقتتد املستتتقبلية  اخلتتدمات ختطتتي  يف واملشتتاركة هلتتم املقدمتتة واملؤسستتية
 ويهتتتتدف العقليتتتتة". اإلعاقتتتتات ذوي لألشتتتتخا  االجتمتتتتاعي "اإلدمتتتتاج بعنتتتتوان متابعتتتتة مشتتتترو 
 تع يتتت  إىل العقليتتتة  اإلعاقتتتة ذوي األشتتتخا  ختتتا  بشتتت   يستتتتهدف التتتذي املتابعتتتة  مشتتترو 

  (147-148 )التوصية االجتماعي. اندماجهم
 لغتة استخدا  نطاق توسي  أج  من ٢٠١٧و ٢٠١5 عامي ب  مستفيض حب  وُأجري -١5٢

 لغتتتة هتتتي األساستتتية لغتتتتهم شخصتتتاً  ١١6 متتتن بيتتتا ت مجتتت  مت الستتتياق  هتتتذا ويف الرتكيتتتة. اإلشتتتارة
 كتا   ٢٠١٧ عا  يف وصدر الرتكية"  اإلشارة لغة "قاموس لوض اً أساس البح  وش   اإلشارة.
  (142-148 )التوصية ية.ن لي  اإل اللغة إىل ترمجت  م  ُنشر الذي الرتكية" اإلشارة لغة "قواعد
 إىل الوصتول "إم انيتة بعنوان مشرو  تنفيذ عل  األساسية واهلياك  النق  وزارة وتع ف -١5٣

 ختدمات إىل الوصتول إم انية تع ي  أج  من ("٢٠١9-٢٠١٧) تركيا يف الركا  نق  خدمات
 التتذي املشتترو   ويشتتم  اجملتتال. هتتذا يف للتتوزارة واملؤسستتية التقنيتتة القتتدرات وتع يتت  الركتتا  نقتت 

 إم انيتتتتة بشتتتت ن وطنيتتتتة استتتترتاتيجية وورقتتتتة عمتتتت  خطتتتتة صتتتتياغة  ٢٠١9 عتتتتا  بنهايتتتتة ستتتتي تم 
  (144-148 )التوصية توعية. وأنشطة را دة مشاري  تنفيذ جان  إىل الوصول 
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 ابلبشر واالجتار الدولية واحلماية اللجوء وملتمسو الالجئون  
 التمييتتت . أشتتت ال متتتن شتتت   أي دون ٢٠١١ عتتتا  منتتتذ للستتتوري  أبواهبتتتا تركيتتتا فتحتتتت -١5٤
 تركيتا  يف املؤقتتة احلمايتة علت  ستور ً  ٣ 6٧١ 55٣ حصت   ٢٠١9 األول/أكتتوبر تشرين وحى
 مؤقتة. إقامة مراك  يف سور ً  6٣ ٢٠٤ يوجد بينما
  ٢٠١6 ر/متتتارساآذ ١٨ يف الصتتتادر األورويب واالحتتتتاد تركيتتا بيتتتان بتنفيتتتذ يتعلتتتق وفيمتتا -١55
 املؤقتة. احلماية وض  اً أيض مينحون إجي  حبر ج ر من إعاد م تتم الذين السوري  فنن

 الصتتتتحية الرعايتتتتة ختتتتدمات متتتتن االستتتتتفادة للستتتتوري  مي تتتتن املؤقتتتتتة  احلمايتتتتة إطتتتتار ويف -١56
 متن االستتفادة يف األولويتة املصتحوب   غتز القصتر وخاصتة الضعيفة  اجملموعات وتُعط  اجملانية.
 تُراع  ذل   عل  وعالوة الت هي . وإعادة واالجتماعي النفسي والدعم الصحية الرعاية خدمات
 طلتت  تقتتدمي للستتوري  ومي تتن ابألطفتتال. املتعلقتتة اإلجتتراتات مجيتت  يف الفضتتل  الطفتت  مصتتلحة
 هلتم القانونيتة املستاعدة تتوفز ومي تن تستجيلهم. متن أشتهر ستتة بعتد عمت  تصري  عل  للحصول

 (1٥3-148 )التوصية فيها. ُسجلوا اليت احملافظة يف احملام  نقابة إىل طل  تقدمي عند
 وبعتتد التعلتتيم. ستتن يف ستتور ً  طفتتالً  ١ ٠٨٢ ١٧٢ تركيتتا يف يوجتتد التتراهن  الوقتتت ويف -١5٧
 العتتتتا  متتتتن اً اعتبتتتتار  العامتتتتة ابملتتتتدارس الستتتتوري  األطفتتتتال إحلتتتتاق مت املؤقتتتتتة  التعلتتتتيم مراكتتتت  إغتتتتالق
 والتاست . واخلتامس األول الصتفوف طتال  بتستجي  االلت ا  تطبيق ومت  ٢٠١٧-٢٠١6 الدراسي
 يف 6٣.٢٣ ابملتتتدارس امللتحقتتت  الستتتوري  األطفتتتال نستتتبة بلغتتتت  ٢٠١9 بتمربأيلول/ستتت وحتتتى
  (4٥-149 )التوصية (.اً طالب 6٨٤ ٢5٣) املا ة
 يف الستتوري  األطفتتال دمتت  "تع يتت  مشتترو  بتنفيتتذ األورويب واالحتتتاد التعلتتيم وزارة وتقتتو  -١5٨
 اإلداريت  واملتوفف  للمعلمت  تدريبيتة دورات تُعقتد املشرو   هذا إطار ويف الرتكي". التعليم نظا 
 السوري . الطال  معظم فيها يسج  اليت املدارس يف

 هتتتتذا ويف املهتتتتين. التعلتتتتيم يف الستتتتوري  الطتتتتال  دمتتتت  تع يتتتت  يتتتتتم ذلتتتت   علتتتت  وعتتتتالوة -١59
 ومتتتتنحهم املهتتتتين التعلتتتتيم مراكتتتت  يف املؤقتتتتتة ابحلمايتتتتة يتمتعتتتتون أجنتتتتي ١ ٣٠٠ إحلتتتتاق مت اإلطتتتتار 
 (4٥-149 )التوصية حمددة جماالت يف للعم  الفرصة
 كتتتانون  ومنتتتذ ذلتتت   علتتت  وبنتتتات العتتاي. التعلتتتيم شتتتهادات معادلتتتة إجتتتراتات تبستتي  ومت -١6٠

 تقتتدمي مي تتنهم ال جلتتوت طتتالبو يقتتدمها التتيت الشتتهادات معادلتتة طلبتتات تقبتت   ٢٠١٧ الثاين/ينتتاير
 الدوليتتة. للتتوا  اً وفقتت الشتتهادات معادلتتة عمليتتة يف قبتتوهلم ويتتتم منهتتا  نستتخ أو األصتتلية شتهادا م

 وبعتد معادلتة. طلت  ٧ ٤٠٠ حتواي ستوريون مواطنتون قد   ٢٠١9 األول/أكتوبر تشرين وحى
 األكادميية. دراسا م مواصلة أو مهنة ممارسة اللجوت لطالي مي ن الشهادات  معادلة
 فتتتنن العتتتاي  التعلتتتيم لتتتوزارة التنفيتتتذي اجمللتتتس قتتترارات متتت  ومتشتتتياً  ذلتتت   علتتت  وعتتتالوة -١6١

 درجتتتة علتتت  للحصتتتول ٢٠١٤-٢٠١٣ الدراستتتي العتتتا  قبتتت  ستتتور  يف قبتتتوهلم مت التتتذين الطتتال 
 الطتت  ختصصتتي )خبتتالف عليتتاال الدراستتات أو اجلامعيتتة ابلدراستتة لاللتحتتاق أو متوستتطة جامعيتتة
 العتتتا  متتتن اً اعتبتتتار  تركيتتتا يف العتتتاي التعلتتتيم مؤسستتتات إىل ابالنتقتتتال هلتتتم مُستتت  األستتتنان(  وطتتت 

 عتد  حتال يف خاصت   كطتال   ابلتدورات اباللتحتاق هلتم مُس  كما  .٢٠١5-٢٠١٤ الدراسي
 املطلوبة. املستندات تقدمي من مت نهم
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 الستتوري  املتتواطن  حتت  يتتتم وال القستترية. اإلعتتادة عتتد  ملبتتدأ اتمتتاً  امتثتتاالً  تركيتتا ومتتثتت  -١6٢
 صتارمة. مراقبتة والطوعيتة اآلمنتة العتودة عمليتات مراقبة وجترى سور . إىل العودة عل  إجبارهم أو

 العتتتودة طلتتت  منتتتوذج يُعبتتت  طوعتتتاً  ستتتور  إىل للعتتتودة اً مستتتتعد الستتتوري  املتتتواطن  أحتتتد كتتتان  وإذا
 املعتتين العتتا  واملوفتتف شتتفوي  ومتترتجم الطلتت   مقتتد  ويوقعتت  والعربيتتة  الرتكيتتة ابللغتتت  الطوعيتتة
 ُيستتم  ذلتت   علت  وعتتالوة الالجئتت . لشتؤون الستتامية املفوضتتية مل تت  وممثتت  العتتودة  بعمليتات
 اثلثة. دولة من املفعول سارية أتشزة تقدمي لدى تركيا مبغادرة للسوري 
 التتوط  إبعتادة معنيتة جلتان أنشئت اثلثة  بلدان يف السوري  توط  إبعادة يتعلق وفيما -١6٣

 إىل الصلة ذات املعلومات وتقد  والضعفات احملتاج  السوري  اللجان هذه وحتدد احملافظات. يف
 األول/ تشتتتتتترين وحتتتتتتى اهلجتتتتتترة. إلدارة العامتتتتتتة املديريتتتتتتة طريتتتتتتق عتتتتتتن الالجئتتتتتت  شتتتتتتؤون مفوضتتتتتتية
 ستتور ً  ٢٤ 5٠٧ تتتوط  وأُعيتد اإلطتتار. هتذا يف ستتور ً  ١5 69٢ تتوط  أُعيتتد  ٢٠١9 أكتتوبر
 يف سوري مواطن توط  إعادة عل  ينص الذي األورويب واالحتاد تركيا ب  املشرت  البيان مبوج 
 تركيا. إىل إجي  حبر ج ر من إرجاع  يتم سوري مواطن ك   مقاب  األورويب االحتاد
 تركيتا" يف "الستوريون بعنتوان خاصتاً  تقريتراً  املظتامل أمت  مؤسسة نشرت  ٢٠١٨ عا  ويف -١6٤

 تقتدمها التيت اخلتدمات التقريتر وتنتاول املؤقتتة. ابحلماية املتمتع  األجان  ألوضا  حتليالً  يتضمن
 كفتتاتة  تع يتت  منهتتا أمتتور مجلتتة بشتت ن اقرتاحتتات وقتتد  احل وميتتة غتتز واملنظمتتات العامتتة املؤسستتات
 احمللية. التشريعات وحتس  اخلدمات

 واحلمايتتتة ابألجانتتت  املتعلتتتق القتتتانون يف ابلبشتتتر االجتتتتار مب افحتتتة املتعلقتتتة التتتتدابز وتتتترد -١65
 ابلبشتتتر االجتتتتار مبنتتت  املتعلقتتتة الال حتتتة فتتتنن ذلتتت   علتتت  وعتتتالوة (.6٤5٨ رقتتتم )القتتتانون الدوليتتتة
 إجتراتات علت  الال حتة وتتنص .٢٠١6 آذار/متارس ١٧ يف النفتاذ حيت  دخلتت الضحا  ومحاية
 اإلقامتة  تصتاري  وإصتدار ابلبشتر  االجتار ضحا  ومحاية ابلبشر  االجتار وم افحة ملن  ومباد 
 19و 1٥و 12و 11-148 )التوصرريا  .ابلبشتتر االجتتتار لضتتحا  التتدعم ختتدمات وتقتتدمي

  (93و 91و 90و
 مت  متييت   دون التدعم بترام  علت  ابلبشتر االجتتار ضحا  مجي  حيص  ابلال حة  وعمالً  -١66
 إىل الوصتتتتول التتترب م  ويتضتتتمن األطفتتتتال. مثتتت  الضتتتعيفة للفئتتتتات اخلاصتتتة االحتياجتتتات مراعتتتاة
 االجتماعيتتتة واخلتتتدمات واالجتمتتتاعي النفستتتي والتتتدعم والصتتتحة الستتت ن مثتتت  اخلتتتدمات خمتلتتتف
 وكذل  التعليمية  ابخلدمات املتعلق والتوجي  والرتمجة  واالستشارات القانونية واملساعدة واإلغاثة
 غتتتز املنظمتتتات متتتن املقدمتتتة االستشتتتارية واخلتتتدمات العمتتت   ستتتوق ىلإ والوصتتتول املهتتتين التعلتتتيم

 قنصتلية أو ستفارة إخطتار يتتم كمتا  الدولية. احل ومية أو الدولية واملنظمات الصلة ذات احل ومية
 وميتتتتتن  القنصتتتتلية. أو الستتتتفارة متتتتتوففي ملقابلتتتتة الفرصتتتتة وميتتتتن  مبوافقتتتتتت  الضتتتتحية الشتتتتخص بلتتتتد

 )القتانون الدولية العاملة ابلقوى املتعلق للقانون اً وفق عم  تراخيص الدعم بر م  من املستفيدون
 آمنتة اثلثتة دولتة أو املنشت  بلتد إىل الطوعيتة العتودة تتتم الضتحية  موافقتة علت  وبناتً  (.6٣٧5 رقم
  (91و 8٥و 84و 83-148 )التوصيا  واآلمنة. الطوعية العودة لرب م  اً وفق

 اإلقامتتتة تتتتراخيص وتصتتتدر ابلبشتتتر. االجتتتتار لضتتتحا  إقامتتتة تصتتتاري  احملافظتتتات وتصتتتدر -١6٧
 أن مي تتتن ال اإلمجاليتتتة املتتتدة أن بيتتتد أشتتتهر. ستتتتة متتتد ا لفتتترتات جتديتتتدها ومي تتتناً يومتتت ٣٠ ملتتتدة

 اإلقامة. رسو  من ابلبشر االجتار ضحا  ويُعف  سنوات. ثالث تتجاوز
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 ووضتت  ابلبشتتر االجتتتار جرميتتة منتت  هبتتدف ابلبشتتر االجتتتار مل افحتتة تنستتيق جلنتتة وأنشتتئت -١6٨
 اجتماعا تتا التنستتيق جلنتتة وعقتدت ابلبشتتر. االجتتتار مب افحتة املتعلقتتة واالستترتاتيجيات السياستات

 املعنيتتة  العامتتة واملؤسستتات التتوزارات مبشتتاركة ٢٠١٨ شتتبا /فرباير ٢٨و ٢٠١٧ آذار/متتارس ١ يف
 :االجتماعات هذه يف املتخذة ابلقرارات وعمالً  احل ومية. غز واملنظمات الدولية املنظمات وكذل 

 ابألطفتتتتال املعتتتتين الفرعتتتتي العامتتتت  الفريتتتتق وعقتتتتد فرعيتتتتة؛ عاملتتتتة أفرقتتتتة أُنشتتتتئت •
 كما   ٢٠١٨ أيلول/سبتمرب ٢١و ٢٠١٧ نيسان/أبري  ٢٧ يومي اجتماعات

 ؛٢٠١٨ أيلول/سبتمرب ٢٧ يفاً اجتماع العم  بش ن الفرعي العام  الفريق عقد
 االجتتتتتار مب افحتتتتة املعنيتتتت  املتتتتوفف  توعيتتتتة إىل يهتتتتدف معلومتتتتات كتيتتتت   أُعتتتتد •

 ؛احملافظات يف ابهلجرة املعنية الدوا ر مجي  عل  توزيع  ومت ابلبشر 
 ؛ابلبشر االجتار ضحا  غالبية هبا حمافظة ١5 يف تصالا موففي تعي  مت •
 .٢٠١٧ عتتتتتتتا  يف تركيتتتتتتتا  يف ابلبشتتتتتتتر االجتتتتتتتتار م افحتتتتتتتة بشتتتتتتت ن تقريتتتتتتتر ُنشتتتتتتتر •

 (92و 8٥و 84و 83-148 )التوصيا 
 ٣٠ يف وجتتتتترى النظاميتتتتتة"  غتتتتتز اهلجتتتتترة بشتتتتت ن الوطنيتتتتتة العمتتتتت  "خطتتتتتة إعتتتتتداد وجيتتتتتري -١69

 تتعلتتتتق عمتتتت  حلقتتتتة تنظتتتتيم التتتتوطني   املصتتتتلحة أصتتتتحا  مجيتتتت  مبشتتتتاركة  ٢٠١9 نيستتتان/أبري 
 النظامية. غز اهلجرة بش ن الوطنية العم  وخطة االسرتاتيجية ابلوثيقة
 النظاميتتتة غتتتز اهلجتتترة وم افحتتتة النظاميتتتة اهلجتترة تع يتتت  بشتتت ن التنستتتيق ز دة أجتتت  ومتتن -١٧٠

 وإيتتتتتران. وابكستتتتتتان أفغانستتتتتتان مثتتتتت  املنشتتتتت  بلتتتتتدان متتتتت  اً وثيقتتتتت تعتتتتتاو ً  تركيتتتتتا تتعتتتتتاون بفعاليتتتتتة 
  (1٥2-148 )التوصية

 اإلرهتتابي  املقتتاتل  تتتدفق وقتتف أو ملنتت  اآلليتتات متتن واستتعة جمموعتتة تركيتتا أنشتت ت كمتتا -١٧١
 األجانت  اإلرهتابي  املقتاتل  واعترتا  لتوقيف األمنية التدابز تع ي  عل  تركيا وتعم  األجان .

 اً خصيصت املنشت ة املختاطر حتليت  وحتدات طريتق عتن األخترى احلدوديتة العبتور ونقا  املطارات يف
 التتتدابز اختتتاذ إىل املنشتت  بلتتدان تركيتتا ودعتتت احلتتدود. أمتتن تتتدابز متتن ذلتت  وغتتز الغتتر   هلتتذا

 ستياق ويف بلتداهنم. متن األجان  اإلرهابي  املقاتل  وسفر مغادرة ملن  الالزمة واإلدارية القانونية
 ٢٠١9 األول/أكتتوبر وتشترين ٢٠١١ عتا  بت  مت األجانت   املقتاتل  هتؤالت ضتد املتختذة التدابز
 هتتتو ت املختتتاطر حتليتتت  وحتتتدات وفحصتتتت .٧ 6٠6 وترحيتتت  اً أجنبيتتت ٧6 6٢١ دختتتول حظتتتر
 ومنعتتتتتت شتتتتتخص  ألتتتتتف ٢٠ متتتتتن ألكثتتتتتر مقتتتتتابالت وأجتتتتترت مستتتتتافر  ٣٠ 5٠٠ متتتتتن أكثتتتتتر
 اإلرهتتابي  املقتتاتل  لتقتتدمي آليتتات تركيتتا أنشتت ت كمتتا  تركيتتا. دختتول متتن شتتخص 9 5٠٠ حتتواي

 علتتتت  تركيتتتتا وصتتتتدقت االقتضتتتتات. عنتتتتد الت هيتتتت   إعتتتتادة ختتتتدمات وتتتتتوفز العدالتتتتة  إىل األجانتتتت 
 يف األجانتت   اإلرهتتابي  املقتتاتل  بشتت ن اإلرهتتا  ملنتت  أورواب جملتتس التفاقيتتة اإلضتتايف الربوتوكتتول

 (46-149 )التوصية .٢٠١٨ شبا /فرباير
Notes 

1 Grand National Assembly of Turkey. 
2 JRS is available at https://www.yargireformu.com/images/YRS_ENG.pdf 
3 See paragraph 135. 
4 See paragraph 143. 
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5 List of CoE Conventions Turkey has ratified since the last UPR cycle: ETS No. 086, 087, 108, 117, 

127, 167, 168, 181, 182, 193. CETS No. 197, 198, 209, 211, 212, 213, 217, 219. 
6 According to the Regulation on the Implementation of the Law on the Ombudsman Institution. 
7 Lausanne Peace Treaty, Articles 37–45. 
8 Mansur Yalçın and others v. Turkey (21163/11) judgment of the ECtHR, dated 16 September 2014. 
9 More information regarding the activities carried out under the Project can be found on the Project’s 

website http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/ 
10 For the schooling ratio for both male and female students in the 2017-2018 academic year, see 

paragraph 132. 
11 See paragraph 126. 
12 See paragraph 127. 

    


