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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥وق اإلنسان وفقـاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *تركيا    

 إىل عمليـة    )١( من أصحاب املصلحة   ٢٥هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن   . حقوق اإلنسان 
وذُكـرت  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة    

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه، بقـدر               
فتقار إىل معلومات عن مسائل حمـددة أو إىل         واال. املستطاع، مل جير تغيري النصوص األصلية     

التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بـشأن هـذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

دورية االستعراض يف اجلولة    وقد ُروعي يف إعداد التقرير أن       . الكاملة جلميع الورقات الواردة   
  .األوىل هي أربع سنوات
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 على أنه ينبغي لتركيا أن تراعي معايري حقوق اإلنـسان           ١ركزت الورقة املشتركة      -١

أشارت هذه الورقة إىل    و. املعترف هبا دوليا وتطبقها، وال سيما الصكوك اليت هي طرف فيها          
، وأن تعـّدل    املعاهدات التابعة لألمم املتحدة   أنه يتعني على تركيا أن تنفذ توصيات هيئات         

  . )٢(تشريعاهتا وفقا ألحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 علـى الربوتوكـول     على التصديق وحثّت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف تركيا          -٢

   .)٣(هضة التعذيباالختياري التفاقية منا
أما فيما خيص حقوق األقليات وحقوق املثلـيني واملثليـات ومـشتهي اجلنـسني                -٣

 حتفّظهـا   تسحب فقد حثت منظمة رصد حقوق اإلنسان تركيا على أن           ،واملتحولني جنسياً 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بشأن حقوق األقليـات،            ٢٧املادة  على  

لى االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا املتعلقة حبماية األقليات القومية وغريها من           وأن تصّدق ع  
   .)٤(الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق األقليات، وأن حترص على إنفاذها إنفاذا تاما

وذكر املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أن حتفظات تركيا بشأن حقوق األقليـات              -٤
 باحلق يف التعليم    فيما يتعلق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق     

   .)٥(ومل توقع تركيا امليثاق األورويب بشأن اللغات احمللية أو لغات األقليات. تبعث على القلق
وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا تركيا بتوقيع اتفاقية جملس أوروبا               -٥

  . )٦( وناشدها أن تعّجل بالتصديق عليها٢٠٠٩عام يف ر املتعلقة مبكافحة االجتار بالبش

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنّ على تركيا أن تراجع دستورها كي تضمن               -٦

سيادة دون تكريس   وعدم وجود أي أحكام حتول دون التمتع باحلقوق واحلريات األساسية           
ع الكردي حلقوق اإلنسان، جيب إجراء املزيد من اإلصـالحات          ووفقا للمشرو  .)٧(القانون

على املستوى الدستوري حىت تصبح التشريعات الوطنية التركية مّتسقة مع التزاماهتا الناشـئة             
   .)٨(عن القانون الدويل
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سوء املعاملة واإلفالت من العقاب، أوصت      من ضروب    هوفيما خيص التعذيب وغري     -٧
قانون مكافحة اإلرهاب بغية حظر احلبس االنفـرادي،        ُتنقح   تركيا بأن    منظمة العفو الدولية  

لكـي   مالشرطة وصـالحياهت  بواجبات أفراد   لقانون اخلاص   املُعدِّل ل  أيضا القانون    تنقحوأن  
  . )٩(املعايري الدولية  موظفي إنفاذ القانون للقوة القاتلة يتوافق معتضمن أن استخدام

 قانوهنـا اجلنـائي،     تنقيح جمللس أوروبا تركيا أن تكمل       وناشدت اجلمعية الربملانية    -٨
  . )١٠(مبساعدة جملس أوروبا

توصية بإجراء إصالحات تشريعية فيما خيص وضـع         ١ الورقة املشتركة    وتضّمنت  -٩
أفراد ومكافحة اإلرهاب وصالحيات وقانون العقوبات األحزاب السياسية والعملية االنتخابية 

ة مهنة الصحافة، وذلك حىت يتسىن للجميع التمتع جبميع احلريات           والتعليم، وممارس  ،الشرطة
   .)١١(ومجيع احلقوق األساسية

   حلقوق اإلنسانة األساسيوالبنيةاإلطار املؤسسي،   -جيم   
أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان تركيا باالمتثال ملبادئ باريس عرب إنشاء آليـة               -١٠

باعتبارها هيئة مـستقلة    ) سان تشمل هذه اآللية   أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلن    (وقائية وطنية   
 وتكون خاضـعة ملـساءلة اجلمهـور،        تتوفر لديها املهارات واملوارد والصالحيات الكافية     

  .)١٢(ئات اجملتمع املدين مشاركة فعالةوتشارك يف إنشائها ف
 املتعلـق قانون  الوالحظت جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا أن            -١١
موعة تركيـا   اجملوأوصت   .)١٣(أمني املظامل قد اعتمد لكن احملكمة الدستورية علقت تنفيذه        ب

وقد شاطرها تقـدَمي هـذه      . )١٤(املظاملأمني  إنشاء مؤسسة   تويل األولوية القصوى إىل     بأن  
  . )١٥(التوصية مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا

حتـظ   من التوصيات اهلامـة جـدا مل         ألن العديد بالغ قلقها   موعة عن   اجملوأعربت    -١٢
اإلشـراف علـى تنفيـذ      تتـوىل   هيئة إشراف مبشاركة اجملتمع املدين      إنشاء  ، مثل   باملتابعة

موعة تركيا بوضع أنظمة لرصد آثار      اجملوأوصت   .)١٦(لفسادااالستراتيجيات الوطنية ملكافحة    
  . )١٧(لفساداتدابري مكافحة 

ان بإنشاء جلنتني فرعيتني تـابعتني للجنـة        ورحب املشروع الكردي حلقوق اإلنس      -١٣
التحقيق يف جمال حقوق اإلنسان لتضطلع بالتحقيق يف حاالت التعذيب وسـوء املعاملـة يف            

ـ مل   تطورا إجيابيا، فإن استنتاجات اللجنة    يشكل  وإن كان هذا    . السجون ومراكز االعتقال    اـيتبعه
  . )١٨( أرض الواقعمنذ ذلك احلني أي تغيري حقيقي على
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  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 القوانني اليت تتضمن أحكاما     ُتنقححثت منظمة رصد حقوق اإلنسان تركيا على أن           -١٤

حتظـر   )١٩(، وأن تدرج أحكاما يف دستورها     متييزية وأن تسّن تشريعا شامال مناهضا للتمييز      
  .التمييز على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية

لتمييز أن على تركيـا أن تعـزز إطارهـا          املناهضة ل  حقوق املرأة    رابطةوذكرت    -١٥
التشريعي وآلياهتا املؤسسية الستبعاد مجيع املمارسات التمييزية اليت حتول دون حتقيق املساواة            

  . )٢٠(صول مجيع األشخاص على عمليف ح
أن على تركيا الكـّف عـن   من أجل مكافحة التمييز      حقوق املرأة    منظمةوذكرت    -١٦

وينبغي رفع حظر ارتـداء     . للّباس ال تفرضها طبيعة املهنة املعنية يف أماكن العمل        أمناط  فرض  
نائبـات  احلجاب املفروض على العامالت يف القطاع العـام واملوظفـات احلكوميـات وال            

وعلى تركيا أن تسّن قوانني وتنفّذها من أجل القضاء على أي شـكل مـن               . )٢١(املنتخبات
 فّعالةوجيب عليها أيضا أن تّتخذ تدابري       . أشكال التمييز حبق النساء احملجبات يف أماكن العمل       

ة وتتوقع اللجنـة اإلسـالمي     .)٢٢(جتاه األشخاص الذين ميارسون التمييز حبق النساء احملجبات       
علـى  غري متييزيـة    حلقوق اإلنسان أن تتخذ تركيا مجيع التدابري الالزمة لتوفري خدمة صحية            

  . )٢٣(أعلى املستويات لفائدة النساء احملجبات أو ممن ترتدين اللباس الديين
 يفاملـسؤولني  أنه ينبغي تدريب من أجل مكافحة التمييز  حقوق املرأة    منظمةوترى    -١٧

احملامني على املمارسات املناهضة للتمييز كي يسود مبدأ مناهـضة          والقضاة و جهاز القضاء   
  . )٢٤(التمييز األحكاَم الصادرة والقضايا

 عن ادعاءات متكررة بتعرض غري املسلمني للتمييز        ١٨وحتدثت دائرة أخبار منتدى       -١٨
 املدنية   يسمح هلم بتقلّد مناصب عليا يف اخلدمة       ال، ولذلك   "أصيلني"ألهنم ال يعتربون أتراكا     

دائرة بأن االعتراف القانوين التـام      الوأفادت  . )٢٥(أو العسكرية حىت وإن كانوا مؤهلني متاما      
جبميع الطوائف الدينية سيكون خطوة كبرية حنو رفع احليف عن اجلماعات غري املسلمة اليت              

   .)٢٦(وليسوا أتراكا أصيلني" أجانب"ُيعترب أفرادها 
مثل األرمن واليونـانيني    ( أن اجلماعات غري املسلمة      ١٨وترى دائرة أخبار منتدى       -١٩

حظيت باعتراف جزئي، مما ال يتيح هلا التمتع بوضع قانوين، ) والسريان واألرثوذكس واليهود
 من االتفاقية ٩احلرية الدينية الواردة يف املادة   وبالتايل فإن هذه اجلماعات ال تتمتع حبقوقها يف         

دائرة أن عدم االعتراف هبذه الطوائف جيعل معتنقي        ال وتؤكد   .)٢٧(نساناألوروبية حلقوق اإل  
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اطنني ُمثبـت يف الـّسجالت      العديد من العقائد ُعرضة للتمييز ألن االنتماء الـديين للمـو          
وحىت إن حظيت هذه الطوائف الدينية باالعتراف فلـن تـستطيع حيـازة أي              . )٢٨(الرمسية

  .)٢٩(ادةالعبأماكن ، مثل ممتلكات
ـ        وأفاد امل   -٢٠ ه ـركز األورويب للقانون والعدالة أن كنـائس األقليـات الدينيـة تواج
 وعـدم القـدرة علـى       عليها والتحيز ضدها  وبات يف عملها بسبب القيود املفروضة       ـصع

زالت السلطات احمللية ترفض طلبات الطوائف املـسيحية         وما. تسجيل نفسها لدى احلكومة   
والحظ املركز أن تركيا قد عّدلت قـانون        . لعبادة ل أماكناليت تسعى إىل حتويل ممتلكاهتا إىل       

أمـاكن  "ء  بناء املرافق الدينية على حنو يتيح إعادة بنـا        ينظم   الذي   ٣١٩٤العامة   الـاألشغ
  .)٣٠(واالعتراف هبا" للعبادة
للتهديـد   الطوائف غري املـسلمة      تعرض أنه يف ظل     ١٨وترى دائرة أخبار منتدى       -٢١

 تطالب فيه موظفي    ٢٠٠٧يونيه  /ة منشورا إداريا يف حزيران    أصدرت وزارة الداخلي   ،بالعنف
 حبماية أماكن العبادة لغري املسلمني وبتوّخي احلذر من أي خمططات لالعتـداء             القانونإنفاذ  
  .)٣١(خططات من هذا النوع ومنع تنفيذهاوبذلك أمكن كشف العديد من امل. عليها
لة مـشاركة يف منظمـة األمـن    دائرة أن تركيا قد وافقت، بوصفها دو   الوذكرت    -٢٢

التصدي ألوجه احليف وتدين نسب التمثيل، وال سيما "والتعاون يف أوروبا، على تنفيذ تدابري 
، مثل مبادئ توليدو التوجيهية بشأن تـدريس الـديانات واملعتقـدات يف             "يف جمال التعليم  

الديين  بتوفري التعليم    دائرة أن تركيا مل ُتبِد أي اهتمام ُيذكر       ال وأكدت. ةـدارس العمومي ـامل
   .)٣٢(يف املدارس

 بالعنف واجلَـور    الً حاف الً طوي اًوترى منظمة رصد حقوق اإلنسان أن لتركيا تارخي         -٢٣
قد سجلت املنظمة املـذكورة     ف. على األشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية       

وسـعت تركيـا إىل     . ٢٠٠٨يوليه  /مقتل أحد عشر شخصا من املتحولني جنسيا منذ متوز        
إغالق مجعيات املثليني واملثليات ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً حبجة أنـه ال جيـوز              

، أصدرت ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . تأسيس أي مجعيات ألغراض منافية للقانون أو األخالق       
احلكم تضّمن  غري أن   . سطنبولاعية المبدا للتضامن يف     حمكمة النقض حكما بعدم إغالق مج     

رطا مفاده أنه ال جيوز للجمعية أن حتّرض املثليني واملثليات ومشتهي اجلنـسني واملخنـثني               ش
  . )٣٣(واملتحولني جنسيا على نشر مثل هذه امليول اجلنسية

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
ـ     قوائم بأمساء    ٢وردت يف الورقة املشتركة       -٢٤ إجراءات مـوجزة  أشخاص أُعـدموا ب
  . )٣٥(، وضحايا حاالت اختفاء قسري مل تّتضح مالبساهتا)٣٤(رج نطاق القضاءوخا
التعذيب وسـوء  املسند إىل تعريف الوأشارت مؤسسة تركيا حلقوق اإلنسان إىل أن     -٢٥

املعاملة يف القانون اجلنائي أوسع نطاقا من التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، ومـع    
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ويبقى اإلفالت مـن العقـاب أكثـر      . ما زال يشوبه بعض القصور     تنفيذ القانون فإن  ذلك  
  . )٣٦(املشاكل حدةً

عـدم التـسامح   "وأفادت مؤسسة تركيا حلقوق اإلنسان بأن تركيا مل تنفّذ سياسة            -٢٦
 .)٣٧(، وبأن حاالت التعذيب وسوء املعاملة مستمرة وجـسيمة بطبيعتـها          بشكل فعال  "بتاتا

 زادت ممارسات التعذيب وسوء املعاملة وحشيةً       ٢٠٠٦ موالحظت هذه املؤسسة أنه منذ عا     
. )٣٨( جروح جسدية بليغة وصـدمات نفـسية       وعنفاً مقارنة بالسنوات املاضية، مما أدى إىل      

 منع التعذيب يف مراكز االعتقال      الضمانات املتعددة الرامية إىل   وترى املؤسسة نفسها أنه رغم      
ا واضحا ألن اللجوء إىل هذه املمارسات       والسجون مل ينخفض عدد حاالت التعذيب اخنفاض      
  . )٣٩(زاد يف أماكن أخرى غري أماكن االعتقال الرمسية

 أشار املشروع الكردي حلقوق اإلنسان إىل       ،ورغم اإلصالحات اإلجرائية اليت متت      -٢٧
أنه يف معظم حاالت التعذيب اليت يرتكبها موظفو الدولة تبقى التحقيقات يف هـذا الـشأن                

 عليهـا وال جترى التحقيقات إال يف حاالت التعذيب اليت تترتب           .مل تكن معدومة  قليلة، إنْ   
  .)٤٠(عواقب وخيمة مثل موت الضحية يف السجن

وذكرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان               -٢٨
كب داخل مراكـز  قررت يف العديد من أحكامها أنّ أعمال التعذيب واملعاملة الالإنسانية ُترت  

  . )٤١(االعتقال وزنزانات الشرطة والسجون غري القانونية، وقررت منح تعويضات
وأشار املشروع الكردي حلقوق اإلنسان إىل أنه يف حال التصديق على الربوتوكول              -٢٩

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب سيتسّىن إقامة نظام فعال ومـستقل لتفتـيش أمـاكن              
قاسـية أو   الضروب املعاملة أو العقوبة      من   كرب درءا ألعمال التعذيب وغريه     أ االعتقال حبزم 

  .)٤٢(الالإنسانية أو املهينة
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن سوء املعاملة على يد أفراد الـشرطة                -٣٠

ء عمليـات   مشكلة سائدة وحتُدث داخل أماكن االعتقال وخارجها على حد السواء، وأثنا          
  .)٤٣(بض واملظاهراتإلقاء الق

وأوصت جلنة منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة    -٣١
التابعة جمللس أوروبا بأن على إدارة مجيع مستشفيات األمراض النفسية الثالثة اليت زارهتـا أن            

ري مقبولـة   لمرضى غ توّجه تعليمات واضحة إىل املمرضني بأن مجيع أشكال املعاملة السيئة ل          
  .)٤٥( وقد استجابت تركيا هلذه التوصية.)٤٤(وسُيعاقب عليها بصرامة

وأعرب املشروع الكردي حلقوق اإلنسان عن قلقه بشأن ظروف االعتقال، مبـا يف               -٣٢
ذلك اكتظاظ السجون، والتقصري يف توفري الرعاية الطبية للسجناء، واإلجـراءات التأديبيـة             

ما يطبع أنظمة السجون من تدنٍّ شديد يف مستوى الشفافية واملـساءلة            التعسفية واجملحفة، و  
  . )٤٦(واإلشراف املستقل
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وأوصت منظمة العفو الدولية تركيا بأن توفر العالج الطيب املالئم الـالزم جلميـع                -٣٣
 رصد وطنية مستقلة    اتشئ آلي وأوصت املنظمة نفسها تركيا بأن تن      .)٤٧(األشخاص املعتقلني 

إىل مجيع أماكن االعتقال كي تضمن إجراء حتقيقات        وفجائية   منتظمة   تفتيشرات  إلجراء زيا 
مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان على       يف  سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة     

يد أفراد قوات األمن، وكي تضع آلية فعالة للتظلّم ليتسىن إجراء حتقيقات سريعة ومـستقلة               
ع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان على يد موظفي إنفاذ          مجييف  ونزيهة وشاملة   

انتهاكات حقـوق   يف إطار قضايا تتعلق ب    اخلاضعني للتحقيق   املوظفني  ، وكي توقف    القانون
  . )٤٨(اإلنسان عن العمل، وضمان إقالتهم من مناصبهم إذا ثبتت إدانتهم

 أن توفر احلمايـة الالزمـة       وناشد مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا تركيا         -٣٤
  . )٤٩(لمثليني واملثليات ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً يف مجيع أماكن االعتقالل

 املسيحيني يف تزايد،    اليت تستهدف وأفاد التضامن املسيحي العاملي بأن أعمال العنف          -٣٥
ن، وحمـاوالت   التهديد بالقتل، واغتصاب القاصـري    و م،ومنها إحلاق خسائر مادية مبمتلكاهت    

التضامن املسيحي العاملي تركيا على التـصدي هلـذا          وحث .)٥٠(اخلطف، وعمليات القتل  
  . )٥١(العنف وتقدمي اجلُناة إىل العدالة

وأبرزت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن العقوبة البدنية              -٣٦
وأوصت اللجنة  . يف أيٍّ من مؤسسات الرعاية البديلة     لألطفال ال جتوز قانونا ال يف البيت وال         

  . )٥٢(حظرا باّتاًهذه املمارسة تركيا بإحلاح أن تسّن قانونا وتنفذه كي حتظر 
 ُحكمـوا بعقوبـة الـسجن    أطفاالًوأفادت مجعية الشعوب املهددة باالنقراض بأن      -٣٧

. للتعذيب على يد املوظفني   الطويل األمد استنادا إىل قوانني تنتهك حقوق اإلنسان، وتعرضوا          
وفُرضت عقوبات بالسجن الطويل األمد يف مجيع احلاالت استنادا إىل ادعاءات باالنتماء إىل             

 ملكافحـة   ٢٠٠٦قـانون   ما أجازه أيـضاً     وهذا  .  أو بدعم تنظيمات إرهابية    تنظيم إرهايب 
نـف يف   ووفقا جلمعية الشعوب املهددة باالنقراض، تعرض القاصرون كذلك للع        . اإلرهاب

  . )٥٣(االجتماعات العامة واملظاهرات

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
 على أن احملاكم التركية نادرا جدا ما تعاقب أفراد قـوات            ٢ الورقة املشتركة    تشّدد  -٣٨

، وأن  )لتعـذيب وال سيما القتـل وا    (األمن املتورطني يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان        
العديـد  وُيحفظ  . انـإىل التحريض على انتهاك حقوق اإلنس     القرارات القضائية متيل    بعض  

 ك،ـة إىل ذل  ـإضاف. ةـمارسة التعذيب بكل بساطة دون أي متابع      املتعلقة مب من الشكاوى   
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ يف املائة من الشكاوى، اإلدارية والقضائية، املقدمة بني عامي           ٩٨أسفرت  

  . )٥٤(، عن أحكام بالرباءة أو عن إسقاط التهمةالقانونإنفاذ ظفي موحبق 
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وحثت منظمة رصد حقوق اإلنسان تركيا على إنشاء آلية مستقلة وفعالة إلجـراء               -٣٩
. حتقيقات سريعة ونزيهة وشاملة بشأن االدعاءات املتعلقة بسوء سلوك أفراد قـوات األمـن       

اجلناة وأن يتحمل كبار املوظفني املسؤولية عن       وينبغي أن تفضي هذه التحقيقات إىل مقاضاة        
 ريـتأخ موظفي إنفاذ القانون دون      حماكمةوينبغي أن ُتعقد جلسات     . سلوك صغار املوظفني  

   .)٥٥(ال مربر له
وهذا ما حدث   .  عن طول مدة احملاكمات اجلارية     ١٨وحتدثت دائرة أخبار منتدى       -٤٠

وتـشويه  " سّب االنتماء إىل تركيـا "ا هتمتا لشخصني تركيني من الربوتستنتيني نسبت إليهم  
 ،٢٠٠٦أكتـوبر   /عن اإلجنيل يف تشرين األول    باملراسلة  صورة اإلسالم عقب اشتراكهما يف درس       

  . )٥٦(٢٠٠٧عام  نتينيامسة رجال متهمني بقتل ثالثة مسيحيني من الربوتستخلو

مع الـسلمي، واحلـق يف      حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتج          -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

حرية الدين واملعتقد، مبا فيها حرية اجملـاهرة        إىل أن    التضامن املسيحي العاملي     أشار  -٤١
، فضال عن املعاهدات    )٥٧(حبماية الدستور والقانون اجلنائي   ، مشمولة   والتبشريبالدين واملعتقد   

وأشار التضامن املسيحي العاملي     .)٥٨(اإلنسان اليت ُتعّد تركيا طرفا فيها     الدولية اخلاصة حبقوق    
إىل أن على تركيا أن تفَي بالتزاماهتا الناشئة عن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                 

. والسياسية على مستوى التشريعات الوطنية، بل وكذلك على مستوى السياسات والتطبيق          
ي تركيا على أن تدمج األقليات املسلمة يف االجتاهات الرئيسية          وحث التضامن املسيحي العامل   

وحيث التضامن املـسيحي     .)٥٩(يف اجملتمع، وأن تلتفت إىل مهومهم االجتماعية واالقتصادية       
رمسيا على أهنـا خطـر      " األنشطة التبشريية "العاملي تركيا أيضا على أن تكّف عن تصنيف         

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأن توقف الدعايـة         قومي، وأن تفي بالتزاماهتا الناشئة عن     
احلكومية، وتلغي مجيع التصنيفات اخلاصة بأنشطة غري املسلمني على أهنا خطر قـومي مـن              

 للقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وأن تـسعى        يةلسات اإلعالم اجلالكتب املدرسية ومن    
  . )٦٠(رىحثيثا إىل تعزيز ثقافة التسامح واحترام العقائد األخ

 يف ضوء أعمال القتل اليت شـهدهتا    ،ينبغينتية بأنه   اوأفادت رابطة الكنائس الربوتست     -٤٢
التثقيـف يف   سياسات  تنفيذ  نتية،  ا وأعمال العنف اجلارية حبق األقلية املسيحية الربوتست       مالتيا
  . )٦١(التمييز على أساس الدين يف املدارس ويف وزارات احلكومة كلها ملناهضة لجما
وأفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة بأن األقليات تعاين أحيانا من              -٤٣

وعلى الرغم من أن الدين ُيمـاَرس حبريـة          .)٦٢(التعسف والتمييز ألهنا حتاول ممارسة دينها     
ن العديد وأفاد املركز األورويب للقانون والعدالة بأ  .)٦٣(عموما فالعلمانية تقيِّد التمتع هبذا احلق     
زالت تعاين من مصادرة أمالكها على يد احلكومـة          من الطوائف املسيحية األرثوذكسية ما    

وأشار صندوق بيكيت للحرية الدينية إىل أن املئات من ممتلكـات األقليـات               .)٦٤(التركية
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 وتكـوين صودرت وأن طوائف غري املسلمني تعاين من تضييق شديد على حقها يف امللكية              
، وافقت تركيا على قانون أساسـي       ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط . تجمع السلمي اجلمعيات وال 

جديد ميكّن املنظمات من استرجاع ممتلكاهتا من الدولة، لكن ليس من أطراف ثالثة قد تكون  
 قرارين صادرين عن احملكمـة      ١٨وذكرت دائرة أخبار املنتدى      .)٦٥(هذه األمالك يف حوزهتا   

 ٢٠٠٩ متعلق بالبطريركية املسكونية وآخـر عـام         ٢٠٠٨ر عام    قرا -األوروبية حلقوق اإلنسان    
   .)٦٦(املمتلكات املصادرة  مل يفضيا إىل استرجاع- متعلق باملؤسسة األرثوذكسية اليونانية

وأشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة إىل أن القيود علـى حريـة                -٤٤
تمنع بذلك املسلمات من ارتـداء احلجـاب يف         ف. ممارسة الدين ُتفرض حىت على املسلمني     

 بأنه رغم حظر احملكمـة الدسـتورية        ١٨وأفادت دائرة أخبار منتدى      .)٦٧(اجلامعات واملباين العامة  
 أن املـوظفني    غـري  .)٦٨(بشكل متسق الرتداء احلجاب أو أي رمز ديين فإن هذا احلظر مل يطبق            

   .)٦٩(مارسوا دينهم إنفصلون من وظائفهم ُيديبية أو أيواجهون إجراءات تاألتقياء العامني 
 بأن االستنكاف الضمريي من اخلدمة العـسكرية        ١٨وأفادت دائرة أخبار منتدى       -٤٥

وقالت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إن تركيا تواصل جتاهل          .)٧٠(اإللزامية غري مسموح  
تبـادر إىل اعتمـاد   " بأن  إىل تركيا٢٠٠٧النداء الذي وجهته جلنة وزراء جملس أوروبا عام   

   .)٧١("اإلصالح التشريعي الالزم ملنع حدوث انتهاكات مشاهبة
وأشارت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل أن املدنيني املستنكفني ضـمرييا ممـن                -٤٦

 .يرفضون أداء اخلدمة العسكرية قُّدموا إىل احملاكم العسكرية ليحاكموا مبوجب القانون العـسكري            
تتحدث عن عديدة إىل تقارير  اهليئة وأشارت .)٧٢(العسكريةالسجون كاملعتاد يف هبم  ُزّجقد و

  . )٧٣(سوء املعاملة اجلسدية اليت يلقاها املستنكفون ضمرييا داخل مرافق السجن العسكري
وأفادت اهليئة بأن املستنكفني ضمرييا يتعرضون بعد إطالق سـراحهم لالسـتدعاء              -٤٧

 .)٧٤(وغالبا ما يؤدي رفضهم املستمر إىل السجن مرارا       . داء اخلدمة العسكرية  مرارا وتكرار أل  
نع املالحقة املتكررة للمستنكفني ضمرييا عن      تسن قوانني مت  وأوصت منظمة العفو الدولية تركيا بأن       

أداء اخلدمة العسكرية، وأن تضع قوانني تعترف باحلق يف االستنكاف الضمريي عـن أداء اخلدمـة                
   .)٧٥(مبثابة العقاب تكون مدته وتكفل التمتع به، وأن توفر بديال مدنيا حقيقيا العسكرية

 نـن مم ـوترى اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم أن املستنكفني ضمرييا وآخري           -٤٨
مل يؤدوا اخلدمة العسكرية أو ممن أعفتهم السلطات العسكرية من أدائها يواجهون عراقيـل              

  . )٧٦(ةمدنية قاسية ومتواصل
  مـن قـانون    ٣١٨ و ٣٠١لغي املادتني   وأوصت منظمة العفو الدولية تركيا بأن ت        -٤٩

للحق يف حرية التعبري، وأن تضمن تطبيق مجيـع مـواد قـانون             تقييد  ألن فيهما   العقوبات  
، مبا يف ذلـك أن      ذات الصلة مع املعايري الدولية    على حنو يتسق    وغريه من القوانني    العقوبات  
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قيود قانونية على التمتع باحلق يف حرية التعبري حبجة األمن الوطين والنظـام           عدم فرض   تكفل  
  . )٧٧( إذا اّتضح أهنا ضرورية ومتناسبةإالالعام مثال 

بصيغته املُعدَّلة   -قانون العقوبات    من   ٣٠١وأفادت منظمة العفو الدولية بأن املادة         -٥٠
وتعـرب  . رمي ازدراء االنتماء إىل تركيا    جّرم ازدراء األمة التركية بدل جت     ُت - ٢٠٠٨ عام   يف

 تفـرض تقييـدا     ٣٠١منظمة العفو الدولية عن قلقها ألنه رغم هذه التغيريات ظلت املادة            
وهذه املادة غالبا ما تستخدم ملالحقة املـستنكفني        . مباشرا وغري مشروع على حرية التعبري     

دمـة العـسكرية    ضمرييا ومن يدعمهم عندما يعربون عن اعتراضهم املـشروع علـى اخل           
  . )٧٩( شخص٧٠٠ صندوق بيكيت للحرية الدينية عن إدانة أكثر من وأبلغ .)٧٨(اإللزامية

 تركيا بأن تلغي أو تعّدل مجيع التشريعات اليت تعاقـب           ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٥١
ع  منظمة العفو الدولية أن الفئات اليت تتعرض غالبا هلذا النـو           وأبلغت .)٨٠(حرية التعبري على  

من املالحقات تشمل الكتاب والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني واملوظفني           
وغالبا ما يؤدي التعبري عن اآلراء املعارضة       . والناشطني يف األحزاب السياسية املوالية لألكراد     

بشأن وضع األرمن أو األكراد يف تركيا وانتقاد مؤسسات الدولـة، وال سـيما القـوات                
  . )٨١(، إىل املالحقة اجلنائيةاملسلحة

إىل أن التقارير املتعلقة بأعمال املـضايقة        املشروع الكردي حلقوق اإلنسان      وأشار  -٥٢
 الناشطون السياسيون واملدافعون عن حقـوق       ا يتعرض هل  يتتجرمي ال واالحتجاز التعسفي وال  

من جّراء عمليـة  اإلنسان مل يقل عددها يف السنوات األخرية رغم ما طرأ من حتّسن مفترض     
   .)٨٢(االنضمام إىل االحتاد األورويب

 ملنظمة الدفاع عن ضحايا العنف فقد تعرض مدافعون عن حقوق اإلنـسان             ووفقاً  -٥٣
املعارضة للحجز التعسفي وواجهوا التهديد والعنف على يـد         من  ن وأفراد   ووكتاب وصحفي 

 فرض هذه القيود عرب األحكام اليت       وللمحاكم دور بالغ األمهية يف    . الشرطة وجمموعات أخرى  أفراد  
تشريعات اليت جتيز مالحقة الكتاب     استعراضاً عاماً لل   ٣ الورقة املشتركة    قدمتو .)٨٣(تصدرها

  . )٨٤(الكتاب والناشرين وصحفيي اإلعالم املكتوب، وأوصت تركيا بالكّف عن مالحقة
وأوصت منظمة العفو الدولية تركيا بأن تّتخذ تدابري كي تكفل متّتع املدافعني عـن                -٥٤

 وفعالـة حقوق اإلنسان حبقهم يف احلصول على محاية الدولة، وأن جتري حتقيقات شـاملة              
التهديدات احملدقة هبم وبغريهم ممن يعربون عن وجهات نظر معارضة، وأن تراقب            يف  ونزيهة  

ت اجلنائية اخلاصة باملدافعني عن حقوق اإلنـسان، وأن توقـف مجيـع             سري مجيع التحقيقا  
  . )٨٥(التحقيقات اليت فُتحت بشأن أي سلوك مشمول حبماية املعايري الدولية

تركيا بأن تلغي مجيع القوانني ومواد القـانون        " مراسلون بال حدود  "وأوصت هيئة     -٥٥
يف وسائل اإلعالم، وأن تلغي قانون مكافحة       اجلنائي اليت تضّيق اجملال أمام النقاش الدميقراطي        

اإلرهاب، وأن تضع حدا ملمارسة اإلغالق املؤقت للجرائد اليت حتقق يف القضايا احلـساسة،              
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وأن تراجع قانوهنا اخلاص باجلرائم املرتكبة على شبكة اإلنترنت كي توضح طبيعـة هـذه               
  . )٨٦(شبوهةاملواقع املالوصول إىل ممارسة منع على  قيودا وتفرضاجلرائم 

 العالقـات بـني     يفتركيا بأن حتقق جـّديا      " مراسلون بال حدود  "وأوصت هيئة     -٥٦
اجملموعات القومية املتطرفة ومؤسسات الدولة ومؤسسات العدالة، وأن تضمن بأن القـرار            
النهائي بشأن اجلزاءات املفروضة على جمموعة دوغان يايني تأخذ يف احلسبان تعددية وسائل             

لتقصري يف  عن أسفها من ا   " مراسلون بال حدود  "هيئة  وأعربت   .)٨٧(رية الصحافة اإلعالم وح 
ن و واملنظمات غـري احلكوميـة والـصحفي   اجلمهوريواجه وغالبا ما . مساءلة أجهزة الدولة  

  . )٨٨(من هذه املؤسساتصعوبات للحصول على معلومات 
املوقع على رار قضائي مبوجب ق عن الرقابة املفروضة ١٨ دائرة أخبار منتدى وأبلغت  -٥٧

أما كتبه وكتب غريه من امللحدين فمـسموح        . حد امللحدين املعروفني يف تركيا    الشبكي أل 
  . )٨٩(تداوهلا رغم املساعي القانونية حلظرها

 إىل تركيا أن تيّسر مشاركة النـساء يف         التركيات وطلبت رابطة النساء اجلامعيات     -٥٨
  . )٩٠( يف املائة على األقل٣٠بنسبة ص هلّن حصة بأن ختّصمجيع مستويات احلكم السياسي 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية   -٥  
أبرزت الرابطة الدولية للتعليم أنه على تركيا أن تضع جمموعة كاملة مـن احلقـوق       -٥٩

شيا مع  وينبغي كذلك أن يصبح احلق يف التنظيم واإلضراب واملفاوضة اجلماعية متما          . النقابية
ُتقاَوم عن  النقابات اليت تنظم اإلضرابات     ف. املعايري األوروبية واتفاقيات منظمة العمل الدولية     

. ، وإقامة دعاوى يف احملاكم ضد قادهتا وإلقاء القبض عليهم         طريق عمليات التسريح اجلماعية   
   .)٩١(ن سلميا عنفا مفرطا من الشرطةووواجه املشاركون يف اإلضرابات واملتظاهر

وأوصت الرابطة الدولية للتعليم تركيا بأن تعيد النظر يف مجيـع قـضايا النقـابيني                 -٦٠
املعتقلني بغية إطالق سراحهم، وأن تراعي احلقوق النقابية األساسية ملنظمات العمـال، وأن             

  . )٩٢( القوانني واملمارسات مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانُتوائم
د أقاليم البل بعض  قوق اإلنسان عن قلقه إزاء الوضع يف        وأعرب املشروع الكردي حل     -٦١

ُينظر إىل عمليات التعبئـة اجلماعيـة       حيث يسود الرتاع والتوتر السياسي وحيث يرجح أن         
. هتديدا، وال سيما فيما يتعلق بأشكال التعبري عن الثقافة الكرديـة      على أهنا تشكل    لموظفني  ل

ترتكب على حنو ممنهج، وأن هذا الوضع وثيق        وأكد املشروع أن انتهاكات حقوق النقابات       
اجلمعيات وحرية التعبري   تكوين  الصلة بأمناط واسعة النطاق النتهاكات احلقوق املرتبطة حبرية         

  . )٩٣(واحلقوق الثقافية واللغوية
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  احلق يف التعليم  -٦  
حثت رابطة النساء التركيات اجلامعيات تركيا على ختصيص قدر أكرب من األموال              -٦٢

لالرتقـاء بـدور املـرأة يف       املناهج الدراسية   ينبغي تكييف   وأشارت إىل أنه    . لقطاع التعليم 
وينبغي تدريب املدرسني وتشجيعهم على تعزيز التعليم القائم على املـساواة بـني             . اجملتمع

  . )٩٤(العنفومكافحة اجلنسني 
سات التمييزية  وأوصت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان تركيا بأن تكف عن السيا           -٦٣

لتعليم العايل، وأن تتخذ مجيـع التـدابري        احبق الفتيات والنساء احملجبات يف املدارس ومعاهد        
  . )٩٥(الالزمة الستيعاب النساء احملجبات يف النظام التعليمي

وأشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة إىل أن الطوائف الدينية الـيت             -٦٤
  .)٩٦(دة اليت يسمح هلا بتشغيل املدارسكومة هي الوحيتعترف هبا احل

 بأنه خالفا حلالة األطفال املنتـسبني إىل مدرسـيت          ١٨وأفادت دائرة أخبار منتدى       -٦٥
الطائفتني غري املسلمتني املعترف هبما يف النظام التعليمي، أي املسيحية واليهودية، ُيفرض على             

يف املـدارس   صفوف التعليم الديين السين     واقع حضور   أطفال طائفيت العلويني والبهائيني يف ال     
  . )٩٧(العامة واخلاصة

  األقليات والشعوب األصلية  -٧  
يرى املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أن الدستور أنكر احلقوق األساسية لألقليات             -٦٦

  . )٩٨(اإلثنية والدينية وغريها من األقليات فيما خيص احلريات الثقافية والسياسية
وعلى الرغم من أن الدستور يكفل تساوي مجيع املواطنني أمام القـانون وحيظـر                -٦٧

التمييز، فقد أفاد املشروع الكردي حلقوق اإلنسان بأن الدستور يتضّمن مفهوما للمواطنـة             
يقوم على االنتماء إىل تركيا وينص على أن كل مواطن يعترب تركياً بغض النظر عن أصـوله                 

  . )٩٩(الثقافيةاإلثنية أو اللغوية أو 
زال مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا قلقا بشأن رفض تركيا االعتراف             وما  -٦٨

، وفقـا   )ن واليهـود  واألرمن واليوناني (ت غري املسلمة    بوجود أي أقليات أخرى عدا األقليا     
وأوصى مفوض حقوق اإلنـسان يف      . ١٩٢٣عام  لجدا ملعاهدة لوزان للسالم     ضيق  لتفسريٍ  

 تركيا بأن تضع إطارا فعاال للمشاورات اليت من شأهنا أن تفتح باب احلوار البّناء جملس أوروبا
مع مجيع فئات األقليات يف البالد، وأن تواصل عمليات اإلصالح كـي تّتـسق القـوانني                

وأوصى . واملمارسات اّتساقا تاّما مع معايري جملس أوروبا حلقوق اإلنسان فيما خيص األقليات     
    تشريع شامل وتنفيذه ملكافحة التمييز، والتصديق علـى الربوتوكـول           املفوض أيضا بوضع  

  . )١٠٠( لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان١٢رقم 
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والحظ مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا بقلق التهميش االجتماعي للغجر يف    -٦٩
هم االجتماعية  تركيا والصعوبات الكبرية اليت يواجهوهنا من أجل التمتع الفعلي ببعض حقوق          

واملدنية، مثل احلقوق اخلاصة باحلصول على السكن الالئق وعلى العمل والرعاية الـصحية             
واجلهات الفاعلة األخرى غـري     واملساعدة االجتماعية، والعنف الذي متارسه عليهم الشرطة        

نفّذها فوض تركيا بأن تعّجل باعتماد استراتيجية متناسقة وشاملة وت        املوأوصى  . التابعة للدولة 
وطنيا وإقليميا، وأن ترصد هلا موارد كافية، وأن توضع هلذه االستراتيجية خطط عمل علـى               

أو /املديني القصري والطويل ترمي إىل تنفيذ السياسات الـيت تتـصدى للتمييـز القـانوين و        
بالغ القلق إزاء زحزحة    وأعرب املفوض عن    . االجتماعي حبق الغجر وفقا ملعايري جملس أوروبا      

تدمري دواعي االنشغال   ومن بني   . الغجر، وال سيما يف ظل مشاريع التجديد احلضري       شعب  
وحـث  . سـطنبول اخيية سـولوكويل يف     املنازل وإخالؤها وزحزحة الغجر من املنطقة التار      

فوض تركيا على أن تتخذ تدابري ملراعاة التراث الثقايف ومحايته فعليا، وأن تراجع قانوهنـا               امل
ضري، وأن تبادر إىل تطبيق اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية بشأن قيمـة            اخلاص بالتجديد احل  

   .)١٠١(والتصديق عليها ٢٠٠٥لعام التراث الثقايف للمجتمع 
وأعرب مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا عن قلقه الستمرار وجود عدد من               -٧٠

باللغات األم هلذه   والتعلّم  التعليم  على  القيود املفروضة على تعليم أفراد األقليات، مبا يف ذلك          
فوض باختاذ تدابري للنهوض بالتعليم لدى أفراد فئات األقليات وبتعليمهم          املوأوصى  . األقليات

وأشار املشروع الكردي حلقوق اإلنسان إىل أن فئات األقليـات           .)١٠٢(وتعلّمهم لغاهتم األم  
ركية، وبأهنا ُمنعت مـن     تواجه قيودا صارمة على حقها يف البث بلغات أخرى غري اللغة الت           

  . )١٠٣(استخدام لغات األقليات يف حمافل رمسية
فيما خيص  مؤشرات تنبئ بتقدم طفيف      املشروع الكردي حلقوق اإلنسان عن       وأبلغ  -٧١

، افتتحت هيئة اإلذاعـة     ٢٠٠٨وحبلول هناية عام    . يف تركيا باحلقوق الثقافية واللغوية    التمتع  
    .، وهي أول قناة تبـث باللغـة الكرديـة   TRT-6 الدولة قناة    والتلفزيون التركية اليت تديرها   

ومع ذلك ظل أصحاب وسائل البث األخرى العاملة باللغة الكردية يعانون مـن القـوانني               
  . )١٠٤(التنظيمية القمعية

وأضاف املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أنه ينبغي فتح حوار بني تركيا واملفوض              -٧٢
للنظر يف مسائل منها    الوطنية التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا        السامي لشؤون األقليات    

احلقـوق اللغويـة    وينبغي مراعاة   . مشاركة األقليات يف احلياة العامة والبث بلغات األقليات       
  . )١٠٥(ومحايتها على أكمل وجه وفقا للمعايري األوروبيةوالثقافية واألساسية 

   اللجوءووملتمساملهاجرون، والالجئون،   -٨  
اللجوء وملتمسي  أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء نكران حقوق الالجئني             -٧٣

وأفادت منظمة العفو   . يف احلماية الدولية، وتعرضهم إلجراءات غري قانونية وللمعاملة السيئة        
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ات أي إجراءُتنفّذ زالت ترفض االعتراف باألشخاص كالجئني، وأهنا مل  الدولية بأن تركيا ما
  . )١٠٦( جمللس أوروباالتابعةجلوء األشخاص الفارين من املالحقة يف الدول خبصوص عملية 
وحث مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا تركيا على املبادرة إىل رفع القيـود                -٧٤

اجلغرافية املفروضة فيما خيص اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة مبركز الالجئني موصيا إياها بـأن              
والحظ  .)١٠٧( اللجوء والالجئني كي تّتسق مع املعايري الدولية       التعاريف احمللية مللتمسي  تكّيف  

املفوض بقلق بعض التقصري يف ضمان اإلتاحة الفعلية إلجراءات اللجوء، لذلك أوصى بتطبيق             
 اللجوء من بني ُجموع املهاجرين منذ البداية على         ملتمسينظام ميكّن من حتديد األشخاص      

وأوصت منظمة   .)١٠٨(أسرع، وال سيما عرب تعزيز برامج تدريب موظفي احلدود        حنو أفضل و  
  . )١٠٩( الدولية تركيا بتنفيذ قانون وطين شامل للجوء يتماشى مع املعايري الدوليةوالعف
وأوصت منظمة العفو الدولية كذلك بأن يستفيد مجيع األشخاص الذين قد حيتاجون    -٧٥

تركيا، سواء على أراضيها أو على حـدودها، مـن   ضع لوالية داخل اإلقليم اخلا  إىل احلماية   
إضافة إىل ذلك، ففي حالة األشخاص احملتـاجني إىل         .  لتحديد وضع الالجئ   فعالةإجراءات  

، ال جيوز إعادهتم قسرا الالجئممن مل حيصلوا على مركز احلماية الدولية، مبن فيهم األشخاص 
حلقوق اإلنسان، وينبغي وضـع اإلجـراءات       إىل أماكن يتعرضون فيها النتهاكات جسيمة       

  . )١١٠( شكاواهمللنظر يفالالزمة 
وأعرب املركز األورويب للقانون والعدالة عن قلقه إزاء رفض تركيا الـدائم مـنح                -٧٦

   ألهنـم اعتنقـوا   القمع الـديين     بلدان ثالثة ممن يبحثون عن احلماية من         أفراد من اللجوء إىل   
  . )١١١(الديانة املسيحية

ـ  اللجوء والالج  ملتمسووأوصت منظمة العفو الدولية بأنه ينبغي أن يسكن           -٧٧ ون يف  ئ
 اللجوء، وأن على تركيا وملتمسيظروف تتماشى مع املعايري الدولية بشأن استقبال الالجئني        

 اللجوء ألغراض اهلجرة، وذلك متاشيا مـع     وملتمسيأن تكف عن ممارسة احتجاز الالجئني       
ويف احلاالت اليت ال ميكن فيها تفادي االحتجاز، حتث منظمة     . قوق اإلنسان املعايري الدولية حل  

 ة،ـوء مالئم ـ اللج وملتمسيالعفو الدولية تركيا على أن تكون ظروف احتجاز الالجئني          
 ملا ينص عليه كل من القـانون الـدويل          وأن يتاح هلم التمتع جبميع احلقوق اإلجرائية وفقاً       

   .)١١٢(واملعايري الدولية
وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا تركيا بأن تعيد النظـر يف القيـود          -٧٨

 اللجوء والالجئني على تصريح العمل، وأن متكّنهم من         ملتمسياملفروضة حاليا على حصول     
   .)١١٣(دخول سوق العمل قانونيا

وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا تركيا بأن تكثّف محالت التوعيـة               -٧٩
يـشمل مـوظفي احلـدود    ألفراد الشرطة   اً خاصاً وأن توفّر تدريب  بأسره   اجملتمع   يف صفوف 

اللجوء من املثليني   ملتمسي  جتاه  العدائية   اتواملوظفني املعنيني باللجوء بغية مكافحة السلوك     
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، وأن ظروفا   )١١٤(املستضعفنيواملثليات ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً وفئات الالجئني        
   .)١١٥(جنسياً والالجئني اجلنسني واملتحولني  اللجوء من املثليني واملثليات ومشتهيمللتمسيآمنة 

  األشخاص املشردون داخليا  -٩  
    الوضـع اسـتمرار   أعرب مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا عن قلقه بشأن             -٨٠

كيا ومنها، ن داخليا يف مناطق شرقي وجنويب تريألشخاص املشردلفيما خيص حقوق اإلنسان 
وأوصاها بأن تبادر إىل اختاذ املزيد من التدابري اليت من شأهنا أن جتعل عملية إعادة األشخاص                
املشردين داخليا إىل مواطنهم األصلية سريعة وفعالة، مبا يف ذلك متكني األشخاص املـشردين      

ـ       . داخليا من التمتع حبقهم يف العودة الطوعية       ك، علـى   ويف احلاالت اليت يتعذر فيهـا ذل
 احمللي متاشيا مع مبادئ    اجملتمعاإلدماج يف   السلطات أن تيّسر عملية إعادة التوطني الطوعية أو         

 للجنـة الـوزراء     ٦ والتوصية   ١٩٩٨األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي لعام        
  . )١١٦(التابعة جمللس أوروبا بشأن األشخاص املشردين داخليا

   والتحديات واملعوقاتت وأفضل املمارساتاإلجنازا  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
   .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -خامساً   
، اضطلع  ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين إىل   ٢٠٠٦نوفمرب  /يف الفترة من تشرين الثاين      -٨١

 ، مبـا يف ذلـك      بناء القدرات يف تركيا لفائدة الفئات املهنية األساسية        جملس أوروبا بأنشطة  
ـ      ون، واملفتش ون العام والقضاة واملدع  تشمل  ون، واحلكام، ونواب احلكام، والشرطة وموظف

  .)١١٧(نو رئاسة حقوق اإلنسان وجمالس حقوق اإلنسان واحملامواجلاندرما، وموظف
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