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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
  5392كانون الثاين/يناير   91-03

فوضعععية ا معععح المتحععععدة السعععامية لحقععععوق تجميعععل للمعلومعععاه م دتعععع  م  
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 51اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

  51/15م  مرلق ورار المجلس  1والفقرة  1/5 اإلنسان

 تركيا  
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات إلاراارا ات اةا ا     

اعقتمااا  مااال التإللااا  اععنيااا   إليف تقاااارير اع و اااي  ال اااامي   مباااا يف  لاااظ اعوالاااات إلالتعليقاااات
حلقااوا ارن ااان  إليف لاام  لااظ ماال إلاااادة المااة اعت ااتة الراياا   ات ال اال   إلالتقرياار مقاات  يف 
شكل مواز تقيُّتاً باحلت الق ى لعتد الكلمات  إللوطوع على النص الكامال  يررااى الرااوع 

ل هذا التقرير أي  آرا  أإل إلاهاات نلار أإل اقحاااات مال اع و اي  إىل الواادة اعراعي   إلال يتضم
ال امي  حلقوا ارن ان خبوف ما يرد منها يف التقاارير إلاليياناات العلنيا  ال اادرة عال اع و اي   
إلهاااااااو يتياااااااع هيكااااااال اعيااااااااده التوايهيااااااا  العامااااااا  الااااااا  اعتماااااااتها  لااااااا  اقاااااااوا ارن اااااااان يف 

منهجي يف اواشي هناي  النص مرااع اععلوماات الاواردة   إلقت  ركرت على حنو 91/991 مقرره
 يف التقرير  إلرإلعيت يف إعتاد التقرير دإلري  االستعراض إلالتطورات ال  اتات يف تلظ ال حة 
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 المعلوماه ا ساسية واإلطار  -موال   
 (9)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (5)لمعاهداه الدولية لحقوق اإلنسانا  
 

   اول  االستعراض ال ابق احلال  أانا
اراااااارا ات اعتعااااااذة بعاااااات 

 مل ير تا عليها/مل ترقيل  االستعراض

الت تية أإل االنضما  
 أإل اةوف 

االت اقياااا  التإللياااا  للقضااااا  علااااى  يااااع أشااااكا  
 ( 5335التمييز العن ري )

العهااااااات الاااااااتإلا اةاااااااا  بااااااااحلقوا االقت اااااااادي  
 ( 5330إلاالاتماعي  إلالثقافي  )

ا اةا  باحلقوا اعتنيا  إلال ياساي  العهت التإل 
(5330 ) 

اعل ااة بالعهاات الااتإلا  الثاااينالربإلتوكاو  االتتياااري 
 ( 5332اةا  باحلقوا اعتني  إلال ياسي   )

ات اقياا  القضااا  علااى  يااع أشااكا  التمييااز  اات 
 ( 9192اعرأة )

 ( 9199ات اقي  مناهض  التعذيب )
 ( 9112ات اقي  اقوا الط ل )

  االتتياااااري الت اقياااا  اقااااوا الط اااال الربإلتوكااااو 
اع اال    اعنازعاااتا  الط ااا  يف ح شااااعتعلااة ب

(5332 ) 
الربإلتوكااو  االتتيااااري الت اقياا  اقاااوا الط ااال 

يف اسااات و  الط اااا  باعتعلاااة بيياااع الط اااا  إل 
 ( 5335يف اعواد اربااي  )الي ا  إل 

االت اقيااااا  التإلليااااا  حلمايااااا  اقاااااوا  ياااااع العمااااااا  
 (  5332أفراد أسرهة )اعهااريل إل 

ات اقيااااااااااا  اقاااااااااااوا الشاااااااااااعا   إلي ارعاقااااااااااا  
(5331 ) 

الربإلتوكااااااااااو  االتتياااااااااااري 
الت اقيااااااااااااااااااااا  مناهضااااااااااااااااااااا  

 ( 5399التعذيب )

االت اقياااااا  التإللياااااا  حلماياااااا   يااااااع 
 الشعا  مل االتت ا  الق ري

الت  لات إل/أإل 
 ارعونات

االت اقياااا  التإللياااا  للقضااااا  علااااى  يااااع أشااااكا  
ن عااااا ظ إلل اااا  علااااى التمييااااز العن ااااري )إعااااو

 ( 5335  55اعادة 
العهااااااااات الاااااااااتإلا اةاااااااااا  بااااااااااحلقوا االقت اااااااااادي  
إلاالاتماعياا  إلالثقافيااا  )إعااون عاااا ظ إلل اا  علاااى 

 ( 5330  90مل اعادة  2إل 0ال قرتني 
العهت التإلا اةا  باحلقوا اعتنيا  إلال ياساي  

 ( 5330  51 )إعون عا ظ إلل   على اعادة
 

الربإلتوكااااااااااو  االتتياااااااااااري 
الت اقيااااا  اقاااااوا الط ااااال 

إارا  تقااااااااات  اعتعلاااااااااة بااااااااا
اليولاااااااااااااااااااات )إعاااااااااااااااااااون 

 ( 5395  عا 
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اري الإل  اعل اااااااة بالعهااااااات الربإلتوكاااااااو  االتتيااااااا
الاااااااتإلا اةاااااااا  بااااااااحلقوا اعتنيااااااا  إلال ياساااااااي  

ظ إلل ااااااااااا  علاااااااااااى 9)إعاااااااااااون ب ااااااااااا ن اعاااااااااااادة 
 ( 5332  2)أ( مل اعادة 5 ال قرة

ات اقياا  القضااا  علااى  يااع أشااكا  التمييااز  اات 
  51 مااااال اعاااااادة 9اعااااارأة )ل ااااا  علاااااى ال قااااارة 

9192 ) 
 9 ات اقي  مناهض  التعذيب )ل ا  علاى ال قارة

 ( 9199  03مل اعادة 
 91 ات اقي  اقوا الط ل )ل لات علاى اعاواد

 ( 9112  03إل 51إل
الربإلتوكااااو  االتتياااااري الت اقياااا  اقااااوا الط اااال 

اع اال    اعنازعاااتا  الط ااا  يف ح شااااعتعلااة ب
  سااااال 0 مااااال اعاااااادة 5 )إعاااااون ب ااااا ن ال قااااارة

مااال  2عامااااًظ إلل ااا  علاااى ال قااارة  53التجنيااات 
 ( 5332  0 اعادة

الربإلتوكااااااو  االتتياااااااري الت اقياااااا  اقااااااوا الط اااااال 
يف الي اا  اعتعلة بيياع الط اا  إلاسات و  الط اا  

 ( 5335 يف اعواد اربااي  )إعون عا إل 
االت اقياااا  التإللياااا  حلماياااا  اقااااوا  يااااع العمااااا  
اعهااااريل إلأفااراد أساارهة )إعونااات ب اا ن اعااادة 

  22 مااااااااااال اعاااااااااااادة 2إل 0إل 5إلال قاااااااااارات   92
 ( 5332  23 ظ إلل   على اعادة22دة إلاعا

إااااااااااااااارا ات ال ااااااااااااااكو  
إلالت قيقات إلارارا ات 

 (0)العاال 

الربإلتوكاااااااو  االتتيااااااااري الإل  اعل اااااااة بالعهااااااات 
الاااااااتإلا اةاااااااا  بااااااااحلقوا اعتنيااااااا  إلال ياساااااااي  

(5332 ) 
الربإلتوكاااااو  االتتيااااااري الت اقيااااا  القضاااااا  علاااااى 
 9 يااااااع أشااااااكا  التمييااااااز  اااااات اعاااااارأة  اعااااااادة 

(5335 ) 
 59إل 53ات اقيااااااا  مناهضااااااا  التعاااااااذيب  اعاااااااواد 

 ( 9199) 55إل
االت اقيااا  التإلليااا  حلمايااا  اقاااوا  ياااع العماااا  

 11إل 12 اعهااااااااريل إلأفااااااراد أساااااارهة  اعادتااااااان
(5332 ) 

الت اقيااااااااااااا  اقاااااااااااااوا الربإلتوكاااااااااااااو  االتتيااااااااااااااري 
 ( 5331الشعا   إلي ارعاق  )توقيع  

الربإلتوكااااااااااو  االتتياااااااااااري 
الت اقيااااا  اقاااااوا الط ااااال 
اعتعلاااااااااة باااااااااإارا  تقااااااااات  
اليولااااااااااااااااااات )توقيااااااااااااااااااع  

5395 ) 

االت اقياا  التإللياا  للقضااا  علااى  يااع 
   92أشكا  التمييز العن ري  اعادة 
لعهااااااااات لالربإلتوكاااااااااو  االتتيااااااااااري 

الاااااااااااااااااتإلا اةاااااااااااااااااا  بااااااااااااااااااحلقوا 
  ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي االقت

العهااااات الاااااتإلا اةاااااا  بااااااحلقوا 
  29اعتني  إلال ياسي   اعادة 

الربإلتوكااااااو  االتتياااااااري الت اقياااااا  
اقاااوا الشاااعا   إلي ارعاقااا  

 ( 5331)توقيع  
الربإلتوكاااااااااو  االتتيااااااااااري الت اقيااااااااا  
اقوا الط ل اعتعلاة باإارا  تقات  

 ( 5395اليولات )توقيع  
ياااااا  حلماياااااا   يااااااع االت اقياااااا  التإلل

 الشعا  مل االتت ا  الق ري
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 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة  

 احلال  أانا  اول  االستعراض ال ابق  
اراااااارا ات اعتعاااااذة 

 مل ير تا عليها بعت االستعراض
الت تية أإل االنضما  

 أإل اةوف 
ات اقيااااااا  مناااااااع ارعاااااااا  ارباااااااادة ا ماعياااااااا  

 إلاععاقي  عليها
 (2)مموبرإلتوكو  بال

االت اقيااااااااااا  اةا ااااااااااا  بو اااااااااااع الوائاااااااااااني 
  9121إلبرإلتوكوهلا لعا  

 95ت انيااااااااااااااااااااا  اع رتااااااااااااااااااااا  ات اقياااااااااااااااااااااا
 (2)9121آب/أل ط  
الساسااااااااي  عنلماااااااا  العماااااااال  االت اقيااااااااات

 (2)التإللي 

نلاااا  رإلماااا الساساااي للم كمااا  ا نادياااا   
 التإللي 

 921لماا  العماال التإللياا  رقمااا ات اقيتااا من
 (1)991إل

في  الإل  إلالثااااااااااااين الربإلتوكااااااااااوالت ار ااااااااااا
 (9)9121ثالث الت اقيات اني  لعا  إلال

تعلقتااان بالشااعا  عااتعي االت اقيتااان اع
 (1)ا ن ي 

ات اقي  اليون كو عكاف   التمييز يف  ا  
 التعلية

بالت تية على االت اقي  التإللي  حلماي   يع الشاعا   (93)أإل ت  ن  اقوا الط ل -9
ا شاااجعت علاااى  لاااظ اللجنااا  اععنيااا  بالقضاااا  علاااى التميياااز  ااات مااال االتت اااا  الق اااري  بينمااا

  إلأإل ااات  نااا  اقاااوا (95)إلاللجنااا  اععنيااا  بااااحلقوا االقت اااادي  إلاالاتماعيااا  إلالثقافيااا  (99)اعااارأة
بالت ااااتية علااااى الربإلتوكااااو  االتتياااااري للعهاااات الااااتإلا اةااااا  باااااحلقوا االقت ااااادي   (90)الط اااال

ت على  لاظ اللجنا  اععنيا  بااحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلاالاتماعي  إلالثقافي   بينما شجع
  إلأإل اااانت  ناااا  اقااااوا الط اااال إلفريااااة المااااة اعت ااااتة القرطااااري بالت ااااتية علااااى (92)إلالثقافياااا 

  بينماا شاجعت (92)الربإلتوكو  االتتياري الت اقيا  اقاوا الط ال اعتعلاة باإارا  تقات  اليولاات
  (92)991 اقي  منلم  العمل التإللي  رقة  ن  اقوا الط ل على الت تية على ات

إلأإل ت م و ي  المة اعت تة ال امي  ل ا إلن الوائاني إلفرياة الماة اعت اتة القرطاري  -5
ب ااااا ن ت اااااد اااااااالت انعاااااتا  ا ن اااااي  إلات اقيااااا   9129بااااا ن تنضاااااة تركياااااا إىل ات اقيااااا  عاااااا  

القاانونني اعتعلقاني ب ا ن إل اع الشاعا  عاتعي ا ن اي  باالنلر إىل أن م ارإلعي  9122 عا 
  إلشاااجع كااال مااال م و اااي  الماااة اعت اااتة (91)هبماااا ماااا زاال يف انتلاااار ت اااتية الربعاااان عليهماااا

ل اا إلن الوائااني إلفريااة المااة اعت ااتة القرطااري تركيااا علااى أن ت اا ب القياات ا  اارايف اع اارإلض 
إلأن تاوادة باني  9121اةا ا  بو اع الوائاني إلبرإلتوكوهلاا لعاا   9129على تطيية ات اقي  عاا  

  (99)احلقوا اعمنوا   ميع الشعا  اععنيني يف تركيا
إلشجعت منلم  المة اعت تة للعلة إلالثقاف  إلالحبي  )اليون كو( تركيا على أن ت اتقا  -0

   (91)ب  ن مكاف   التمييز يف  ا  التعلية 9123على ات اقيتها لعا  
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 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
  إلبينماااا (53)5393اللجنااا  اععنياا  اقاااوا ارن ااان بار اااوا التسااتوري لعاااا   راياات -2

 5393إاااراز بعااد التقاات  يف التعااتيل التسااتوري لعااا   (59)الااا  فريااة المااة اعت ااتة القرطااري
فإنه أشار إىل  رإلرة اعتماد ترتييات قانوني  ب  ن بعد التتابم  كتلظ اعتعلقا  امايا  اليياناات 

لقضااا  الع ااكري إلبالتااذ بتااتابم التمييااز ار اااق ماال أااال لقيااة اع اااإلاة بااني ال ع ااي  إلبا
  (55)ا ن ني  إلأإل ى ب ن تت ة  يع الازاب ال ياسي  على دستور اتيت

إلأعارب اعقاارر اةاا  اععاا  اااالت ارعااتا  تاارض نطاااا القضاا  أإل بااإارا ات مااوازة  -2
نا اا  عاال ارفاارات يف اسااتعما  القااوة  إلن اا  بتعااتيل عاال قلقااه إزا  ااااالت الوفاااة ال أإل تع اا اً 
   (50)مل التستور  عل  يال  احلة يف احلياة متماشي  مع اععايم التإللي  91اعادة 
إلن  ت اعقررة اةا   اععني  باستقو  القضاة إلاحملاامني با ن ير اتعت  احلاة يف تقات   -2

ا تعزياااز اساااتعتا  اععاااايم التإلليااا  إلارقليميااا  التماااار فاااردي إىل احملكمااا  التساااتوري  للاااراض منهااا
   (52)حلقوا ارن ان يف النلا  القضادي

إلأعربااات اللجنااا  اععنيااا  بالقضاااا  علاااى التميياااز  ااات اعااارأة عااال اساااتمرار قلقهاااا ب ااا ن الاكاااا   -1
    (52)التمييزي  يف قانون العقوبات إلالقانون اعتين  إلاثت على تعتيل الت ريعات التمييزي  القادم 

  الالاااات اللجناااا  اععيناااا  بالقضااااا  علااااى التمييااااز  اااات اعاااارأة التعااااتيوت 5393إليف عااااا   -9
  إلأعربات  نا  اقاوا الط ال عال قلقهاا إزا  (52)اعتتل  على قانون محاي  السرة إلقانون محايا  الط ال
دي    إلاثاااات اللجناااا  اععنياااا  باااااحلقوا االقت ااااا(51) ااااع  إن ااااا  الت ااااريعات اعتعلقاااا  اقااااوا الط اااال

  (59)إلاالاتماعي  إلالثقافي  على اعتماد ت ريعات حمتدة للر  يع أشكا  العقوب  اليتني  يف الييت
  دعاات اللجناا  اععنياا  باااحلقوا االقت ااادي  إلاالاتماعياا  إلالثقافياا  تركيااا إىل 5399إليف عااا   -1

اعت اتة القرطاري إدتاا    إلالاا  فرياة الماة (51)إن ا  قانون مكاف   العنا   ات اعارأة إن اا اً  اارماً 
اعتعلااة اماياا  الساارة إلمنااع  5395تعااتيوت علااى قااانون العقوبااات  إلأشااار إىل أن تن يااذ قااانون عااا  

  إلدعات اللجنا  اععنيا  بالقضاا  (03)( تن ياذاً فعااالً ماا زا  ي اكل لاتياً 2592العن   ت اعرأة )رقة 
  (09)اعتعلة اماي  السرة 2053ن رقة على التمييز  ت اعرأة تركيا إىل تقيية إلتقوي  القانو 

يف قااانون  إلشااجعت منلماا  اليون ااكو تركيااا علااى إل ااا  جتاار  الت ااهم  الااذي ياارد االياااً  -93
  (05)بات  إلإدرااه يف القانون اعتينالعقو 

 اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -جيح 
اعت اااتة القرطاااري إىل أن اع س ااا  الوطنيااا  حلقاااوا ارن اااان يف تركياااا أشاااار فرياااة الماااة  -99
(TIHK مل تطلااب بعاات اعتمادهااا ماال اانااب  ناا  التن ااية التإللياا  للم س ااات الوطنياا  حلقااوا)

  إلأعاارب فريااة المااة اعت ااتة القرطااري عاال قلقااه لن قااانون إن ااا  اع س اا  الوطنياا  (00)ارن ااان
  مبياده باري   إلأإل ت بتعتيل هذا القانون  ماناً الستقولي  حلقوا ارن ان يَق رر عل الوفا
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  إلاست  ر كل (02)اع س   مل الناايتني العضوي  إلاعالي  يف إطار االمتثا  الكامل عياده باري 
مل اللجن  اععني  بالعما  اعهااريل إلفرياة الماة اعت اتة القرطاري عال كي يا   امان التعااإلن باني 

 إلاع س اا  الوطنياا  حلقااوا ارن اان ب ياا  جتنااب االزدإلااياا  إلاالرتيااا   بااالنلر مكتاب أمااني اعلااامل
  (02)إىل شعور اللجن  إلال رية بالقلة ب  ن االفتقار إىل الو وا يف توزيع االتت ا ات

إلدعت  ن  مناهض  التعذيب إىل تعزياز ا هاود ا اريا  الراميا  إىل إن اا  آلياات نزيها  إلم اتقل   -95
    (02)لقيقات فعال  إلسريع  إلم تقل  يف  يع ادعا ات التعذيب إلإسا ة اععاملا  لضمان إارا 

إلأشار فرية المة اعت تة القرطري إىل اةطوات ار ابي  الرامي  إىل مناع اااالت انعاتا   -90
اع اااإلاة  مثاال اقااحاا إن ااا  هيئاا  معنياا  باع اااإلاة إلعاات  التمييااز إلهيئاا  معنياا  بر اات ارن ااا   علااى 

   (01)الرلة مل أن م اريع القوانني  ات ال ل  ال تزا  قيت النلر يف الربعان
إلشتد فرية المة اعت تة القرطري على احلااا  إىل باذ  مزيات مال ا هاود رن اا  نلاا   -92

ر اات يتضاامل معااايم مراعياا  إلمواعياات زمنياا  متعلقاا  خبطاا  العماال الوطنياا  لت قيااة اع اااإلاة بااني 
( إلخبطاااا  العماااال الوطنياااا  عكاف اااا  العناااا  اعناااازا  اااات اعاااارأة يف 5390-5339) 9-ا ن ااااني 

   (09)(5392-5395) 5- تركيا
قااانون ‘إلااث اعقاارر اةااا  اععاا  اقاوا ارن ااان للمهااااريل علااى ارساراع بعملياا  اعتماااد  -92

تإلدي   لكااي ي ااتعاض عاال الاهاازة اعتعااتدة اع اا إلل  عاال مراقياا  احلااتإلد بوكالاا  أماال ااا‘أماال احلااتإلد
  (01)إلطني  متني  اتيتة  إلتزإليت ارر احلتإلد بتتريب منهجي إلشامل ب  ن اقوا ارن ان

إلأإل ااى فريااة المااة اعت ااتة القرطااري بإن ااا  هيئاا  م ااتقل  عكاف اا  ال  اااد ماال أااال  -92
    (23)الت قية يف االدقعا ات  ات ال ل 

تطييااة إطاار ال ياسااات إلالااربام   إلأشاار فريااة الماة اعت ااتة القرطاري إىل أن احلكوماا  ب اتد -91
الااوط  احملااتد زمنياااً إلهااو إطااار  ااتد التواااه االسااحاتيجي للقضااا  علااى أسااوأ أشااكا  عماال الط ااا  

    (29)  بيت أن هذا ارطار ال يزا   زأً  إلم تقراً إىل آلي  تن ية إلر ت مر ي 5392الو  عا  
اعاارأة اعتماااد تطاا  العماال الوطنياا   إلالالاات اللجناا  اععنياا  بالقضااا  علااى التمييااز  اات -99

  إلأإل ااااى فريااااة المااااة اعت ااااتة القرطااااري باعتماااااد إلإن ااااا  (25)عكاف اااا  العناااا  اعناااازا  اااات اعاااارأة
االسحاتيجي  الوطني  عكاف   العن   ت الط ل ب ي  منع زإلاض الط ا  إلالزإلاض الق اري إللتيات 

  (20)ااالت االجتار بالي ر
ت تة القرطري ب ن تعتمت تركياا م ارإلع االساحاتيجي  إلتطا  العمال إلأإل ى فرية المة اع -91

  إلالااار العنااا   ااات الط ااال يف 5399-5392الاااوطنيتني عكاف ااا  العنااا   ااات الط ااال لل اااحة 
   (22) يع ال ياقات

إلأفااااااد فرياااااة الماااااة اعت اااااتة القرطاااااري بااااا ن القاااااانون ا تيااااات اعتعلاااااة باااااالتعلية ارلزاماااااي  -53
إىل  ارإلرة اااا  مزيات مال التاتابم    مل عمل الط ا   إلأشار أيضاً ( قت قلص احلماي2+2+2)

للقضااا  علااى أسااوأ أشااكا  عماال الط ااا  عاال طريااة ا اايص مااوارد إ ااافي  للت تااي   إلتعزيااز 
   (22)الت ريعات القادم  إلإن ا ها



A/HRC/WG.6/21/TUR/2 

7 GE.14-21036 

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان  -ثانيا   
 (22)التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 لة اإلبالغ )تقديح التقارير(حا -5 

 هيئ  اععاهتة
اعوالات اةتاميا  الاواردة 

 يف االستعراض ال ابة 
آتااار تقريااار قرااات  منااااذ 
 االستعراض ال ابة

آتاااااااااار موالااااااااااات 
 اال  اربوغ تتامي 

 ن  القضا  على التمييز 
 العن ري

 إلال ادرمل يرنلر بعت يف التقرياريل الراباع  - 5392  5331آ ار/مارر 

اللجنااااا  اععنيااااا  بااااااحلقوا 
االقت ااادي  إلاالاتماعياا  

 إلالثقافي 

 اال موعاات تقاات  التقرياار الثاااين   5399أيار/مايو  - -
  5392يف عا  

اللجنااااااا  اععنيااااااا  اقاااااااوا 
 ارن ان

الإل /أكتوبر  ت ريل 5399 -
5395  

 اال موعاات تقاات  التقرياار الثاااين 
  5392يف عا  

ات اقياااااااا  القضااااااااا  علااااااااى 
لتميياااااااز  ياااااااع أشاااااااكا  ا

  ت اعرأة

 ل موعت تقت  التقرير ال ابع   5393متوز/يوليه  5339  5332الثاين/يناير  كانون
  5392يف متوز/يوليه 

 ربالثاااااااين/نوفم ت ااااااريل  5331/5392  5330أيار/مايو  ات اقي  مناهض  التعذيب
5393   

 مل يرنلر بعت يف التقرير الرابع 

) ن   5339ازيران/يونيه  ات اقي  اقوا الط ل
اقاااااااوا الط ااااااال(ظ ت اااااااريل 

 5331الإل /أكتاااااااااااااااااااااااااااوبر 
)الربإلتوكااااااااااااو  االتتياااااااااااااري 
الت اقياااااااا  اقااااااااوا الط اااااااال 

ا  الط ااااااا  ح شاااااااعتعلاااااة ب
اع ااااااااال  (ظ  اعنازعااااااااااتيف 

 5332ازيران/يونيااااااااااااااااااااااااااااااه 
)الربإلتوكااااااااااااو  االتتياااااااااااااري 
الت اقياااااااا  اقااااااااوا الط اااااااال 
اعتعلاااااااااااة بيياااااااااااع الط اااااااااااا  
إلاسااااااااااااات و  الط اااااااااااااا  يف 

 اربااي ( اعواد الي ا  إليف 

 ااااااال موعااااااات تقااااااات  التقرياااااااريل    5395ازيران/يونيه  5331
  5391الرابع إلاةام  يف عا  

اللجناااااااا  اععنياااااااا  اماياااااااا  
اقااااااااوا  يااااااااع العمااااااااا  
 اعهااريل إلأفراد أسرهة

تاا تر تقاات  التقرياار الإلا منااذ  - - -
  5332عا  

ات اقياااااااااااااااااااااااااا  اقااااااااااااااااااااااااااوا 
 الشعا   إلي ارعاق 

الإلا منااذ تاا تر تقاات  التقرياار  - - -
  5399عا  
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 الردود  لى طلباه المتابعة المحددة المقدمة م  هيئاه المعاهداه  -1 
 اعوالات اةتامي   
 قرتمت يف اعو وع موعت التقت   هيئ  اععاهتة

 نااااااا  القضاااااااا  علاااااااى 
 التمييز العن ري

راد ل   إلإعونات ب  ن االت اقي ظ اعواق  العتادي  جتاه الرإلماا إلالكا 5393
إلالشااعا  اعنتمااني إىل أقليااات لاام م االم ظ االاا  القلياا  اليونانياا ظ 

(21)تعلية ل ات القليات
 

5331(29)   

اللجناا  اععنياا  اقااوا 
 ارن ان

التمييز إلالعن  جتاه اعثليات إلاعثليني إلمزدإلاي اعيل ا ن ي إلم اايري  5390
الساااتنكاف "اااارادة ال ااارف"ظ إلعااات  االعاااحاف باإلاهلويااا  ا ن ااااني ظ 

  (21)الضممي مل اةتم  الع كري 

أررسااالت رساااال  تاااذكم 
(23)5392يف عا  

 

ات اقيااا  القضاااا  علاااى 
 ياع أشاكا  التمييااز 

  ت اعرأة

  (25)5390إل 5395  (29)الر ارتتا  لطا  الرأرظ إلالعن   ت اعرأة 5395
ااااااااااااااااااااااااااوار اعتابعااااااااااااااااااااااااا  

  (20)م تمر

ات اقيااااااااااااااا  مناهضااااااااااااااا  
 التعذيب

فاااوت ماال العقاااابظ عااات  الت قيااة يف ال اااكاإل ظ عااات  التعااذيب إلار 5399
الت قياااااة يف اااااااالت االتت اااااا ظ القياااااود اع رإل ااااا  علاااااى الضااااامانات 

   (22)القانوني  الساسي 

5395(22)   

 اآلرا   

 احلال  عتد اآلرا  هيئ  اععاهتة

(22)9 التإلا اةا  باحلقوا اعتني  إلال ياسي العهت 
   (21)اوار اعتابع  م تمر 

  (23)اوار اعتابع  م تمر (21)5 ات اقي  مناهض  التعذيب
  (29)اوار اعتابع  م تمر (29)9 ات اقي  القضا  على  يع أشكا  التمييز  ت اعرأة

شرااجتعت تركيااا علااى موا اال  تقاات  تقاريرهااا الوطنياا  يف إطااار اع اااإلرات التإلرياا  ب اا ن  -59
   (25)م اعت ل  بالتعلية كو  منلم  اليون كو ال  لتد اععاي

 (20)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 
 احلال  الراهن  احلال  أانا  اول  االستعراض ال ابق  

 نعة نعة دعوة دادم 
 العن   ت اعرأة  الزيارات اعضطلع هبا

 االاتجاز التع  ي
 اعتافعون عل اقوا ارن ان

 استقو  القضاة إلاحملامني
 اعهاارإلن

 عتا  بإارا ات موازةار
 اعتافعون عل اقوا ارن ان اري  التعيم الزيارات اعوافَة عليها مل ايث اعيتأ

 احلقوا الثقافي 
 التعلية )للمتابع ( الزيارات اعطلوب إاراؤها

 استقو  القضاة إلاحملامني
 قضايا القليات

 ااالت االتت ا 
 مكاف   اررهاب

 بولاً منها  53بولاً  إلردقت احلكوم  على  55تو  ال حة قيت االستعراض  أررسل  إلالنتا ات العاال  الردإلد على رسادل االدعا ات
 التعذيب تقارير اعتابع  إلاليعثات
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 التعاون مل مفوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جيح 
اعضاي يف تعزياز تعاإلهناا اثت اللجنا  اععنيا  بالقضاا  علاى التميياز  ات اعارأة تركياا علاى  -55

مااع الوكااااالت اعتع  ااا  إلالاااربام  التابعااا  ل ماااة اعت اااتة  مباااا يف  لاااظ م و اااي  الماااة اعت اااتة 
   (22)ال امي  حلقوا ارن ان )اع و ي (

 إلقتمت تركيا م امهات مالي  سنوي  إىل اع و ي    -50

ل مرا ععاة القععانون تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان معع -ثالثا   
 اإلنساني الدولي الواجب التطبيق 

 المساواة و دم التمييز  -ملف 
أشااارت منلماا  اليون ااكو إىل أن التااتابم الرامياا  إىل الت ااتي للتمييااز علااى أسااار نااوع  -52

  إلدعت اللجن  اععنيا  بالقضاا  علاى التميياز  ات (22)ا ن  أإل التيل أإل اعيل ا ن ي لم كافي 
ركيا إىل اعتماد ت ريعات شامل  عكاف   التمييز  مبا يف  لاظ إل اع تعريا  إلا ا  للتميياز اعرأة ت

  (22)5393 ت اعرأة  مت ياً مع تو يات االستعراض التإلري ال امل يف عا  
إلشاااتد فرياااة الماااة اعت اااتة القرطاااري علاااى احلااااا  إىل تن ياااذ الطااار الت اااريعي  اعتعلقااا   -52

  إلاثت اللجن  اععني  بالقضا  على التمييز (21)ت  التمييز تن يذاً مت قاً باع اإلاة بني ا ن ني إلع
 ت اعرأة على إل ع ات للمواق  التمييزي  إلاعواق  القادما  علاى قوالاب ةطيا   إلأإل ات باااا  

  إلأاارت اللجن  اععنيا  بااحلقوا االقت اادي  (29)تتابم تا   م قت  للتعجيل بالنهوض اال  اعرأة
  (21)ماعي  إلالثقافي  أإلاه قلة مماال إلاالات
إلأإل ااات اعقاااررة اةا ااا  اععنيااا  باساااتقو  القضااااة إلاحملاااامني بزياااادة م اااارك  الن اااا  مااال  -52

خمتلا  شااراد  اعتماع يف القضااا  بتاولقيهل إلياااد  ردي اي  كوياااد  القضااة إلاعااتعني العااامني أإل 
ن أن تتااوافر لاات  الن ااا  القااترة علااى احملااامني  إلعلااى إلاااه اة ااو   يني ااي ااااا  تااتابم لضااما

ش ل منا ب رفيع  اع تو  داتل القضا  إليف نلا  العتال  عموماً  إلشجعت أيضاا علاى تاوفم 
   (13)إمكاني   و  اعرأة إىل العتال 

إلالااااا  فريااااة المااااة اعت ااااتة القرطااااري أن الط ااااا   إلي ارعاقاااا  يف اعناااااطة احلضااااري   -51
تمعااات احملرإلماا   مباال فاايهة الرإلمااا إلاعهاااارإلن إلالوائااون إلملتم ااو اللجااو   إلالري ياا  اعتعل اا  إلاع

   (19)يرا  أن يكونوا عر ً  لن يوااهوا مواق  متييزي 
إلأعربااات اللجنااا  اععنيااا  بالقضاااا  علاااى التميياااز  ااات اعااارأة عااال قلقهاااا إزا  االااا  الن اااا   -59

قليات  إلالن ا   إلات ارعاقا   إلالن اا  الكرديات  إلالن ا  اعنتميات إىل  اعات عرقي  إلإىل ال
   (15)اعهاارات  إلالن ا  ملتم ات اللجو 
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إلأإل ااااى اعقاااارر اةااااا  اععاااا  ااااااالت ارعااااتا  بإعااااادة النلاااار يف الت ااااريعات الحكياااا   -51
لتضمينها  يال  تراعي اهلوي  ا ن اني  إلاعيل ا ن ي  مل أال احلت مل ه اش  إل ع اعثليات 

  إلأإل ااااى فرياااة الماااة اعت ااااتة (10)زدإلااااي اعيااال ا ن ااااي إلم اااايري اهلويااا  ا ن ااااني إلاعثلياااني إلم
  إلأإل ات اللجنا  اععنيا  (12)القرطاري باتم  اعيال ا ن اي إلاهلويا  ا ن ااني   امل أساياب التميياز

اقوا ارن ان بالت قية يف أفعاا  التميياز أإل العنا  الا  ت اتهتف اعثلياات إلاعثلياني إلمزدإلااي 
  (12)ا ن ي إلم ايري اهلوي  ا ن اني  إلمقا اة اعتورطني فيها إلمعاقيتهةاعيل 
إلأعرباات اللجناا  اععنياا  اقااوا ارن ااان عاال قلقهااا إزا  التقااارير اعتعلقاا   اارادة الكراهياا   -03

الااا  تررتكاااب يف ااااة الطوادااا  التينيااا  لااام اع ااالم  إلأقلياااات أتااار   إلأإل ااات بااا ن للااار تركياااا 
الكراهياااا  إلتن ااااذ أاكااااا  القااااانون ا نااااادي إلالتوايهااااات ال ياساااااتي   ات ب ااااورة فعالاااا  تطاااااب 

   (12)ال ل 

 الحق لي الحياة والحرية وا م  الشخصي  -باء 
ساالة اعقاارر اةااا  اععاا  ااااالت ارعااتا  اااتإل  اال اااض هاداال يف ااااالت ارعااتا   -09

هنا  دإلاعي قلة تطمة تارض نطاا القضا  ب ضل ما أجنز مل إ واات  إلمع  لظ  ال تزا  
  (11)تتعلة ااالت الوفاة النا   عل إفرات أفراد المل يف استعما  القوة

إلأعربت اع و ي  ال امي  حلقوا ارن ان عل قلقها إزا  التقارير اعتعلق  بإفرات موي ي  -05
ة رعاااادة إن ااا  القااانون يف اساااتعما  القااوة  ااات اعتلاااهريل الااذيل جتمعاااوا للتعياام عااال اسااتنكاره

  إلرايااات باااارقرار ب ناااه رمباااا يكاااون قااات (19)تطاااوير سااااا  "تق اااية" إلاتيقااا  "ليااازي" التاااار يتني
ات  إفرات يف استعما  القوة إلبالتعوة إىل إارا  لقية مع موي ي إن ا  القوانني الذيل ياتععى 

هاذه الت قيقاات أهنة ترقاوا القاانون إلانتهكاوا اععاايم التإلليا  حلقاوا ارن اان  إليني اي أن تكاون 
  إلدعااات م و ااا  الماااة (11)ساااريع  إلدقيقااا  إلم اااتقل  إلنزيهااا   إليني اااي ت ااالية ا نااااة إىل العتالااا 

اعت ااتة ال ااامي  حلقااوا ارن ااان إىل احملاسااي   إلشااتدت علااى  اارإلرة اععاقياا  علااى أي اسااتعما  
حلقااوا م اارت للقااوة  إلعلااى أن ماال إلااااب احلكوماا  أن تك اال االمتثااا  لاكااا  القااانون الااتإلا 

  (93)ارن ان عنت أدا  ال رط  عهامها أانا  اعلاهرات
إلدعا فرية المة اعت تة القرطاري إىل إاارا  لقياة يت اة باالساتقولي  إلالنزاها  إلال عاليا   -00

   (99)يف التقارير اعتعلق  باالستعما  اع رت للقوة مل اانب ال لط 
  ماع اععاايم التإلليا  القاوانني الا  وا تاا  با ن تإلأإل ى اعقرر اةا  اعع  ااالت ارعت -02

اعتعلااة بواايااات  5221تاانلة اسااتعما  القااوة ماال اانااب مااوي ي إن ااا  القااوانني )القااانون رقااة 
اعتعلاااااة بتنلااااااية الااااااتر  إلإلااياتااااااه إل ااااااواياته   5930ال ااااارط  إل ااااااواياناظ إلالقااااااانون رقااااااة 

الضارإلرة علاى ال اوا  عن اريل ااااني يت ل بذلظ مل لواد  تنليمي (  إلي كل التناساب إل  إلما
   (95)يف هذه اععايم
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  أبل اات اع و ااي  ال ااامي  حلقااوا ارن ااان عاال القاايد علااى 5390إليف ازيران/يونيااه  -02
عتد كيم مل الشعا  إلإ اب  ع رات آتريل يف  يع أحنا  تركيا أاناا  اشاتياكات إلقعات ماع 

اع و   ال امي  عل قلة تا  إزا  االدعا ات    إلأعربت(90) موعات مل اعتلاهريل ال لميني
  (92)اعتعلق  بإسا ة معامل  بعد احملتجزيل ب ورة تع  ي  يف أعقاب االاتجااات ال لمي 

إلأشارت منلم  اليون كو إىل زيادة عاتد ال ا  يني احملتجازيل يف ال اجون علاى مات   -02
    (92)ال نوات القليل  اعا ي 

  اقاااوا ارن اااان بإن اااا  آليااا  رقابيااا  م اااتقل  ترعااا  بال اااكاإل  إلأإل ااات اللجنااا  اععنيااا -01
   (92)اعتعلق  بارتكاب أفراد ال رط  لفعا  انادي 

إلأعاارب فريااة المااة اعت ااتة القرطااري عاال قلقااه إزا  االاا  ال ااجنا   إلأإل ااى بيااذ  اعزياات  -09
ات ب اا ن إسااا ة   إلاااث كااذلظ علااى ااااا  إااارا (91)ماال ا هااود لتعزيااز معااايم مراقياا  ال ااجون

  إلأإل اات  ناا  اقااوا الط اال بااإارا  لقيقااات دقيقاا  يف ااااالت (99)معاملاا  الط ااا  احملتجاازيل
  (91)قتل إلانت ار الط ا  احملتجزيل

إلأإل ااااى فرياااااة المااااة اعت اااااتة القرطاااااري باعتماااااد أسااااالوب بااااتيل رياااااتاع الااناااااب يف  -01
   (13)االاتجاز ارداري يف انتلار ترايلهة

إل ناااا  اقااااوا  (19)كاااال ماااال اللجناااا  اععنياااا  بالقضااااا  علااااى التمييااااز  اااات اعاااارأةإلأعاااارب   -23
عال القلاة ب ا ن  (12)إلفرياة الماة اعت اتة القرطاري (10)إلاللجنا  اععنيا  اقاوا ارن اان (15)الط ل

اااارادة القتااال باااتافع ال ااارف يف تركياااا  إلأعربااات  نااا  مناهضااا  التعاااذيب عااال قلقهاااا إزا  التقاااارير 
  إلأإل ااات (12)ا  ال ااالطات باااالت قية يف اااارادة القتااال اعرتكيااا  باااتافع ال ااارفاعتعلقااا  بعااات  قيااا

اللجناا  اععنياا  بالقضااا  علااى التمييااز  اات اعاارأة باا ن ت اانع  ااارادة ال اارف علااى أهنااا ارعاا  قتاال 
  إلأإل ااات  نااا  اقاااوا الط ااال بقاااوة بااا ن لقاااة تركياااا ب ااارع  إلفعاليااا  يف  ياااع (12)عماات م اااتدة

إل ناا  مناهضاا   (19)  إلقااتمت اللجناا  اععنياا  اقااوا ارن ااان(11)ا اارادة االدعااا ات اعتعلقاا  هبااذه
تو اايات مماالاا   إلأعاارب فريااة المااة اعت اتة القرطااري عاال أساا ه لن القااانون احمللااي  (11)التعاذيب

  إللن احلات الد  لعاتد الفاراد اعطلاوب 5395قت عرتق  يف كانون الإل /دي امرب  2010رقة 
  (933)ن ا  إلالط ا  يف اليلتيات احلضري  إلاليلتيات التر  قت زيترن ا  دإلر إيوا  لل

إلأإل ت اللجنا  اععنيا  اقاوا ارن اان با ن تضامل تركياا إاارا  لقيقاات فعالا  إلشا اف   -29
   (939)إلم تقل  يف  يع ما مل ييت فيه بعت مل قضايا ااالت االتت ا  اعتععاة

اااتإل  تطااورات إ ابياا  يف اجتاااه تناااقص اااواد   إلالااا  فريااة المااة اعت ااتة القرطااري -25
ااات ماااع  لاااظ علاااى احلااااا  اعل ااا  إىل نلاااا  لقياااة م اااتقل  التعاااذيب إلإساااا ة اععاملااا   إللكناااه أكق

  إلأعربااات  نااا  مناهضااا  التعاااذيب عااال قلقهاااا إزا  (935)إلفعاااا  علاااى الااارلة مااال هاااذه التطاااورات
ل االاتجااااز لااام الرايااا   إلأعربااات االدعاااا ات اعتعلقااا  باساااتعتا  التعاااذيب  إلال سااايما يف أمااااك

هااذه اللجناا  عاال قلقهااا ب اا   تا اا  إزا  التقااارير العتيااتة اعتعلقاا  ااااالت االلت اااب إلالعناا  
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ا ن ي إلالفعا  ال ادن  التر  القادم  على نوع ا ن   إلأإل ت اللجن  بو ع اات لففاوت 
  إلتااوفم ا اارب إلالتعااويد ماال العقاااب علااى هااذه الفعااا   إلالت قيااة يف االدعااا ات  ات ال اال 

  إلأعربااات  نااا  اقاااوا الط ااال عااال قلقهاااا إزا  التقاااارير اعتعلقااا  بإساااا ة (930)الكاااافيني للضااا ايا
  (932)معامل  الط ا  إلتعذييهة  إلال سيما الط ا  الكراد

عال القلاة إزا   (932)إلاللجن  اععنيا  اقاوا ارن اان (932)إلأعربت  ن  مناهض  التعذيب -20
 اظ يف ال جون إلمرافة االاتجاز  إلأعربت اللجن  اععني  اقوا ارن ان عل قلقهاا أيضااً االكتل

  (931)إزا  ارمااان ال ااجنا  يف أايااان كثاامة ماال الو ااو  ب اارع  إىل اةااتمات ال اا ي  اعناسااي 
إلأإل ت  ن  مناهض  التعذيب إلاللجن  اععني  اقوا ارن ان بت  ني اليني  الساسي  لل جون 

  (939)ز ال رط إلمراك
إلأعربت اللجن  اععني  بالقضا  على التمييز  ت اعارأة عال قلقهاا إزا  العنا   ات اعارأة   -22

  إلأعربات اللجنا  اععنيا  بااحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  عال (931)مبا فيه العن  اعنازا
  إلرأت اللجناا  اععنياا  بالقضااا  (993)قلقهااا إزا  عاات  جتاار  العناا  اعناازا  إلدعاات تركيااا إىل جترعااه

تاانص علااى مقا اااة ا ناااة  ال يتضاامل أاكاماااً  2592علااى التمييااز  اات اعاارأة أن القااانون رقااة 
  (999)إلمعاقيتهة  إلأإل ت بتعتيل هذا القانون

إلأكقتت اع و اي  ال اامي  ل ا إلن الوائاني )م و اي  شا إلن الوائاني( علاى أن بعاد  -22
ن  اعنزا قت عو ت مل تو  ارطار القانوين القادة إلأبارزت احلااا  ااالت الزإلاض اعيكر إلالع

  إلأااارت اللجنا  اععنيا  بالقضاا  علاى التميياز  ات (995)إىل ااا  مزيت مل التتابم يف هذا ال تد
  إلشجعت  ن  اقاوا الط ال تركياا علاى ت امية اساحاتيجيات طويلا  (990)اعرأة أإلاه قلة مماال 
  (992)عي  مل أال القضا  على اعمارسات التقليتي  الضارةالال إلبرام  تو 

إلاللجناااا  اععنياااا  باااااحلقوا االقت ااااادي  إلاالاتماعياااا   (992)إلأعرباااات  ناااا  اقااااوا الط اااال -22
عاال القلااة لكاون العقوباا  اليتنياا  لاام حملااورة  اارااً   (991)إل ناا  مناهضاا  التعااذيب (992)إلالثقافيا 

ت  ن  اقوا الط ل بو ع اسحاتيجي  إلطني  شامل  إلفرض يف الييت إلمتاَرر يف اعتارر  إلأإل 
  (999)الر قانوين إلط   ري  على  يع أشكا  العن   ت الط ا  يف  يع ال ياقات

إلأعربت اللجن  اععني  اقوا ارن ان عل القلاة إزا  عاتد اااالت االجتاار بالشاعا   -21
  إلدعت اللجن  اععني  بالقضا  علاى (991)ادي إلإزا  عت  إلاود احلماي  ال  تتي ها اعواق  القض

  إلقتمت اللجنا  (953)التمييز  ت اعرأة تركيا إىل منع االجتار بالي ر إلإىل ت لية ا ناة إىل العتال 
  (959)تو يات مماال    اععني  اقوا ارن ان

 إوامة العدل، بما لي ذلك مسألة اإللاله م  العقاب، وسيادة القانون  -جيح 
أإل اااات اعقااااررة اةا اااا  اععنياااا  باسااااتقو  القضاااااة باااا ال تعتاااارب احملاااااكة الع ااااكري   ات  -29

    (955)اتت ا  يف ا رادة اعرتكي  يف اة متنيني
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إلأإل ااى اعقاارر اةااا  اععاا  ااااالت ارعااتا  بإن ااا  هيئاا  م ااتقل   للااى بااتعة عااا   -21
اار ب اا هنا لقيااة  إللتقاات   إلمتثياال إلاسااعي النطاااا  للت قيااة يف ااااالت القتاال ال ياسااي  الاا  مل  ر

تو اايات ب ااا ن مااات  إمكانيااا  اعقا ااااة إللمهاااا ماال التاااتابم الراميااا  إىل تعزياااز العتالااا  االنتقاليااا  
إلاقاف  اع ا ل   إليني ي اعتيار االدعا ات اعتعلق  باعقابر ا ماعيا  إلاالنتهاكاات الا  ااتات يف 

  إلأإل ت اعقاررة (950)ول  ب وايات هذه اع س  الت عينات مل القرن الع ريل ادعا ات م م
اةا ا  اععنياا  باسااتقو  القضاااة با ن يتمتااع اعلاا  العلااى للقضااة إلاعااتعني العااامني باسااتقولي  
تامااا  عااال ال ااالط  التن يذيااا  ساااوا  مااال الناايااا  اهليكليااا  أ  الويي يااا   إلبااا ن اضاااع  ياااع قراراتاااه 

اانااب هيئاا  قضااادي  م ااتقل   إلباا ن ت اامعة عملياا  انتعاااب اردارياا  أإل الت دييياا  لوسااتعراض ماال 
   (952)أعضادها إلتن عذ بطريق  تكون مت م  بارن اف إلال  افي  الكاملني

إلأإل اات اعقاااررة اةا ااا  اععنياا  باساااتقو  القضااااة بااا ن  ااتد القاااانون ك اااا ات اعاااتعني  -23
كمااا  إلايااااديتهة إلت اااري هة العاااامني إلدإلرهاااة يف اراااارا ات  دإلن اع اااار باساااتقو  قضااااة احمل

    (952)ل  إلهنة ب ن  هة
بااااا  التااتابم الوزماا  لضاامان  إلأإل اات اعقااررة اةا اا  اععنياا  باسااتقو  القضاااة أيضاااً  -29

ال  ل الوا   بني إلاايات القضاة إلمهامهة إلم منة اعهني  مل نااي  إلتلظ اةا   باعتعني 
ا   يع اةطوات الوزم  رزال  أي لي  ب  ن إل ع كل العامني مل النااي  التر   إليني ي اا

ماااال ال ئتااااني إلدإلرهااااا  مبااااا يضاااامل بالكاماااال اسااااتقولي  كاااال منهمااااا إلنزاهتهااااا إلت ااااري ها ل اااا إلهنا 
على إلاود ااا  ماس  إىل ااا  تتابم لل ت مال تاراكة    كما سلطت الضو  أيضاً (952)بن  ها

   (951)كل م رتالقضايا إلمل طو  زمل ارارا ات القضادي  ب 
إلأإل ت اعقررة اةا   اععني  باستقو  القضاة كذلظ ب ن تتير نقاب  احملامني بتاًل مال  -25

ااان  القضااااة (959)إلزارة العااات   ياااع اواناااب اع اااار اعهااا  للم اااامني   إلن ااا ت اعقاااررة بااا ن عر
ايم إلالقواعااات إلأاكاااا  إلاعااتعون العاااامون إلاحملااامون ال ر ااا  عوا اال  الاااتعلقة يف  ااا  اعيااااده إلاععاا

   (951)ال قه التإللي  اعتعلق  اقوا ارن ان
إلأعربااااات  نااااا  اقاااااوا الط ااااال عااااال قلقهاااااا إزا  حمتإلديااااا  اعاااااوارد اعتااااااا  لنلاااااا  قضاااااا   -20

  مباااا يف  لاااظ ساااو  نوعيااا  اع ااااعتة القانونيااا   إلطاااو  ماااتة احملاكماااات  إلشااااتة (903)الااااتا 
  إلأإل ااى كاال ماال (909)ابم بتيلاا   إلطااو  فااحات االاتجااازالعقوبااات بااو مااربر  إلاالفتقااار إىل تاات

 ن  اقاوا الط ال إلفرياة الماة اعت اتة القرطاري  عال نلاا  قضاا  الااتا  متماشاياً متامااً ماع 
  إلالااا  فريااة (905)اععااايم  ات ال اال   مبااا يف  لااظ إمكانياا  احل ااو  علااى اع اااعتة القانونياا 

يف اعادا   23الااتا  إلقضاانا قات زاد  إللكال أكثار مال  المة اعت تة القرطاري أن عاتد حمااكة
  (900)مل الط ا  ما زالوا يعاَملون يف إطار النلة اةا   بالكيار

جن  اععني  اقوا ارن ان عل قلقها إزا  القيا  على نطاا إلاسع باستعتا  اللإلأعربت  -22
كتلاااظ داتااال ال اااجون  االاتجاااز اعطاااو  ال ااابة للم اكمااا   إلهاااو مااا ي اااهة يف م اااكل  اال 

إلاثاات اللجناا  تركيااا علااى تقلاايص اعااتة القانونياا  لواتجاااز ال ااابة للم اكماا  إل اامان إمكانياا  
    (902)استعان  احملتجزيل مب ا 
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إلأااات فريااة المااة اعت اتة القرطااري إلاعقاارر اةاا  اععاا  ااااالت ارعاتا  علماااً مااع بااال   -22
رياا  أإلرتاسااو )رإلبوسااكي( يف مقاطعاا  أإللااوديري بااإقلية القلااة بالاااتا  الاا  إلقعاات بااالقرب ماال ق

  (902)متنياً  02  عنتما قتلت طادرات ع كري  تركي  5399كانون الإل /دي مرب   59سمنا  يف 
إلأعرب فرية المة اعت تة القرطري عل القلة لن تقرير لقيقات اللجن  الربعاني  للت قية يف قضايا 

   (902)لي  إلمل يقحن ب ي إارا  إداري رقرار احملاسي اقوا ارن ان مل  تقد اع  إل 

 الحق لي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية  -دال 
اثت اللجن  اععني  بالقضا  علاى التميياز  ات اعارأة تركياا علاى تعاتيل القاوانني التمييزيا   -22

زإلاض إال إ ا اقااحن باالسااة القادماا  الاا  ال جتيااز للماارأة اعتزإلااا  االات اااظ بااهااا العااادلي قياال الاا
يااو  قياال أن ت ااتطيع  033العااادلي لزإلاهااا  إلالاا  ال تاازا  ت اارض علااى الن ااا  فااحة عااتة قااترها 

    (901)الزإلاض مرة أتر  بعت الطوا
  (909)سن  99إلأإل ت  ن  اقوا الط ل ب ن ترفقع تركيا سل الزإلاض التنيا إىل  -21

تعبيععر وتكععوي  الجمعيععاه والتجمععل السععلمي، حريععة الععدي  مو المعتقععد، وحريععة ال -هاء 
 والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية 

دعت اللجن  اععني  اقوا ارن ان إىل  امان ااة  ياع الشاعا  يف إيهاار ديانهة  -29
أإل معتقاااتهة عااال طرياااة االعاااحاف اقهاااة يف تنلاااية أن  اااهة يف شاااكل رابطاااات أإل م س اااات  

لجناا  عاال قلقهااا إزا  القيااود اع رإل اا  علااى الطواداا  اع االم   إلكااذلظ الطواداا  إلأعرباات هااذه ال
   (901)9102التيني  لم اع لم   ال  ال ي ملها قانون اع س ات اةمي  لعا  

إلدعااات اع و اااي  ال اااامي  حلقاااوا ارن اااان تركياااا إىل  ااامان أن  لاااى احلاااة يف اريااا   -21
ت احملتجاااني علاااى  ااامان أن لااااف  اعلااااهرات علاااى التجماااع ال ااالمي بااااالاحا  الكامااال إلاثااا

  إلاثت اع و   ال اامي  ال الطات علاى تي ام إلمحايا  التجمعاات إلاالاتجاااات (923)ال لمي 
مال الشاعا  قات  كياماً   ال لمي   إلأعربات اع و اي  عال قلقهاا إزا  التقاارير الا  ت يات با ن عاتداً 

ععااحف هبااا  مبااا  اال بعااد احملااامني إلأشعا اااً ااترجاازإلا تع اا اً ب اايب أفعااا  ماال لاام ا اارادة ا
  (929)ي تعملون إلسادل التوا ل االاتماعي مثل تويح

إلأإل ت اللجن  اععني  اقوا ارن ان ب ن تك ال تركياا إمكانيا  ا اطوع اعاتافعني عال  -23
اقوا ارن ان إلال   يني بعملهة دإلن توف مل التعرض للمواق  إلالتعاإل  القضادي  بترهة 

ماااال  91قااااذف  إلباااا ن جتعاااال الاكااااا   ات ال اااال  ماااال القااااانون ا نااااادي مت قاااا  مااااع اعااااادة ال
  إلأإل ت منلم  اليون اكو با ن تضامل تركياا اااحا  اريا  التعيام إلال ا اف   إلاثات (925)العهت

 علااى نيئاا  بيئاا  عماال ااارة إلآمناا  لل اا  يني إلإلسااادن ارعااو   إلأإل اات منلماا  اليون ااكو أيضاااً 
االعتااااتا ات علااااى ال اااا  يني إلالعاااااملني يف إلسااااادن ارعااااو   إلأن تك اااال باااا ن لقااااة تركيااااا يف 

  (920)ارعما  الكامل ل يادة القانون
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مل  952إلأشارت منلم  اليون كو إىل أن الت هم ي كل ارع  انادي  مبواب اعادة  -29
ة   إلأعاارب فرياا(922)(5399  إلاععاات  يف عااا  9152قااانون العقوبااات الحكااي )اععتماات يف عااا  

(  الااذي  يااز هليئاا  2299المااة اعت ااتة القرطااري عاال قلقااه لن قااانون ارنحناات ا تياات )رقااة 
االت اااالت ال االكي  إلالوساالكي  اجااب اعواقااع ال اايكي  ماال دإلن أماار ماال احملكماا   عكاال أن 

   (922)ي ضي إىل اتإل  انتهاكات لل ة يف اري  التعيم إلالرأي إلاحلة يف اة و ي 
إلالا  فرية المة اعت تة القرطري اتإل  ل قل يف قانون ا معياات إلاع س اات اةميا    -25

    (922)يف اني يعاين اعتمع اعتين مل إارا ات بمإلقراطي  م رط  إلمل عت  الو وا يف التعاري 
عات اععني  بااحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  بقلاة أن الت ارياللجن  إلالالت  -20

  كاذلظ فاإن (921) اارم  علاى احلاة يف تكاويل النقاباات إلاحلاة يف ار اراب احلالي  ت رض قياوداً 
 ن  تربا  منلم  العمل التإللي  اععني ر بتطيية االت اقيات إلالتو يات ) ن  تاربا  منلما  العمال 

 اا  علااى ارياا  التإللياا ( قاات أااطاات علماااً مااع القلااة باالدعااا ات ا تيااتة اعتعلقاا  بااالقيود اع رإل 
اااع  إلطليااات إىل تركياااا الت قياااة يف االدعاااا ات اعتعلقااا   النقاباااات يف تكاااويل ا معياااات إليف التجمق

  إلأإل اااى فرياااة (929)باساااتعتا  العنااا  مااال ااناااب ال ااارط  أإل قاااوات أمنيااا  أتااار  يف تاااتتونا
باااااات الماااااة اعت اااااتة القرطاااااري مبوا مااااا  الت اااااريعات إلاعمارساااااات احلاليااااا  اعتعلقااااا  بت اااااكيل النقا

  (921)إلبات اقات العمل ا ماعي  مع معايم إلات اقيات العمل التإللي 
إلأ اات اللجناا  اععنياا  اقااوا ارن ااان باا ن تعتماات تركيااا ت ااريعات تعااحف باالسااتنكاف  -22

الضااااممي ماااال اةتماااا  الع ااااكري  إلتنلمااااه  إلتوقاااا   يااااع ارااااارا ات القضااااادي  اعتعااااذة  اااات 
  (923)وقعع  بال علاع تنك ني  ممياً إلالعقوبات اع

إلأعرباات اللجنااا  اععنيااا  بالقضااا  علاااى التميياااز  اات اعااارأة عااال قلقهااا لن متثيااال اعااارأة يف  -22
احلياااة ال ياسااي  إلاحلياااة العاماا  ال ياازا  متثاايًو ناق اااً بترااا  تطاامة  إلأإل اات باا ن تاانهد تركيااا 

   (929)بتقلت الن ا  منا ب القيادة

 ل بأوضاع  مل  ادلة ومؤاتية الحق لي العمل ولي التمت -واو 
يف  0172الااا  فريااة المااة اعت ااتة القرطااري أن معاات  العمالاا  لاام اع ااجعل  قاات بلاا   -22

  إلأعربت اللجن  اععني  باحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  عال (925)5395اعاد  يف عا  
ثاات تركيااا علااى نيئاا  أإل اااع   إلا5330قلقهااا لعاات  اال اااض معاات  اليطالاا  يف تركيااا منااذ عااا  

   (920)أكثر مو م  لل ياب يف سوا العمل
إلأعربااات اللجنااا  اععنيااا  بالقضاااا  علاااى التميياااز  ااات اعااارأة عااال قلقهاااا إزا  التميياااز الاااذي  -21

توااهاااه الن اااا  يف  اااا  العمالااا   إلإزا  اساااتمرار ال اااارا ال اساااع باااني أااااور ا ن اااني إلال  ااال 
عاال قلقهاااا إزا  تركااز الن اااا  يف الزراعاا  يف اعنااااطة الري ياا  ب ااا تهل    إلأعرباات اللجنااا (922)اعهاا 

عاموت مل السرة بو أار إلبو است قاقات مل اياث الضامان االاتمااعي  إلأإل ات اللجنا  
  (922)باالهتما  ب إل اع الن ا  العاموت يف القطاع لم الراي
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ي  إلالثقافيا  عال قلقهاا لن أإل ااع إلأعربت اللجن  اععني  باحلقوا االقت ادي  إلاالاتماع -29
   (922)عمل الن ا  قت سا ت يف اآلإلن  التمة

إلاللجناااا  اععنياااا  باااااحلقوا االقت ااااادي  إلاالاتماعياااا   (921)إلأعرباااات  ناااا  اقااااوا الط اااال -21
إلالثقافيااا  عااال القلاااة لكاااون الت اااريعات اعتعلقااا  باحلااات الد  ل ااال العمااال ال تت اااة ماااع اععاااايم 

أإل ت اللجن  اععني  باحلقوا االقت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي  بزيادة فاحة التعلاية   إل (929)التإللي 
  إلطليت  ن  تربا  منلم  العمال التإلليا  اااا  تاتابم (921)سن  99سنوات إىل  9ارلزامي مل 

  (923)سن  يف أعما  ت ي   92سن  إل 90لتنلية ت  يل الط ا  اعحاإلا  أعمارهة بني 
اللجنا  اععنيا  بااحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  تركياا علاى لتيات احلات إلاثت  -13

الد  ل ااااور مااال أاااال إتااااا  التمتاااع مب اااتو  معي ااا  الداااة  إلعلاااى إن اااا  معياااار احلااات الد  
   (929)ل اور ب ورة فعال  عل طرية نلامها اعتعلة بت تي  العمل

 التمتل بمستوى معيشي الئق الحق لي الضمان االجتما ي ولي  -زاي 
أعربااااات اللجنااااا  اععنيااااا  بااااااحلقوا االقت اااااادي  إلاالاتماعيااااا  إلالثقافيااااا  عااااال القلاااااة لن  -19
  إلأإل ااى فريااة (925)يف اعاداا  ماال سااكان تركيااا ال ي اات يتإلن ماال أي ت طياا  ااتماعياا  53 قراباا 

ياااااع هناااا  قااااادة علااااى المااااة اعت ااااتة القرطااااري  عاااال اع اااااعتة االاتماعياااا  إلزامياااا  إلبتوزيعهااااا بات
  إلاثت اللجنا  اععنيا  بااحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  تركياا علاى توسايع (920)احلقوا

نطااااا اع ااااعتة اعقتمااا  إىل اع ااانني عاااتعي الاااتتل إلعلاااى إعاااادة النلااار يف م اااتو  اععاشاااات 
  (922)التقاعتي  لتمكينهة مل التمتع مب تو  معي ي الدة

نااا  اععنيااا  بااااحلقوا االقت اااادي  إلاالاتماعيااا  إلالثقافيااا  عااال قلقهاااا لكاااون إلأعربااات اللج -15
عملياااات إتاااو  ق اااري قااات ا اااطرلع هباااا يف اساااطنيو  دإلن دفاااع تعاااويد كااااف أإل تاااوفم ساااكل 
باااتيل  إلكاااان لعملياااات ارتاااو  إلالت اااريت الااا  ااااتات  ماعااا  الرإلماااا تااا ام تطااام علاااى إحلااااا 

سااتعراض ارطااار القااانوين الااذي ياانلة م اااريع التنمياا  الط ااا  باعااتارر  إلاثاات اللجناا  علااى ا
  (922)احلضري  لضمان تلقاي الشاعا  اعتضارريل تعويضااً مودمااً إل/أإل نقلهاة إىل مكاان موداة

إلدعاات اللجنااا  اععنيااا  باااحلقوا االقت اااادي  إلاالاتماعيااا  إلالثقافيااا  تركيااا إىل زياااادة تاااوافر ال اااكل 
   (922)9192ل كل ا ماهمي لعا  الودة إلإىل إعادة النلر يف قانون ا

 الحق لي الصحة  -حاء 
أشااار فريااة المااة اعت ااتة القرطااري إىل أن فئااات ال ااكان الضااعي    كالعمااا  الاازراعيني  -10

اعهااريل اعوايني  إلال اكان الرإلماا  إلاع ات لني باا ن   إلأفاراد فئا  اعثلياات إلاعثلياني إلمزدإلااي 
لل  او  علاى  ا ن اني   لي ت لتيهة سو  إمكاني  حمتإلدة اتاً  اعيل ا ن ي إلم ايري اهلوي 
   (921)اععلومات إلاةتمات ال  ي 
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إلدعت اللجن  اععني  باحلقوا االقت ادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  تركياا إىل  امان التمتاع  -12
ي ياا   إلإىل اقااوا ال اا   ارجنابياا  إلإىل تقاات  تااتمات ال اا   ا ن ااي  إلارجنابياا  يف اعناااطة الر 

   (929)5392-5332تعتيل اةط  االسحاتيجي  اعتعلق  بال    ارجنابي  لل حة 
إلأعرباات  ناا  اقااوا الط اال عاال قلقهااا إزا  عاات  إلاااود معرفاا  كافياا  بال اا   ارجنابياا   -12

  إلأإل ااات اللجنااا  (921)  مباااا فيهاااا فاامإلر نقاااص اعناعااا  الي ااري /اريتزإلالمااراض اعنقولااا  ان ااياً 
ني  بالقضا  على التمييز  ات اعارأة بتعزياز تن ياذ الاربام  إلال ياساات اهلادفا  إىل متكاني الن اا  اعع

  إلأإل ت  نا  اقاوا الط ال (913)مل احل و  ب عالي  على معلومات إلتتمات الرعاي  ال  ي 
  (919)باعتماد سياس  شامل  تتعلة ب    اعراهقني إلال    ارجنابي 

 الحق لي التعليح  -طاء 
شاااجعت منلمااا  اليون اااكو تركيااااا علاااى اااااا  مزيااات ماااال التاااتابم للنهاااوض بااااالتعلية يف  -12

  إلأإل ات  نا  اقاوا الط ال تركياا بت  اني ااودة التعلاية إلبزياادة االلت ااا (915)اعناطة الري يا 
  باعتارر يف اعناطة الري ي  إلاعنااطة احملرإلما  مال القاالية ال ارقي ظ إلبتعزياز بارام  مكاف ا  العنا

  (910)يف اعتاررظ إلبإل ا  الرسو  ار افي  يف النلا  اعترسي
إلأعربت  ن  اقوا الط ل عل قلقها إزا  أإلاه انعتا  اع اإلاة اةطمة باني ا ن اني يف  -11

   (912)اعتارر الثانوي   إلإزا  معتالت القْيت اعنع ض  لل تيات
ت إمكانيااا  ا اااو  اعموعاااات إلأعربااات  نااا  اقاااوا الط ااال عااال قلقهاااا إزا  عااات  ر ااا -19

العرقي   مبل فيهة أط ا  الرإلما  علاى التعلاية  إلإزا  عات  تاوافر التعلاية بل اات أتار  لام الحكيا  
  إلأعرباات اللجناا  اععنياا  بالقضااا  علااى التمييااز  اات اعاارأة عاال (912)إلل ااات القليااات اععااحف هبااا

العن ري ب ن تنلر تركيا يف إدتا  مزيت    إلأإل ت  ن  القضا  على التمييز(912)أإلاه قلة مماال 
ماال التعااتيوت علااى ت ااريعانا لل ااماا  يف إطااار نلااا  التعلااية احلكااومي العااا   بتعلااية الل ااات 

    (911)اع تعتم  تقليتياً يف تركيا

 ا شخاص ذوو اإل اوة  -ياء 
إلي ارعاقا  أاات فرية المة اعت تة القرطري علمااً بتن ياذ ات اقيا  اقاوا الشاعا    -11

تن يااااذاً حمااااتإلداً إلبالت ااااتيات الاااا  يوااههااااا هاااا ال  الشااااعا  ماااال ايااااث الو ااااو  إىل التعلااااية 
   (919)إلاةتمات ال  ي  إلفر  العمل

إلالالت اللجن  اععني  باحلقوا االقت اادي  إلاالاتماعيا  إلالثقافيا  أن الشاعا   إلي  -93
هنة ي تقرإلن إىل إمكانيا  الو او  ال الية ارعاق  يوااهون  عوبات كيمة يف ممارس  اقوقهة  إلأ

إىل المااااكل إلاةاااتمات العامااا  إلاسااات قاقات الضااامان االاتمااااعي  إلاللجنااا  اثااات تركياااا علاااى 
   (911)مكاف   القوالب النمطي  ال ليي  إلأشكا  الت يز إلالتهمي 



A/HRC/WG.6/21/TUR/2 

GE.14-21036 18 

ل إلأعرباات  ناا  اقااوا الط اال عاال قلقهااا لن عااتداً كيااماً ماال الط ااا   إلي ارعاقاا  مماا -99
هااة يف ساال التراساا  ال يتمتعااون اقااوقهة يف التعلااية  إلأإل اات اللجناا  باا ن توا اال تركيااا ت ااجيع 

  إلشاااجعت منلمااا  (993)اسااتيعاب إلإدمااااض هاا ال  الط اااا  يف اعتماااع إليف نلااا  التعلاااية العااادي
اليون كو تركيا على تكثي  استيعاب إلإدماض الط ا   إلي ارعاق  يف اعتمع إليف نلاا  التعلاية 

    (999)لعاديا

 ا ولياه والشعوب ا صلية  -كاف 
أعرباات اللجناا  اععنيااا  باااحلقوا االقت اااادي  إلاالاتماعياا  إلالثقافياا  عااال قلقهااا إزا  عااات   -95

إلااااود إطاااار ت اااريعي عاااا  لوعاااحاف بالقلياااات  مباااا فيهاااا الكاااراد إلالرإلماااا إلاآلرامياااون  إلمحايااا  
  إلأعربات (995)ياع القلياات اعوااودة يف إقليمهاااقوقها  إلاثت اللجن  تركيا علاى االعاحاف  م

اللجناا  اععنيااا  اقاااوا ارن ااان عااال قلقهاااا إزا  التمييااز الاااذي تعانياااه القليااات إلالاااذي يااا ار علاااى 
اقهااا يف التمتااع بثقافتهااا اةا اا   إلأإل اات اماياا   يااع الشااعا  اعنتمااني إىل أقليااات عرقياا  

  (990)شكا  التمييزديني  أإل ل وي  مل التعرض لي شكل مل أ أإل
إلأشااار فريااة المااة اعت ااتة القرطااري إىل أن تركيااا تعتماات تعري اااً  اايقاً ل قليااات ال يعتاارب   -90

ك قليااات سااو  لاام اع االمني يف اليلاات إلي ااتيعت ا ماعااات الثقافياا  إلالعرقياا  اععتل اا  اعواااودة  
   (992)كراهي  القلياتإلأإل ى ال رية بإن ا  آلي  م تقل  للت قية يف اةطاب احملرض على  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم 
احلكوماا  إىل  اامان إلمحاياا   يااع اععاا  اقااوا ارن ااان للمهااااريل دعااا اعقاارر اةااا   -92

اقااوا ارن ااان ل فااراد كافاا   مباال فاايهة اعهاااارإلن  إلتن يااذ قااانون الاانااب إلاحلماياا  التإللياا   
   (992)   ات ال ل إلتطوير الت ريعات الثانوي

إلدعا اعقرر اةا  اعع  اقوا ارن ان للمهااريل احلكوم  إىل جتنب ااتجاز الفراد  -92
  (992)على أسار إل عهة كمهااريل لم شرعيني إلإىل استك اف بتادل لواتجاز لم احلي 

إلدعاااا   (991)إلأإل ااى بو ااع إااارا ات إلا اا   لتجنااب ااتجاااز اعهااااريل لاام احملتماال إبعااادهة
كافياً على اقهة يف التمار اللجو  إل امان  تركيا إىل  مان اطوع اعهااريل احملتجزيل اطوعا ً
قااترنة علااى تقاات  طلااب إلاالت ااا  مب و ااي  المااة اعت ااتة ال ااامي  ل اا إلن الوائااني )م و ااي  

    (999)ش إلن الوائني( إلمب امني إلمبنلمات اعتمع اعتين
لتعذيب عال قلقهاا إزا  التقاارير اعتعلقا  بافتقاار ملتم اي اللجاو  إلأعربت  ن  مناهض  ا -92

إىل إمكانياااا  احل ااااو  علااااى اع اااااعتة القانونياااا  إلإزا  أإلاااااه الق ااااور يف نلااااا  الطعااااون اعتعلقاااا  
    (991)بالتمار اللجو 
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إلأشاااااار فرياااااة الماااااة اعت اااااتة القرطاااااري إىل الاكاااااا  اعتعلقااااا  باععاملااااا  التمييزيااااا  ل ااااام  -91
اعتعلااة بالاانااب إلاحلماياا   2019بيااني ماال الوائااني إلملتم ااي اللجااو  يف القااانون رقااة الإلرإل 
اااان  (913)التإللياااا    إلأعرباااات  ناااا  اقااااوا الط اااال  ااااتداً عاااال قلقهااااا لكااااون  اااا   الوااااا  ال متر

علتم ي اللجو  مل اليلتان الإلرإلبي   إلإزا  التقارير ال  تت ت  عل الت تيات العتيتة ال   إال
   (919)الط ا  ملتم و اللجو  إلالط ا  الوائونيوااهها 

إلإ  رايااات اللجنااا  اععنيااا  اقاااوا ارن اااان بالاااتعة اعقااات  إىل الوائاااني ال اااوريني مااال  -99
تو  التن يذ اعت ة لنلا  احلماي  اع قتا   فإهناا أعربات عال قلقهاا لكاون القاانون احلااا ال ياوفر 

لنلر إىل تيعااات القياات ا  اارايف  إلأإل اات باا ن يلقااى  يااع لوائااني احلماياا  الكافياا   إلال ساايما بااا
الشااااااعا  الااااااذيل يطليااااااون احلماياااااا  التإللياااااا  معاملاااااا  مودماااااا  إلعادلاااااا  متتثاااااال معااااااايم اقااااااوا 

  إلأشارت م و ي  ش إلن الوائني إىل أن عتد الشعا  الذيل ترع  هبة يف تركيا (915)ارن ان
  دإلن ا اااااب الوائااااني ال ااااوريني 5392شع اااااً يف هناياااا  ني ااااان/أبريل  92 151قاااات بلاااا  

  إل كااارت أن الوائاااني ال اااوريني يوا ااالون ال ااارار إىل تركياااا  الااا  (910)اع اااجلني لااات  اع و اااي 
الااا   معلمهااة ماال الكااراد ال اااريل إىل انااوب تركيااا أمااا  تنلااية  909 333تضااة أكثاار ماال 

و اي  شا إلن الوائاني مال   إلااذرت م (912)التإلل  ارسومي  يف العراا إلال اا  )تنلاية داعا (
  إلأإل ااات (912)عواقاااب إلتيمااا  يف ااااا  اساااتمرار نقاااص التمويااال اعع اااص لوائاااني ال اااوريني

بو ااع سياساا  شااامل  ماال أااال تليياا  ااتيااااات الوائااني ال ااوريني تااارض اععيمااات  إلإل ااع 
  (912)سياسات إلبرام  تتي  إمكاني  ا و  الط ا  ال وريني على التعلية

 سان ومكالحة اإلرهابحقوق اإلن -ميح 
أشار فرياة الماة اعت اتة القرطاري إىل أناه اار  تضايية نطااا تعريا  اارادة اررهااب   -91

  إلأعاارب ال ريااة عاال قلقااه إزا  (911)إلال ساايما عقااب اعتماااد الربنااام  الرابااع لف ااوا القضااادي
فع اسااااتمرار اسااااتعتا  أاكااااا  مكاف اااا  اررهاااااب عواقاااا  أعااااتاد كياااامة ماااال الشااااعا  بااااتإلا

  إلأإل ى اعقرر اةا  اععا  اااالت (919)سياسي   إلال سيما بتعو  العضوي  يف منلم  إرهابي 
اعتعلاة مبكاف ا  اررهااب كاي تعكا  الت  ام  0190مل القاانون رقاة  5ارعتا  بتعتيل اعادة 

 التإلا ع اطل  "التناسايي " إلالانص علاى إلااوب عات  اساتعما  القاوة ال تاكا  إال ك ال أتام يف
  (911)اا  إلاود نتيت إلشيظ لل ياة

إلأعاارب فريااة المااة اعت ااتة القرطااري عاال قلقااه إزا  التعااتيل الااذي أردتاال علااى القااانون  -13
اعتعلة مبنلما  االساتعيارات الوطنيا  إلالاذي إلساع نطااا سالطات هاذه اعنلما   إلإلفقااً لاه أ اي  

ع الفااراد إلاعنلمااات  ماال دإلن يف إمكاهنااا  ااع إلطلااب  يااع أنااواع اععلومااات إلالييانااات ماال  ياا
أمر قضادي  إلأ ي  مبقاتإلر  لا  الاوزرا  تكلي هاا مبهاا  عملياتيا  تتعلاة بقضاايا المال اةااراي 

ععاااايم اقاااوا ارن اااان  إلمكاف ااا  اررهااااب إلالمااال الاااوط   إليوَ اااى بااا ن تت ااارف تركياااا إلفقااااً 
   (533)عنت إل ع سياسات مكاف   اررهاب إلتن يذها اعقيول  دإللياً 
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إلأإل ت اعقررة اةا   اععني  باستقو  القضاة بتوتي أق اى درااات احلاذر يف إساناد  -19
قضايا اررهاب أإل ارادة أتار  إىل حمااكة تا ا  أإل متع  ا   إلال سايما باالنلر إىل اع اتو  
القل لضمانات احملاكم  العادل  باعقارن  باحملاكة التار   إليف هاذا ال اتد  يني اي النلار  تيا  
يف إل ا  حماكة العقوبات اع تدة اةا   أإل يف اعتماد ت ريعات تنلة عملهاا  مال أاال لقياة 

   (539)امتثاهلا ععايم اقوا ارن ان
إلأكااااتت اعقااااررة اةا اااا  اععنياااا  باسااااتقو  القضاااااة علااااى أن احملااااامني الااااذيل عارسااااون  -15

نلما  يني اي أن يكوناوا قاادريل علاى أدا  إلاايانة اعهني  يف قضايا تت ل باررهاب أإل با رع  اع
 يع مهامهة اعهني  دإلن ترهيب أإل عرقل  أإل مضايق  أإل تتتل لم مناساب  إليني اي أن تت ا  

    (535)للم امني إمكاني  الو و  إىل اععلومات اعودم  إلاعل ات إلالواادة  ات ال ل 
Notes 

1 Unless otherwise indicated, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 

on Turkey from the previous cycle (A/HRC/WG.6/8/TUR/2). 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry 

procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 

11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 

32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30  
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

http://treaties.un.org/
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in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention. For the official 

status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL.  
6 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 

Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 

No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 

Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 

Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 

concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 

Labour. 
7 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in 

Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.  
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