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أوال -املنهجية وعملية التشاور
 -١نسقت وزارة اخلارجية عملية إعداد هذا التقرير استتناداً إىل املبتاد التوجيهيتة الصتادرة عتن
جملس حقوق اإلنسان .وجرى التشتاور يف عمليتة إعتداد التقريتر مت املؤسستات العامتة ذات الصتلة
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي اجملتم املدين واجلامعات اليت سامهت يف حمتواه.
 -٢وعقتتدت املشتتاورات مت اجملتمت املتتدين علت متترحلت  .ونظمتتت وزارة اخلارجيتتة اجتماعتاً
تش ت تتاور ً يف  ٣٠أيلول/س ت تتبتمرب  ٢٠١9ش ت تتار في ت ت ت أص ت تتحا املص ت تتلحة م ت تتن اجملتم ت ت ت امل ت تتدين
واملؤسسات العامة .ووجهت الدعوة إىل مجي أصتحا املصتلحة للمستامهة يف العمليتة عترب رابت
عل ت املوق ت الشتتب ي لتتوزارة اخلارجيتتة .وقتتد اجملتم ت املتتدين مستتامهات حامستتة يف حتديتتد القضتتا
ذات األولوية يف التقرير الوطين .ونشرت وزارة اخلارجية التقرير يف موقعها عل شب ة اإلنرتنت.
 -٣وترمجتتت التوصتتيات التتيت تلقتهتتا تركيتتا يف اجلولتتة الثانيتتة لالستتتعرا التتدوري الشتتام يف
ع تتا  ٢٠١5إىل اللغ تتة الرتكي تتة وأرس تتلت إىل مجي ت املؤسس تتات العام تتة واملؤسس تتات الوطني تتة ذات
الصلة وإىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بغر رصد تنفيذها.
 -٤وستتزك هتتذا التقريتتر عل ت التطتتورات يف جمتتال حقتتوق اإلنستتان منتتذ االستتتعرا التتدوري
الشام األخز املتعلق برتكيا والتوصيات اليت قبلتها يف اجلولة الثانية لالستعرا الدوري الشام .

اثنيا -السياق
 -5متتن أجت النظتتر بدقتتة يف الفتترتة قيتتد االستتتعرا متتن املهتتم وض ت األمتتور يف ستتياقها يف
بداية التقرير .ففي  ١5متوز/يولي  ٢٠١6تعرضت تركيا حملاولة انقالبيتة واستعة النطتاق ووحشتية
مل يستتبق هلتتا مثي ت نظمتهتتا ونفتتذ ا منظمتتة فتتت هللا اإلرهابيتتة .وقتتد استتتهدفت احملاولتتة االنقالبيتتة
الدميقراطيتتة الرتكيتتة والنظتتا الدستتتوري واحلقتتوق واحلتتر ت األساستتية مبتتا يف ذلت يف املقتتا األول
وجرح اآلالف).
احلق يف احلياة (قُت أكثر من  ٢5٠شخصاً ُ
 -6وأعلنت حالة الطوار بعد فرتة وجي ة من احملاولة االنقالبية اإلرهابيتة متن أجت ضتمان
اس تتتمرارية الدميقراطي تتة يف تركي تتا ومحاي تتة ست تتيادة الق تتانون وحق تتوق وح تتر ت مواطنين تتا ويف ست تتبي
ديتتداً خطتتزاً ألمتتن الدولتتة متتن ختتالل تستتللها
التصتتدي بفعاليتتة جلماعتتة فتتت هللا التتيت تش ت
الس تتري إىل أجهت ت ة الدول تتة ابإلض تتافة إىل وجوده تتا يف القط تتا اخل تتا ووس تتا اإلع تتال  .وواف تتق
الربملان الرتكي عل القرار يف  ٢١متوز/يولي .)١(٢٠١6

 -٧ويف أعقت تتا إعت تتالن حالت تتة الط ت توار جل ت ت ت تركيت تتا إىل العم ت ت ابحلت تتق يف عت تتد التقيت تتد
اباللت امتتات مبوجت االتفاقيتتة األوروبيتتة حلقتتوق اإلنستتان والعهتتد التتدوي اخلتتا ابحلقتتوق املدنيتتة
والسياستتية .ومت إخطتتار األمت العتتا جمللتتس أورواب علت النحتتو الواجت بشت ن عتتد التقيتتد وفقتاً
مل تتا تقتض تتي امل تتادة  ١5م تتن االتفاقي تتة األوروبي تتة حلق تتوق اإلنس تتان وإخط تتار األمت ت الع تتا لألم تتم
املتحدة وفقاً ملا تقتضي املادة  ٤من العهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية.
 -٨وختتالل فتترتة إعتتالن حالتتة الطتوار مت ستتن  ٣٢مرستتوماً بقتتانون .وصتتادق الربملتتان علت
النحو الواج عل مجي مراسيم القوان وكذل القرارات املتعلقة بتمديد حالة الطوار .
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 -9وعمالً بتوصيات جملس أورواب أُنشئت "جلنة التحقيق يف تدابز حالة الطوار " مبوج
املرس تتو بق تتانون رق تتم  6٨5وب تتدأت عمله تتا يف  ٢٢أ ر/م تتايو  ٢٠١٧م تتن أج ت ت تقي تتيم وتلق تتي
التتدعاوى املتعلقتتة ابإلج تراتات اإلداريتتة التتيت مت تنفيتتذها مباشتترة عم تالً مبراستتيم الق توان يف نطتتاق
حالة الطوار .
 -١٠وبتتدأت اللجنتتة يف تلقتتي التتدعاوى يف  ١٧متوز/يولي ت  .٢٠١٧وقتتد تلقتتت ١٢6 ٢٠٠
دعوى .وأصدرت اللجنة  9٠ ٠٠٠قرار حتى  9تشترين األول/أكتتوبر  ٢٠١9منهتا  ٧ 6٠٠قترار
تتعلق بقبول الدعاوى .ويتاح الوصول إىل سب االنتصاف القانونية لالعرتا عل قرارات اللجنة.
 -١١واعرتفت احمل مة األوروبية حلقوق اإلنسان ابللجنة كوسيلة انتصاف حملية.
 -١٢وطوال فرتة تنفيذ حالة الطوار كانت تركيا تتصرف انطالقاً من تقيدها التا ابلت اما ا
مبوج القانون الدوي .وأولت تركيا االحرتا التا حل م القانون وراعت مبدأي الضرورة والتناس .
 -١٣وقتتد رفعتتت حالتتة الط توار يف  ١9متوز/يولي ت  .٢٠١٨ومت عل ت النحتتو الواج ت إلغتتات
إخطارات عد التقيد اعتباراً من التاريخ نفس .
 -١٤وبع تتد رفت ت حال تتة الطت توار ركت ت ت تركي تتا علت ت ب تتر م اإلص تتالح .وعق تتد الفري تتق املع تتين
إبجراتات اإلصالح اجتماعات يف  ٢9آ /أغسطس  ٢٠١٨و ١١كانون األول/ديسمرب ٢٠١٨
و 9أ ر/مايو  ٢٠١9عل التواي مما يدل عل تصميم تركيا عل مواصلة إجرات إصتالحات يف
جماي القضات واحلقوق األساسية.

ألف -اإل ار القانوين
 -١5وتواصت ت تركي تتا مراجع تتة تشت تريعا ا مب تتا يتماشت ت مت ت الت اما تتا الدولي تتة يف جم تتال حق تتوق
اإلنستتان .وتتترد فيمتتا يلتتي اإلصتتالحات القانونيتتة التتيت مت تنفيتتذها منتتذ اجلولتتة الثانيتتة لالستتتعرا
الدوري الشام .
 -١6فقتد ُعتدل الدستتور عتن طريتق االستتفتات التذي جترى يف  ١6نيستان/أبري  .٢٠١٧واعتمتتد
مبوج التعدي الدستوري النظا الرائسي الذي يؤكد بصورة أقوى عل مبدأ الفص ب السلطات.
 -١٧وبنتتاتً عل ت ذل ت أصتتب ر تتيس مجهوريتتة تركيتتا ر يس تاً للح ومتتة ور يس تاً للدولتتة وأُلغتتي
منص "ر يس الوزرات" ويضطل الر يس ابلسلطة التنفيذية ابلتعاون م النوا والوزرات.
 -١٨ووفق تاً للتعتتدي جيتتوز للتتر يس إصتتدار مراستتيم رائستتية بش ت ن املستتا املتعلقتتة ابلستتلطة
التنفيذية فق  .وت ون املراسيم الرائستية خاضتعة للمراجعتة القضتا ية متن قبت احمل متة الدستتورية.
وال جيوز تنظيم مس لة احلقوق واحلر ت األساسية مبوج مراسيم رائسية.
 -١9وت ون مجي أعمال الر يس وأفعال خاضعة للمراجعة القضا ية.
 -٢٠وأُلغتتي القضتتات العست ري .وأكتتد الدستتتور بشتتدة عل ت ن اهتتة واستتتقالل القضتتات .ومتتتت
إعادة هي لة "اجمللس األعل للقضاة واملدع العام " ليصب جملساً يضم  ١٣عضتواً ودا ترت
وبتُتدلت تستتميت إىل "جملتتس القضتتاة واملتتدع العتتام "( .التوصرريا  22-149و 23و24
و 2٥و 26و)29
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 -٢١ووضتتعت وزارة العتتدل استرتاتيجية اإلصتتالح القضتتا ي للفتترتة  .٢٠٢٣-٢٠١9ونُشتترت
هذه االسرتاتيجية من قب الر يس يف  ٣٠أ ر/مايو .)٢(٢٠١9
 -٢٢وتشتتتم االس ترتاتيجية عل ت  9أهتتداف و 6٣غايتتة و ٢56نشتتاطاً مت إعتتدادها مبشتتاركة
ومسامهة املؤسسات ذات الصلة واملنظمات غتز احل وميتة .ويف أثنتات عمليتة وضت االسترتاتيجية
ُعقدت اجتماعات منتظمة شار فيها مجيت أصتحا املصتلحة .ومت النظتر علت النحتو الواجت
يف آرات احمل تتاكم العلي تتا والقض تتاة وامل تتدع الع تتام واحت تتاد نق تتاابت احمل تتام الرتكي تتة وال تتوزارات
واملؤسستتات واملنظمتتات غ تتز احل وميتتة ذات الصتتلة وكلي تتات احلقتتوق واألكتتادميي وال ت تتا .
وعق تتدت اجتماع تتات م ت ت ممثل تتي االحت تتاد األورويب وجمل تتس أورواب واملفوض تتية األوروبي تتة حلق تتوق
ُ
اإلنستتان وقتتد أدرجتتت تقييمتتا م يف الوثيقتتة .وقتتد أُختتذت يف االعتبتتار تقتتارير وتوصتتيات االحتتتاد
األورويب وجملت تتس أورواب واللجنت تتة األوروبيت تتة للدميقراطيت تتة مت تتن خت تتالل القت تتانون (جلنت تتة فينيست تتيا)
والسوابق القضا ية للمح مة األوروبية حلقوق اإلنسان( .التوصيتان  ٥4-148و)106
 -٢٣والركا الر يسية لالسرتاتيجية هي العم بفعالية أكرب عل تع ي سيادة القانون ومحايتة
احلقوق واحلر ت وتع ي ها عل حنو أكثر فعالية وتع يت استتقالل القضتات وحتست ن اهتت وز دة
شفافية النظا وتبسي العمليات القضتا ية وتيستز الوصتول إىل العدالتة وتع يت حتق التدفا يف
اإلجراتات اجلنا ية ومحاية احلق يف احملاكمة يف غضون فرتة زمنية معقولة( .التوصيا 6-148
و 7و 9و 30و 37و)107
 -٢٤وجيتتري إعتتداد الرتتيبتتات التش تريعية املتوختتاة يف إطتتار اس ترتاتيجية إصتتالح القضتتات .وقتتد
وافقت جلنة العدالة التابعة للربملان عل احل مة التشريعية األوىل يف  ٨تشرين األول/أكتوبر .٢٠١9
 -٢5ومتتن أجت مراقبتتة تنفيتتذ استرتاتيجية إصتتالح القضتتات ستصتتدر وزارة العتتدل تقتتارير رصتتد
سنوية .ومن املقرر أن تصدر هذه التقارير ابللغت الرتكية واإلن لي ية وست ون علنية.
 -٢6وسيُنش ت "جملتتس لرصتتد وتقيتتيم إس ترتاتيجية اإلصتتالح القضتتا ي" .ومتتن املتوق ت أن يقتتو
اجمللتتس التتذي سيشتتار فيت مجيت أصتتحا املصتتلحة بتنظتتيم اجتماعتتات دوريتتة وصتتياغة تقتتارير
الرصد والتقييم اليت ست ون علنية.
 -٢٧ومثلمتا يتضت متتن االسترتاتيجية وخطتة العمت الرائستتية الثانيتتة التيت متتتتد ملتتدة  ١٠٠يتتو
تع ف وزارة العدل عل صياغة خطة عم يف جمال حقوق اإلنستان .وقتا فريتق عمت متن وزارة
العدل بتحلي السوابق القضا ية للمح مة األوروبيتة حلقتوق اإلنستان واحمل متة الدستتورية فضتالً
عن التقارير والتوصيات الصادرة عن اهليئات التابعتة جمللتس أورواب وآليتات األمتم املتحتدة حلقتوق
اإلنسان والتقارير املرحلية الصادرة عن االحتاد األورويب .وعقدت عدة حلقات عم شار فيها
قضاة احملاكم العليا وممثلو الوزارات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غز احل ومية
ونقاابت احملام وأكادمييون .واستمر التعاون الوثيق م جملس أورواب واالحتاد األورويب.
 -٢٨وتستند خطة العم إىل ثالث ركا مواضيعية" :تنسيق التشتريعات" و"التوعيتة والتتدري "
و"بنات القدرات املؤسسية يف جمال حقوق اإلنسان" .وال ت ال عملية الصياغة مستمرة.
 -٢9وجرى إدخال عدة تعديالت هبدف حتست فعاليتة القضتات وتع يت الوصتول إىل العدالتة
وإقامة العدل .وفيما يلي ملخص للتطورات اهلامة:
4
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•

حتديد الفرتة ال منية لعمليتة التقاضتي .وبنتات علت ذلت مت حتديتد فترتات قصتوى
ينبغتتي أن تراع ت يف إطتتار اإلج تراتات القضتتا ية ل ت نتتو متتن أن توا اإلج تراتات
وكذل التحقيقات؛

•

أُدخ ت اعتبتتاراً متتن  ١كتتانون الثاين/ينتتاير  ٢٠١9نظتتا إخطتتار إل تترتوين لتس تري
اإلجراتات القانونية؛

•

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

•

يف الدعاوى املدنية مت تع ي السب البديلة لتسوية املنازعات .ويف عا ٢٠١٨
مت اعتماد الوساطة اإلل امية يف قانون العم كما اعتمدت الوساطة اإلل اميتة يف
املنازعتتات املتعلقتتة ابلقتتانون التجتتاري يف عتتا  .٢٠١9وختتالل هتتذه الفتترتة زاد
بش كبز عدد املنازعات اليت مت حلها عن طريق الوساطة .كما حتدثت ز دة
مماثلة يف السب البديلة لتسوية املنازعات يف اإلجراتات اجلنا ية؛

•

ابت ابإلم ت تتان إعت تتادة فت تتت اإلج ت تراتات والتحقيقت تتات عم ت تالً بق ت ترارات احمل مت تتة
األوروبية حلقوق اإلنسان عل أساس التسوية الودية أو إعال ت أحادية؛

•

ُحتتددت أوج ت القصتتور يف نظتتا املستتاعدة القانونيتتة متتن ختتالل "تع يت ختتدمات
املستتاعدة القانونيتتة يف إطتتار مشتترو التوأمتتة ب ت االحتتتاد األورويب وتركيتتا" التتذي
استتت م يف متوز/يولي ت  .٢٠١٨وزادت املي انيتتة املخصصتتة بنستتبة  ٣6يف املا تتة
خالل الفرتة ٢٠١٨-٢٠١5؛

•

دخ قتانون التعتاون القضتا ي التدوي يف املستا اجلنا يتة (القتانون رقتم )6٧٠6
حي ت النفتتاذ يف عتتا  .٢٠١6ومتتن مث أُدجمتتت يف القتتانون رقتتم  6٧٠6خمتلتتف
األح ا املتعلقة ابلرتتيبات القانونية الوطنية؛

•

مت دم نظا املعلومتات القضتا ية التوطين يف مؤسستات عامتة وطنيتة أخترى .ومت
إطالق نظا املعلومات احملمول للمحام لتيسز متابعة اإلجراتات القانونية؛

•

مت توسي نطاق استخدا نظا املعلومات الصوتية واملر ية يف اإلجراتات القضا ية؛

•

نش ت تترت مدون ت تتة أخالقي ت تتات القض ت تتات للقض ت تتاة وامل ت تتدع الع ت تتام يف  ١٤آذار/
مارس .٢٠١9

ابء -اإل ار املؤسسي
 -٣٠واصتتلت تركيتتا جهودهتتا لتع يت االمتثتتال للتوصتتيات املقدمتتة متتن اآلليتتات الدوليتتة حلقتتوق
اإلنستتان يف القتتانون واملمارستتة .ويعتتد تع يت املؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان عنصتتراً مهمتاً يف
هذه اجلهود.
 -٣١ويف ه تتذا الص تتدد ي ف ت الدس تتتور والق تتانون الت سيس تتي رق تتم  6٣٢٨اس تتتقاللية وكف تتاتة
مؤسسة أم املظامل اليت أنشئت وفقاً ملباد ابريس.
GE.19-18031

5

A/HRC/WG.6/35/TUR/1

 -٣٢وإبم تتان مجي ت ش ترا اجملتم ت الوصتتول بستتهولة إىل هتتذه املؤسستتة وال ستتيما الفئتتات
الضعيفة .وابلنظر إىل أهنا آلية لتقدمي الشت اوى فتنن غالبيتة التدعاوى املقدمتة إليهتا هتي دعتاوى
فرديتتة .وزاد عتتدد التتدعاوى املقدم تتة متتن منظمتتات غتتز ح ومي تتة ومنظمتتات مهنيتتة ز دة كب تتزة.
مما يع س أمهية ومصداقية املؤسسة.
 -٣٣وزاد امتث تتال املؤسس تتات العام تتة لقت ترارات مؤسس تتة أمت ت املظ تتامل .ويف حت ت ك تتان مع تتدل
االمتثال حواي  ٢٠يف املا ة يف عا  ٢٠١٣فقد بلغت نسبت  ٧٠يف املا ة يف عا .٢٠١٨
 -٣٤وعتتالوة عل ت ذل ت ع ت زت املؤسستتة تعاوهنتتا التتدوي متتن ختتالل عضتتويتها يف عتتدد متتن
شب ات أمنات املظامل مث املعهد الدوي ألمنات املظامل والشب ة األوروبية ألمنات املظامل.
 -٣5ونشرت مؤسسة أم املظامل تقارير سنوية قُدمت عل النحو الواج إىل الربملان عمتالً
مببتتدأي الشتتفافية واملستتاتلة .ووفق تاً للتقريتتر املتعلتتق ابلنشتتا نصتتف الستتنوي لعتتا  ٢٠١9مت يف
النصتتف األول متتن العتتا تقتتدمي  ١٠ ٧١٢دعتتوى إىل املؤسستتة واستتت م النظتتر يف ١٢ ٠٨٧
حالة .وتنشر هذه التقارير بصورة علنية.
 -٣6ونشرت املؤسسة ثالثة تقارير خاصة عن الصحة والسالمة املهنية يف جمتال تعتدين الفحتم
واملشاك اليت تواج النظا القضا ي يف تركيا وأوضا السوري يف تركيا وهي تقارير علنية.
 -٣٧ونُق ت ت الق تتانون الت سيس تتي ملؤسس تتة حق تتوق اإلنس تتان يف تركي تتا ليش تتم مه تتا مناهض تتة
التمييت ت وحتقي تتق املس تتاواة .ول تتذل مت إنش تتات مؤسس تتة حق تتوق اإلنس تتان واملس تتاواة يف تركي تتا وفقت تاً
ملباد ابريس مبوجت القتانون رقتم  6٧٠١التذي دخت حيت التنفيتذ يف  ٢٠نيستان/أبري .٢٠١6
(التوصيا  18-148و 20و 23و 24و 2٥و)26
 -٣٨وبن تتاتً علت ت ذلت ت ُكلف تتت مؤسس تتة حق تتوق اإلنس تتان بتنفي تتذ األنش تتطة املتعلق تتة حبماي تتة
وحتس ت حقتتوق اإلنستتان وضتتمان احلتتق يف املعاملتتة املتستتاوية ومن ت التميي ت يف التمت ت ابحلقتتوق
واحل تتر ت .وت تترد يف الفق ترات  6٢-5٣امل ي تتد م تتن املعلوم تتات بش ت ن والي تتة املؤسس تتة فيم تتا يتعل تتق
مبناهضة التميي .
 -٣9وكلفت مؤسستة حقتوق اإلنستان أيضتاً ابلعمت كآليتة وقا يتة وطنيتة يف ستياق الربوتوكتول
االختياري التفاقية مناهضة التعذي وغزه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنستانية
أو املهينة( .التوصية )32-148
 -٤٠ويف عتا  ٢٠١٤انضتتمت املؤسستتة إىل عضتتوية الشتب ة األوروبيتتة للمؤسستتات الوطنيتتة
حلق تتوق اإلنس تتان .وم تتن أه تتداف املؤسس تتة احلص تتول علت ت االعتم تتاد م تتن قبت ت التح تتالف الع تتاملي
للمؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان .ومل تبتتدأ املؤسستتة عمليتتة االعتمتتاد بعتتد .ومت ذلت ومتتن
أجت تقيتتيم قتتدر ا تقتتو املؤسستتة إبجترات تقيتتيم لتنميتتة قتتدرا ا والتتذي يعتتترب مبثابتتة خارطتتة طريتتق
فيمتتا خيتتص اعتمادهتتا متتن قب ت التحتتالف العتتاملي للمؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وذل ت
ابلتعاون م بر م األمم املتحدة اإلمنتا ي وم تت املفتو الستامي حلقتوق اإلنستان والشتب ة
األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان( .التوصيتان  21-148و)22
 -٤١وأُنشتتئت جلنتتة حلقتتوق اإلنستتان معنيتتة ابلتعويضتتات يف عتتا  ٢٠١٣هبتتدف تتتوفز وستتيلة
انتصتتاف حمليتتة مي تتن الوصتتول إليهتتا فيمتتا يتعلتتق ابلتتدعاوى املعلقتتة أمتتا احمل متتة األوروبيتتة حلقتتوق
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اإلنستتان بستتب طتتول فتترتة اإلج تراتات .ومت توستتي نطتتاق اختصاصتتات جلنتتة التعويضتتات أرب ت
مرات منذ إنشا ها يف األعوا  ٢٠١٤و ٢٠١6و ٢٠١٨و ٢٠١9عل التواي .وقد اعتمتدت
اللجنة من قب احمل مة األوروبية حلقوق اإلنسان بوصفها وسيلة انتصاف حملي فعالة.
 -٤٢ووفق تاً لقتتانون محايتتة البيتتا ت الشخصتتية (القتتانون رقتتم  )669٨أنشتتئت هيئتتة حلمايتتة
البيا ت الشخصية.
 -٤٣وحص مرك اتصاالت الرائسة الذي أُنشئ لتم األفراد من تقدمي آرا هتم ومطتالبهم
وطلبات احلصول عل املعلومات عل جا ة "القمة العاملية جملتم املعلومات لعا  "٢٠١9يف فئتة
"الوصول إىل املعلومات" وهي جا ة متنحها القمة العاملية جملتم املعلومتات التيت ينظمهتا االحتتاد
التتدوي لالتصتتاالت الستتل ية والالستتل ية وحص ت كتتذل عل ت اجلتتا ة األوىل يف فئتتة "الشتتؤون
العامة" وهي من اجلوا الذهبية العاملية للتمي اليت متنحها الرابطة الدولية للعالقات العامة.

جيم -االمتثال لاللتزاما الدولية والتعاون مع اآلليا الدولية
 -٤٤تواص تركيا احرتا الت اما ا الدولية مبوج املعاهدات واالتفاقيات اليت صدقت عليها
وكذل مبوج القانون الدوي العريف م احلفاظ عل تعاوهنا القا م منذ أمد طوي مت اآلليتات
الدولية وال سيما هيئات معاهدات حقوق اإلنستان التابعتة لألمتم املتحتدة واإلجتراتات اخلاصتة
التابعة جمللس حقوق اإلنسان.
 -٤5ومنذ اجلولة األخزة لالستعرا الدوري الشام قدمت تركيا تقاريرها كدولة طرف إىل
اللجنة املعنية حبقوق األشخا ذوي اإلعاقة وجلنة محاية حقوق مجيت العمتال املهتاجرين وأفتراد
أسرهم وجلنة القضات عل التميي ضد املرأة وجلنة حقوق الطف ( .التوصية )٥-148
 -٤6ومتتن أجت تع يت حقتتوق مجيت األشتتخا ومتشتتياً مت هتتدفها املتمثت يف االنضتتما إىل
الصت و الدوليتتة األساستتية حلقتتوق اإلنستتان صتتدقت تركيتتا علت الربوتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة
حقوق الطف املتعلق إبجرات تقدمي البالغات( )٣والربوتوكول االختياري التفاقية حقتوق األشتخا
ذوي اإلعاقة( )٤وذل منذ جولة االستعرا الدوري الشام األخزة( .التوصية )٥3-148
 -٤٧وصتتدقت تركيتتا أيض تاً عل ت العديتتد متتن االتفاقيتتات اخلاصتتة ابملفوضتتية األوروبيتتة ختتالل
عتا  .)5(٢٠١5وأصتتبحت تركيتا منتتذ  ١5أيلول/ستبتمرب  ٢٠١9طرفتاً يف  ١٢١متن  ٢٢5متتن
االتفاقيات اخلاصة مبجلس أورواب.
 -٤٨وقت تتدمت تركيت تتا دعت تتوة ز رة دا مت تتة منت تتذ عت تتا  ٢٠٠١إىل امل لف ت ت بت تتوال ت يف إطت تتار
اإلجتراتات اخلاصتتة جمللتتس حقتتوق اإلنستتان .وبنتتات عل ت ذل ت قتتا بت رات رمسيتتة إىل تركيتتا منتتذ
اجلول تتة األخ تتزة لالس تتتعرا ال تتدوري الش تتام كت ت م تتن الفري تتق العامت ت املع تتين حب تتاالت االختف تتات
القسري أو غز الطتوعي واملقترر اخلتا لألمتم املتحتدة املعتين بتع يت ومحايتة احلتق يف حريتة الترأي
والتعبز واملقرر اخلا لألمم املتحدة املعين مبس لة التعذي وغزه من ضرو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( .التوصية )٥٥-148
 -٤9وواصتتلت هيئتتات دوليتتة أختترى معنيتتة حبقتتوق اإلنستتان القيتتا ب را تتا إىل تركيتتا .فقامتتت
اللجنة الفرعية ملن التعذي ب رة إىل تركيا يف تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١5بينما قامتت اللجنتة
األوروبيتتة ملن ت التعتتذي ب ت رة دوريتتة واحتتدة ومختتس ز رات خمصصتتة إىل تركيتتا ختتالل الستتنوات
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اخلمتتس املاضتتية .وزار مفتتو
(التوصية )٥4-148

جملتتس أورواب حلقتتوق اإلنستتان تركيتتا  ٣مترات منتتذ اجلولتتة األختتزة.

 -5٠جتتري تركيتا حتواراً بنتاتً مت اآلليتات الدوليتة .وقتتدمت ردوداً دقيقتة علت الرستا املوجهتتة
من اإلجراتات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان حى أثنات حالة الطتوار  .واحلتوار البنتات بت تركيتا
واإلج تراتات اخلاص تتة يتجل ت عل ت أفض ت وج ت يف التق تتارير واإلحص تتا يات الص تتادرة ع تتن األفرق تتة
العاملة واملقررين اخلاص ( .التوصية )٥2-148
 -5١ومثلما هو موضت ابلتفصتي يف الفقترة  ٧جلت ت تركيتا علت النحتو املنصتو عليت يف
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والعهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياستية إىل احلتق يف
عد التقيد ابلت اما ا مبوج الص املذكورين من أج م افحة اإلرها ب فاتة خالل حالة
الطوار  .وكانت مجي التتدابز املتختذة ختالل حالتة الطتوار وفقتاً لإلخطتارات املقدمتة متن تركيتا
بعد التقيد دون اإلخالل ابحلقوق غز القابلة لالنتقا مبوج الص املذكورين أعاله.

اثلثا -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
عد التمييز
 -5٢يقو النظا الدستوري لرتكيا عل املساواة ب مجي األفراد أما القتانون دون متييت علت
أس تتاس "اللغ تتة أو الع تترق أو الل تتون أو اجل تتنس أو الت ترأي السياس تتي أو املعتق تتد الفلس تتفي أو ال تتدين
أو الطا فة أو أي اعتبار من هذا القبي ".
 -5٣ول تتدى تركي تتا إط تتار ق تتانوين ق تتوي ض تتد التميي ت  .وابإلض تتافة إىل الدس تتتور هن تتا جمموع تتة
متنوعتة متتن القتوان مبتتا يف ذلت القتتانون اجلنتتا ي الرتكتتي (القتانون رقتتم  )5٢٣٧وقتتانون اخلدمتتة
املدنيتتة (القتتانون رقتتم  )65٧وقتتانون األحت ا السياستتية (القتتانون رقتتم  )٢٨٢٠وقتتانون العمت
(القتتانون رقتتم  )٤٨5٧والقتتانون األساستتي للتعلتتيم التتوطين (القتتانون رقتتم  )١٧٣9وهتتي تعتترتف
حتديتتداً ابملستتاواة ب ت مجي ت األشتتخا أمتتا القتتانون وحتظتتر التمييت عل ت أي أستتاس كتتان .ومتتن
املهم الت كيد عل أن املادة  ١٢٢من قانون م افحة اإلرها املعنونتة "ال راهيتة والتمييت " تتنص
عل املعاقبة عل جرمية ال راهية.
 -5٤وقد أضتفت تركيتا الطتاب املؤسستي علت جهودهتا الراميتة إىل كفالتة احلتق يف املستاواة يف
املعاملة ومن التميي يف ممارسة احلقوق املعرتف هبا قانو ً وذل إبنشات املؤسستة الوطنيتة حلقتوق
اإلنسان يف عا ( .٢٠١6التوصيا  1٥0-148و)13-149
 -55وينص القانون الت سيسي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان (القانون رقم  )6٧٠١علت
"مناهضتة التمييت " ابعتبتاره أحتتد التوال ت التتثالث احملتددة للمؤسستتة التيت تتمتت ابستتتقالل إداري
وماي ابإلضافة إىل مي انية خاصة هبا( .التوصية )17-148
 -56والقانون رقم  6٧٠١هو مبثابة قانون شام ملناهضة التميي وحيظر التميي عل أساس
نو اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الطا فة أو الرأي السياستي أو غتز
السياستتي أو العتترق أو املل يتتة أو املولتتد أو احلالتتة ال واجيتتة أو احلالتتة الصتتحية أو اإلعاقتتة والستتن؛
وحيدد القانون أش ال التميي اليت تندرج يف نطاق  :الفص أو الع ل وإصدار تعليمتات مبمارستة
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التميي ضد شخص ما وتنفيتذ مثت هتذه التعليمتات والتمييت املتعتدد اجلوانت والتمييت املباشتر
والتميي ت غ تتز املباش تتر والس تتخرية وع تتد ت تتوفز التس تتهيالت املعقول تتة لألش تتخا ذوي اإلعاق تتة
والتحرش والتميي القا م عل أستبا مفرتضتة (تعتر شتخص للتمييت بستب افترتا ختاطئ أبنت
ينتمي إىل فئة تنطبق عليها أحد أسبا التميي املذكورة يف هذا القانون)( .التوصيا 10-148
و 18و 12-1٥0و 26و)32
 -5٧ومبوجت ت ت الق ت تتانون رق ت تتم ُ 6٧٠١حيظ ت تتر علت ت ت مجيت ت ت األش ت تتخا واملؤسس ت تتات العام ت تتة
وال يا ت اخلاصة اليت تقتد ختدمات للجمهتور مثت مؤسستات العدالتة وإنفتاذ القتانون أو التعلتيم
أو الصحة أو االتصاالت أو الس ن أو قطا السياحة أو الر ضة ممارسة التميي ضد أشخا
يرغبون يف االستفادة من هذه اخلدمات أو احلصول عل معلومات بش هنا.
 -5٨وعنت تتد وقت تتو انتهت تتا حلظت تتر التميي ت ت يفت تتر القت تتانون رقت تتم  6٧٠١الت ام ت تاً عل ت ت مجي ت ت
املؤسسات العامة وكذل ال يا ت اخلاصة ابختاذ مجي التدابز الالزمة إلهنات التمييت املتذكور
ودف تعويض ومن الت رار ومتابعة سب االنتصاف القانونية واإلدارية ضده.
 -59وواجبات مناهضة التميي التيت حتددها قتانون املؤسستة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان تشتم :
توعيتتة اجلمهتتور متتن ختتالل وستتا اإلعتتال بش ت ن مناهضتتة التميي ت ؛ واملستتامهة يف إعتتداد املنتتاه
التعليمية الوطنية املتعلقة مبناهضة التميي وحمتوى الدورات التدريبية املهنية للمتوفف العمتومي ؛
والتحقيق بصورة تلقا ية أو بناتً عل ش اوى يف انتهاكات حظر التميي واختاذ قرارات بش ن
هذه احلاالت؛ وتقدمي املساعدة فيما يتعلق بسب االنتصاف اإلدارية والقانونية لألشخا الذين
يقتتدمون ش ت اوى إىل املؤسستتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان يتتدعون فيهتتا التعتتر للتميي ت ؛ وإعتتداد
تقارير سنوية عن مناهضة التميي ( .التوصية )16-148
 -6٠ومي ن جلمي األشخا الذين ي عمون أهنم تعرضوا للتمييت تقتدمي شت وى إىل املؤسستة
الوطنية حلقوق اإلنسان .وتقد الش وى جما ً ومي ن تقدميها عن طريق احملافظات أو ح ومتات
املقاطعتتات .وحيتتتف بس ترية هتتو ت املشتتت إذا طلب توا ذل ت وتبق ت هتتو ت األطفتتال مقتتدمي
الش اوى سرية يف مجي احلاالت .وينص القانون رقم  6٧٠١عل أن تعر مقدمي الشت اوى
إىل املؤسسة ألي معاملة سلبية يعد أيضاً ضرابً من التمييت  .ومي تن للمؤسستة أيضتاً إجترات حتقيتق
حب م مسؤوليتها يف مجي م اعم التميي ( .التوصية )32-149
 -6١وخالفاً للمبدأ العا بش ن ع ت اإلثبتات ففتي الشت اوى املقدمتة إىل املؤسستة الوطنيتة
حلقتتوق اإلنستتان فيمتتا يتعلتتق ابنتهتتا حظتتر التميي ت يفتتر عل ت الشتتخص أو املؤسستتة العامتتة
أو ال ي تتان اخل تتا امل تتتهم ابرت ت تتا ه تتذا االنته تتا أن يثب تتت عت تتد ص تتحة ادع تتاتات صت تتاح
الش وى إذا قد مؤشرات قوية تدعم ادعاتاتت  .وابلتتاي فتنن الشتخص التذي يتدعي أنت تعتر
للتميي ي ون يف موقف أفض يف اإلجراتات أما املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -6٢وإذا تقرر بناتً عل التحقيق الذي جرى أن حظر التميي قد انته تفتر املؤسستة
الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان غرامتتات عل ت األشتتخا أو املؤسستتات العامتتة أو ال يتتا ت اخلاص تتة
املسؤولة عن االنتها املذكور.
 -6٣ويف عتا  ٢٠١٨قُتدمت  ٣٧١شت وى إىل املؤسستة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان يف إطتتار
ورفتتض  ٣٣٧متتن هتتذه الش ت اوى لعتتد االستتتناد إىل أي متتن
واليتهتتا املتعلقتتة مبناهضتتة التميي ت ُ .
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أس تتس التميي ت املنص تتو عليه تتا يف الق تتانون رق تتم  6٧٠١ومت توجيت ت  ٣ش ت اوى إىل املؤسس تتات
العامة األخرى وقبلت  ٣٧ش وى جرى التحقيق فيها من قب مؤسسة حقوق اإلنسان.
 -6٤كمتتا كلفتتت مؤسستتة أمت املظتتامل برصتتد امتثتتال املؤسستتات العامتتة ملبتتدأ منت التمييت (.)6
وتلقتتت املؤسستتة  ١5٧ش ت وى بش ت ن التميي ت منتتذ عتتا  .٢٠١5وقتتدمت مؤسستتة أم ت املظتتامل
معلومات مهمة بوصفها شري اً يف "مشرو مراقبتة تعمتيم مراعتاة املنظتور اجلنستاين" التذي جيتري
تطبيقت ت من تتذ ع تتا  ٢٠١٧وذلت ت م تتن خ تتالل تق تتدمي توص تتيات مثت ت إعط تتات األولوي تتة ملناهض تتة
التمييت ت ت م ت تتن أجت ت ت تعم ت تتيم مراع ت تتاة املنظ ت تتور اجلنس ت تتاين يف مجيت ت ت اخلطت ت ت والسياس ت تتات املرك ي ت تتة.
(التوصيتان  66-148و)67
 -65وع تتالوة علت ت ذلت ت وم تتن أجت ت مناهض تتة التمييت ت ض تتد األش تتخا املثليت تات واملثليت ت
وم دوجتتي امليت اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنست تطبتتق وزارة العتتدل
"بر م التدخ لفا دة املدان من هذه الشرحية" يف إطار "مشرو حتس برام التقييم وأدوات
التدخ وإعادة الت هي " .ووفقاً لرب م التتدخ يتلقت املتدانون متن املثليتات واملثليت وم دوجتي
امليت ت اجلنس تتي ومغ تتايري اهلوي تتة اجلنس تتانية وح تتاملي ص تتفات اجلنست ت املس تتاعدة الطبي تتة والنفس تتية
والنفسية  -االجتماعية من متخصص أكفات.
 -66وترد يف الفصول ذات الصلة معلومات أوىف بش ن مناهضة التميي .

األقليا
 -6٧مبوجت ت النظ تتا الدس تتتوري الرتك تتي ال يش تتم مص تتطل "األقلي تتات" س تتوى جمموع تتات
األشتتخا التتذين مت تع تريفهم واعتترتف هبتتم هبتتذه الصتتفة مبوج ت االتفاقيتتات املتعتتددة األط تراف
أو الثنا يتتة التتيت أصتتبحت تركيتتا طرف تاً فيهتتا .ويف هتتذا الستتياق فتتنن معاهتتدة لتتوزان للستتال التتيت
ينتتدرج مبوجبهتتا املواطنتتون األت ترا املنتم ت إىل أقليتتات غتتز مستتلمة يف نطتتاق مصتتطل "األقليتتة"
تنظم حقوق والت امات األفراد املنتم إىل أقليات غز مسلمة يف تركيا(.)٧
 -6٨ويتمتت مجيت املتواطن األتترا ستوات أكتتانوا متتن األقليتتات املعتترتف هبتتا أ ال ابحلقتتوق
واحلت تتر ت األساست تتية ذا ت تتا وفق ت تاً ملبت تتدأ "املست تتاواة أمت تتا القت تتانون" املنصت تتو علي ت ت يف الدست تتتور.
وابإلضتتافة إىل ذل ت تستتتفيد األقليتتات غتتز املستتلمة متتن خمتلتتف احلتتر ت األختترى مث ت إنشتتات
امل تتدارس ودور العب تتادة واملؤسس تتات واملستش تتفيات واملؤسس تتات اإلعالمي تتة اخلاص تتة هب تتا وإدار تتا
واإلشراف عليها وفقاً لوضعها ك قلية( .التوصيا  ٥6-148و 1٥0و)٥-149
 -69كمتا عت زت تركيتتا حقتتوق األقليتتات يف ممتل ا تتا منتتذ جولتتة االستتتعرا التتدوري الشتتام
األختتزة .ويف إطتتار التعتتديالت التتيت أدخلتتت عل ت قتتانون املؤسستتات (القتتانون رقتتم  )5٧٣٧يف
عتتا  ٢٠١٨اعتمتتدت "اهليئتتة املعنيتتة ابملؤسستتات" وهتتي هيئتتة اختتتاذ القترارات يف املديريتتة العامتتة
للمؤسست تتات ق ت تراراً يف  ٨ح يران/يوني ت ت  ٢٠١٨بش ت ت ن تست تتجي  56عقت تتاراً ملؤسست تتات جمتم ت ت
اآلشوري  .وب عامي  ٢٠٠٣و ٢٠١٨مت تستجي  ١ ٠٨٤عقتاراً ملؤسستات اتبعتة لألقليتات
غ ت ت ت تتز املس ت ت ت تتلمة مب ت ت ت تتن ف ت ت ت تتيهم األرم ت ت ت تتن واآلش ت ت ت تتوريون وال ل ت ت ت تتدانيون واليو ني ت ت ت تتون والبلغ ت ت ت تتاريون.
(التوصيتان  40-149و)47-1٥0
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 -٧٠وجيتري العمت ابلتشتتاور مت أعضتات األقليتتات علت وضت ال حتة ملعاجلتتة الصتتعوابت التتيت
تواجههتا األقليتات غتز املستلمة يف انتختا أعضتات جمتالس إدارة مؤسستا م .ولضتمان أن ت تون
املؤسسات قادرة عل العم بسالسة واختاذ القرارات املتعلقة بشتؤوهنا إىل حت اعتمتاد الال حتة
مت إبالغ مجي املؤسسات اليت تديرها أقليات غز مستلمة متن ختالل تعمتيم أصتدرت اهليئتة املعنيتة
ابملؤسستتات يفيتتد أبن ت إذا نقتتص عتتدد أعضتتات جملتتس اإلدارة بستتب الوفتتاة أو االستتتقالة جيتتوز
للمجالس الت سيسية تعي أعضات جدد ليحلوا حم األعضات القدام ( .التوصية )78-148
 -٧١ومي تتن للط تتال املنتم ت إىل أقلي تتات غ تتز مس تتلمة االلتح تتاق مب تتدارس األقلي تتات حي ت
مي تتنهم تعلتتم ثقافتتا م ولغتتا م وااللتحتتاق بفصتتول يتتدرس فيهتتا املتتنه التتوطين .واعتبتتاراً متتن العتتا
الدراسي  ٢٠١9-٢٠١٨تقو  59مدرسة لألقليات من ر األطفال إىل املدارس الثانوية
مبمارسة أنشطتها التعليمية( .التوصية )1٥-149
 -٧٢وابإلضافة إىل املدرسة االبتدا ية اليو نية اليت أعيد فتحها يف عتا  ٢٠١٣يف غوكاستيدا
(إمتروز) مت جتديتد وإعتادة افتتتتاح "مدرستة غوكاستيدا اليو نيتة الثانويتتة العليتا اخلاصتة" يف عتتا .٢٠١5
ومت يف عا  ٢٠١5افتتاح أول مدرستة يو نيتة متوستطة يف اجل يترة وهتي مدرستة غوكاستيدا اليو نيتة
املتوسطة اخلاصة .وتعم املدرستان منذ العا الدراسي ( .٢٠١6-٢٠١5التوصية )1٥1-148

حرية الدي والوجدان
 -٧٣ي ف ت الدس تتتور الرتك تتي املس تتاواة أم تتا الق تتانون دون متييت ت علت ت أي أس تتاس ك تتان مب تتا يف
ذل ت التتدين أو املتتذه  .وحيمتتي الدستتتور حريتتة التتدين والوجتتدان حي ت يتتنص أيض تاً عل ت أن ت
ال جيتتوز إجبتتار أي شتتخص علت العبتتادة أو الستتماح ألحتتد ابستتتغالل أو إستتاتة استتتخدا التتدين
أو املشاعر الدينية.
 -٧٤كما تتي التشريعات الرتكية ذات الصلة إطاراً واستعاً حلمايتة حريتة التدين والوجتدان متن
أج مت مجي املواطن األترا من التعبز حبرية عن دينهم أو معتقدا م وممارستها.
 -٧5ومي تتارس املواطن تتون األتت ترا غ تتز املس تتلم دي تتنهم ويقيم تتون احتف تتاال م الديني تتة دون أي
عقبات .وتبعاً لذل فنن العديد من أماكن العبادة مبا يف ذل املعبد اليهودي ال بز يف أديرن
(أكتترب معبتتد يف البلقتتان واثلت أكتترب املعابتتد يف أورواب) وكنيستتة ستتفييت ستتتيفان البلغاريتتة القا متتة
منتتذ  ١٢٠عام تاً (املعروفتتة ابستتم ال نيستتة احلديديتتة) يف إستتطنبول مت ترميمهمتتا وإعتتادة فتحهمتتا
للعبادة منذ آخر جولة لالستعرا الدوري الشام ( .التوصية )126-148
 -٧6ويف كتتانون األول/ديستتمرب  ٢٠١٨منحتتت بلديتتة ابكزكتتوي يف استتطنبول اإلذن لبنتتات
كنيستتة آشتتورية يُ مت بناؤهتتا ابل امت يف يشتتيل وي .وأفهتترت مشتتاركة التتر يس أردوغتتان يف حفت
وضت ت حج تتر األس تتاس لل نيس تتة يف آ /أغس تتطس  ٢٠١9التت ت ا تركي تتا ابحلف تتاظ علت ت هي له تتا
االجتماعي املتعدد األد ن واملتسم ابلتسام ( .التوصية )114-148
 -٧٧ويف أعقتتا احل تتم الصتتادر عتتن احمل متتة األوروبيتتة حلقتتوق اإلنستتان فيمتتا يتعلتتق بتتفصول
"الثقافتتة الدينيتتة واألخالقيتتات"( )٨مت إنشتتات فريتتق عام ت يف عتتا  ٢٠١6يت ت لف متتن ممثل ت عتتن
وزارة العدل وزارة الشؤون اخلارجية وزارة التعليم الوطين ورائسة الشؤون الدينية واجملتمت املتدين
من أج صياغة تقرير يتضمن توصيات بوض منه جديد هلذه الفصول .وأعدت جلنتة مشلتت
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أيضاً ممثل من الطا فة العلوية مشرو منه جديد وفقاً للتوصيات الواردة يف التقريتر املقتد يف
عتتا  .٢٠١٧ومت بعتتد ذلت إاتحتتة مستتودة املتتنه علت شتتب ة اإلنرتنتتت لتم ت املنظمتتات غتتز
احل ومية واملعلم والطال وأوليتات أمتورهم متن تقتدمي توصتيات .ويُتدرس املتنه النهتا ي التذي
يع س التوصيات املقدمة من أصحا املصلحة املعنيت منتذ العتا الدراستي .٢٠١9-٢٠١٨
(التوصية )3٥-1٥0
 -٧٨واألسئلة املتعلقة ابلثقافة الدينية واألخالقيتات اختياريتة يف امتحتا ت القبتول يف اجلامعتة
الوطني تتة وذلت ت م تتن أجت ت اس تتتبعاد أي فل تتم ق تتد يلح تتق ابلط تتال ال تتذين ال يش تتاركون يف ه تتذه
التتدروس .وبنتتات عل ت ذل ت مي تتن للطتتال التتذين مت إعفتتاؤهم متتن هتتذه التتدروس اإلجابتتة عل ت
أسئلة الفلسفة عوضاً عن ذل ( .التوصية )37-1٥0
 -٧9وبطاقتتات اهلويتتة اجلديتتدة للم تواطن األت ترا ال تتضتتمن أي إشتتارة إىل د نتتة الشتتخص
وال متتتن أي مؤسستتة اإلذن ابلوصتتول املباشتتر إىل املعلومتتات املتعلقتتة ابلتتدين املستتجلة يف الشتترحية
اإلل رتونية لبطاقات اهلوية وفق ما يطلب الشخص.
 -٨٠وإبم تتان امل تتدان واحملتجت ت ين االس تتتفادة م تتن اخل تتدمات الديني تتة مب تتا يف ذلت ت حض تتور
الدروس والندوات الدينية اليت يقدمها أشخا تعيتنهم مجعيتة العالقتات العامتة .ومي تن للمتدان
واملعتقل من غز املستلم الوصتول إىل كتتبهم الدينيتة وااللتقتات برجتال التدين متن أجت احلصتول
عل مساعدة دينية أو روحية( .التوصية )11٥-148

حرية التعبري واإلعال
 -٨١ي ف الدستور والتشريعات األخرى ذات الصلة حريتة التعبتز ووستا اإلعتال  .ويوجتد
يف تركيا جمتم إعال نش وتعددي يتمت ابملعايز الدولية حلرية التعبز واإلعال .
 -٨٢وتركيتتا عازم تتة عل ت مواص تتلة جهودهتتا م تتن أج ت توس تتي نطتتاق حري تتة التعب تتز واإلع تتال .
وتتضمن اسرتاتيجية اإلصالح القضا ي عتدداً متن التتدابز لتحقيتق هتذه الغايتة .يف هتذا الستياق
متتن املقتترر مناقشتتة التش تريعات الوطنيتتة مبتتا يف ذل ت قتتانون م افحتتة اإلرهتتا يف إطتتار عمليتتة
اإلصالح القضا ي .ويف هذا النطتاق ستيتم حتليت التشتريعات واملمارستات املتعلقتة حبريتة التعبتز؛
وستتتدرج أح تتا بش ت ن توستتي نطتتاق حقتتوق األف تراد وحتتر م؛ وستتتع ز كفالتتة ستتب االنتصتتاف
القانونيتة إزات القترارات القضتا ية املتعلقتتة حبريتة التعبتتز .وعتتالوة علت ذلت سترتاج أستتالي منت
الوصت تتول إىل اإلنرتنت تتت املنصت تتو عليهت تتا يف قت تتانون اإلنرتنت تتت (القت تتانون رقت تتم  )565١والق ت توان
األخرى( .التوصيا  14-148و 11٥و 121و 124و 127و)16-1٥0
 -٨٣ومت ابلتعتتاون م ت وزارة العتتدل تنفيتتذ مشتترو مشتترت ب ت االحتتتاد األورويب وجملتتس أورواب
يتعلق بت"تع ي قدرة القضات الرتكتي يف جمتال حريتة التعبتز" هبتدف املستامهة يف محايتة حريتة التعبتز
يف تركيتتا وتع ي ت تطبيتتق القضتتات الرتكتتي للس توابق القضتتا ية للمح متتة األوروبيتتة حلقتتوق اإلنس تتان
فيم تتا يتعل تتق حبري تتة التعب تتز .ويف س تتياق ه تتذا املش تترو ال تتذي نف تتذ يف الف تترتة ب ت ت تش ت ترين األول/
أكت تتوبر  ٢٠١٤وآذار/م تتارس ُ ٢٠١٧عق تتدت دورات تدريبي تتة أثن تتات اخلدم تتة للقض تتاة وامل تتدع
العتتام وعتتدة اجتماعتتات ما تتدة مستتتديرة وأرب ت حلقتتات عم ت دوليتتة ونتتدوة دوليتتة ومت إحلتتاق
ع تتدد م تتن القض تتاة وامل تتدع الع تتام ب ت تربام الت تتدري يف احمل م تتة األوروبي تتة حلق تتوق اإلنس تتان.
(التوصيتان  104-148و)10٥
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 -٨٤وعتتالوة عل ت ذل ت هنتتا دورات تعقتتد ابنتظتتا يف جمتتال حريتتة التعبتتز يف إطتتار متتنه
تدري القضاة واملدع العام املتدرب .
 -٨5وت فت ت حري تتة الوص تتول إىل وس تتا اإلع تتال للع تتامل يف الص تتحافة الوطني تتة والدولي تتة
وحيص ت ت الصت تتحفيون عل ت ت بطاقت تتات صت تتحفية لتيست تتز عملهت تتم املهت تتين .ويت تتتم إصت تتدار البطاقت تتات
مبا يتماشت مت الال حتة املتعلقتة ابلبطاقتات الصتحفية دون أي متييت بت العتامل يف الصتحافة.
ووفقاً لذل واعتباراً من تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١9مت إصدار  ١٢ ٨٣٠بطاقتة للعتامل يف
الصتتحافة احملليتتة .وجيتتدد بش ت ستتنوي اعتمتتاد العتتامل يف الصتتحافة الدوليتتة املقيم ت يف تركيتتا
وتصدر هلم أيضاً بطاقتات صتحفية ستنوية .ويف عتا  ٢٠١٨مت اعتمتاد  ٣٤١صتحافياً متن ٤١
دولتتة ومتتنحهم بطاقتتات صتتحفية .ومت حتتى أيلول/ستتبتمرب  ٢٠١9اعتمتتاد  ٣٤٣صتتحفياً دولي تاً
من  ٤9دولة وحصلوا عل بطاقات صحفية( .التوصية )41-1٥0

احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوي اجلمعيا
 -٨6حريتة التجمت الستلمي وت تتوين اجلمعيتات حتق دميقراطتتي ي فلت الدستتور (املتتاداتن ٣٣
و )٣٤والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
 -٨٧ويف سياق بر م التحول الدميقراطي لعا  ٢٠١٤مت توسي نطاق حرية التجم .
 -٨٨ومبوج التعدي الدستوري لعا  ٢٠١٧زاد عتدد الربملتاني متن  55٠إىل  .6٠٠ومت
خفض احلد األدىن لسن الرتش لالنتخاابت الربملانيتة متن  ٢5إىل  ١٨ستنة .وتتنظم االنتختاابت
الرائستتية واالنتختتاابت العام تتة يف اليتتو نفس ت ك ت مختتس ستتنوات .و تتدف هتتذه التع تتديالت إىل
حتس مستوى التمثي .
 -٨9وتت تتنظم التجمعت تتات واملظت تتاهرات الست تتلمية دون أي تت تتدخ يف حت تتال امتثاهلت تتا للدست تتتور
والتشت تريعات الوطني تتة .ووفقت تاً ل تتذل مت تنظ تتيم  ٤6 ٣٨9مظ تتاهرة يف ع تتا  ٢٠١٨و٣9 9١٨
مظت تتاهرة يف عت تتا ( ٢٠١9حت تتى تش ت ترين األول/أكتت تتوبر) .ومل يتت تتدخ امل لفت تتون إبنفت تتاذ القت تتانون
إال يف  ٠.٨يف املا ة متن املظتاهرات يف عتا  ٢٠١٨و ٠.٧يف املا تة منهتا يف عتا  ٢٠١9بستب
عد االمتثال للتشريعات( .التوصيا  3٥-149و 41و)42
 -9٠ويف  ٢٨أ ر/مايو  ٢٠١6بدأ سر ن "التوجي املتعلق ابستخدا الغتاز املستي للتدمو
والبن تتادق الدفاعي تتة واس تتتخدا وختت ت ين املع تتدات وال تتذخزة اخلاص تتة هب تتا وت تتدري مس تتتخدميها"
واعتمتتدت ابلتتتاي العديتتد متتن الرتتيبتتات القانونيتتة بش ت ن هتتذه املس ت لة .ويتضتتمن التوجي ت قواعتتد
حمتتددة لالستتتخدا الستتليم للغتتاز املستتي للتتدمو والبنتتادق الدفاعيتتة واستتتخدا وخت ت ين املعتتدات
والذخا ر كما يتضمن اإلجراتات الواج اتباعها قب التدخ أو بعده أو أثناته.
 -9١وعتتالوة علت ذلت مت تقتتدمي التتتدري العملتتي ألفتراد شتترطة م افحتتة الشتتغ امل لفت
ابستخدا الغاز والذخا ر املسيلة للدمو يف كانون الثاين/يناير ( .٢٠١9التوصية )38-149
 -9٢ويف عا ( ٢٠١٨حى تشرين األول/أكتوبر) ويف عتا  ٢٠١9مت تنظتيم متا جمموعت ١ ٤٠٨
دورة ت تتدري عمل تتي ل ت ت  ٣6 ٧٧٠م تتن م تتوففي املديري تتة العام تتة لألم تتن يف جم تتال اس تتتخدا الغ تتاز
املستي للتتدمو والتتدخ يف املناستتبات العامتة وحقتتوق اإلنستان واالستتتخدا املتناست للقتتوة.
(التوصية )36-149
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حظر التعذيب وسوء املعاملة
 -9٣اعتم ت تتدت تركي ت تتا سياس ت تتة "ع ت تتد التس ت تتام مطلقت ت تاً إزات التع ت تتذي " من ت تتذ ع ت تتا ٢٠٠٣
واعتمدت جمموعة تشريعات شاملة وغزها من التدابز ملن مجي أفعال التعتذي وإستاتة املعاملتة
والتحقيق فيها ومقاضاة مرت بيها.
 -9٤ويف عا  ٢٠١٣أُلغي قانون التقاد متاماً فيما يتعلق ابجلرمية التعذي .
 -95وأصتتب التعتتذي ستتبباً للفص ت متتن اخلدمتتة العامتتة مبوج ت املرستتو بقتتانون رقتتم 6٨٢
املؤرخ  ٢٣كانون الثاين/يناير .٢٠١٧
 -96وتُعر عل السلطات بش فوري مجي م اعم التعذي وستوت املعاملتة ويتتم التحقيتق
فيها عل النحو الواج من قب اهليئات القضا ية واإلدارية.
 -9٧ومتتن أج ت تع ي ت فعاليتتة التحقيقتتات أصتتدرت وزارة العتتدل التعمتتيم رقتتم  ١5٨يف ٢٠
ش تتبا /فرباير  ٢٠١5وبين تتت أن التحقيق تتات املتعلق تتة ابدع تتاتات انتهاك تتات حق تتوق اإلنس تتان
وال ستتيما التعتتذي وإستتاتة املعاملتتة جيت أن جيريهتتا ر تتيس االدعتتات العتتا شخصتتياً أو متتد عتتا
مع من قب ر يس االدعات العا .
 -9٨وأُدرجتتت املتتادة  ١اإلضتتافية يف قتتانون اإلج تراتات اجلنا يتتة (القتتانون رقتتم  )5٢٧١والتتيت
تنص عل أن التحقيقات م امل لف إبنفاذ القانون بش ن ممارسة التعذي جيريهتا املتدعي العتا
شخصت تتياً وتعط ت ت األولويت تتة .وتت تتتم إج ت تراتات املقاضت تتاة واالست تتتئناف عل ت ت وج ت ت الست تترعة .وهت تتذا
التعتتدي يعطتتي اإلجتراتات القضتتا ية املتعلقتتة جبرميتتة التعتتذي األستتبقية علت اإلجتراتات األختترى.
(التوصية )109-148
 -99ونف تتذت وزارة الع تتدل ب ت ت ك تتانون األول/ديس تتمرب  ٢٠١٧وأ ر/م تتايو  ٢٠١9مش تترو
جمل تتس أورواب املعن تتون "حتس ت فعالي تتة التحقي تتق يف م ت اعم س تتوت املعامل تتة وم افح تتة اإلف تتالت م تتن
العقا " .وكان اهلدف من املشرو هو املسامهة يف حتس وتع ي قتدرة القضتاة واملتدع العتام
عل إجرات حتقيقات فعالة مل افحة سوت املعاملة واإلفالت من العقا ( .التوصية )109-148
 -١٠٠وفيمتتا يتعلتتق ابإلشتراف اإلداري تتتتم مراقبتتة مؤسستتات الستتجون متتن قبت مفتشتتي وزارة
العتتدل وم تراقب اتبع ت للمديريتتة العامتتة للستتجون ومراك ت االحتجتتاز ومتتدع عتتام م لف ت
مبؤسسات السجون.
 -١٠١وفيمتتا يتعلتتق ابدعتتاتات ستتوت املعاملتتة اختتتذت إجتراتات إداريتتة و/أو جنا يتتة ضتتد ٢٢5
متتن متتوففي الستتجون يف عتتا  ٢٠١5وضتتد  ٣6٣موفف تاً يف عتتا  ٢٠١6و ٣٨٢موفف تاً يف
عت تتا  ٢٠١٧و 6٣٨موفف ت تاً يف عت تتا  ٢٠١٨و ٣٠9مت تتوفف يف عت تتا ( ٢٠١9حت تتى أ ر/
مايو) .ويف أ ر/مايو  ٢٠١9كانت هنا حتقيقات جنا ية ال ت ال معلقتة بشت ن  ١6١موففتاً
وكانت هنا حماكمات جارية الثن من املوفف  .وابإلضافة إىل ذل فرضت عقوابت أتديبية
حبق  ١6موففاً وكانت هنا حتقيقات إدارية معلقة بش ن  ١١٨موففاً.
 -١٠٢وأُنشتتئت جلنتتة لإلش تراف عل ت إنفتتاذ القتتانون مبوج ت القتتانون رقتتم  6٧١٣املتتؤرخ أ ر/
مايو  .٢٠١6وهي دف كهيئة إشترافية إىل تع يت كفتاتة وشتفافية وحتدات إنفتاذ القتانون متن
خالل إنشات قاعدة بيا ت موحدة جلمي املالحقات القضا ية واإلجراتات الت ديبية املتخذة ضد
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امل لف إبنفاذ القانون .وابإلضافة إىل ذل صتدرت الال حتة التنفيذيتة للقتانون رقتم  6٧١٣يف
اجلريدة الرمسية يف  ٧آ /أغسطس ( .٢٠١9التوصيتان  18-148و)11-149
 -١٠٣وابإلضافة إىل اآلليات القضا ية واإلدارية حتقتق مؤسستة أمت املظتامل واملؤسستة الوطنيتة
حلقتتوق اإلنستتان يف ش ت اوى التعتتذي وستتوت املعاملتتة وترصتتد مجي ت أمتتاكن ستتل احلريتتة .وتقتتو
املؤسس تتة الوطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان بص تتفتها اآللي تتة الوقا ي تتة الوطني تتة بت ت رات ميداني تتة دون إذن
مسبق من السلطات بينما تبلغ مؤسسة أم املظامل السلطات مقدماً.
 -١٠٤ووفق ت تاً لواليته ت تتا كآلي ت تتة وقا ي ت تتة وطني ت تتة اضت تتطلعت املؤسس ت تتة الوطني ت تتة حلق ت تتوق اإلنس ت تتان
ب رة  ٢٧مرفق احتجاز يف عا  ٢٠١٨وأعدت  ١9تقريراً.
 -١٠5ويف تشت ت ترين األول/أكت ت تتوبر  ٢٠١٨عق ت تتدت مؤسس ت تتة أمت ت ت املظ ت تتامل اجتماع ت تتات مت ت ت
املؤسستتات العامتتة املستتؤولة عتتن أدات مؤسستتات الستتجون واملنظمتتات غتتز احل وميتتة .ويف ضتتوت
التقييمتات التتيت متخضتتت عنهتتا تلت االجتماعتتات قامتتت مؤسستتة أمت املظتتامل بت رات وأجتترت
حتقيقات مشلت مؤسسات إصالحية هي سين ان وسيليفري وابكزكتوي ومالتيت وعمتراين
وإزمز (ألياجا) ود ر ب ر وتشتان زي وإليت ايت وعقتدت اجتماعتات مت متدان وحمتجت ين.
وبنتتاتً علت ذلت قتتررت املؤسستتة تنظتتيم حلقتتة عمت مبشتتاركة مجيت أصتتحا املصتتلحة وإعتتداد
تقرير خا عن إدارة املؤسسات اإلصالحية.
 -١٠6ويف إطار اإلشراف متن قبت الربملتان يقتو أعضتات جلنتة التحقيتق املعنيتة حبقتوق اإلنستان
التابعة للربملان مبراقبة أماكن سل احلرية وإجرات مقابالت م املدان واحملتج ين واملوقوف .
 -١٠٧وعالوة عل ذل تقو جمالس حقوق اإلنسان يف احملافظات واملقاطعتات التيت تتت لف
متتن ممثل ت عتتن املنظمتتات غتتز احل وميتتة ب ت رة ورصتتد املؤسستتات اإلصتتالحية .وتقتتو هيئتتات
مراقبة املؤسسات اإلصالحية أيضاً ب رات ك شهرين عل األق .
 -١٠٨وابإلضتتافة إىل هتتذه اآلليتتات مت إنشتتات وحتتدة داخت وزارة العتتدل بعتتد حماولتتة االنقتتال
اليت وقعت يف  ١5متوز/يولي ملتابعة مجيت االدعتاتات التيت تترد يف وستا اإلعتال عتن التعتذي
أو س تتوت املعامل تتة يف املؤسست تتات اإلص تتالحية مت تتن أج ت ت نق ت ت هت تتذه االدع تتاتات إىل الست تتلطات
املختصة للتحقيق فيها واطال اجلمهور عليها.
 -١٠9وتتواص ت اجلهتتود لتحس ت الظتتروف يف املؤسستتات اإلصتتالحية مبتتا يتماش ت م ت معتتايز
األمتتم املتحتتدة وجملتتس أورواب .ويتتتم إغتتالق املؤسستتات اإلصتتالحية التتيت ال تستتتويف هتتذه املعتتايز
وإنشات مؤسسات مال مة توفر ممارستة األنشتطة البدنيتة واالجتماعيتة والثقافيتة .ويف هتذا الصتدد
مت تضم نظا بر م احل ومة االستتثماري لعتا  ٢٠١9أعمتال تشتييد املؤسستات اإلصتالحية
وفقاً لألسالي العصرية (التوصية )21-149
 -١١٠وع تتالوة عل ت ت ذل ت ت نظم تتت دورات تدريبي تتة عملي تتة مل تتوففي املؤسس تتات اإلص تتالحية
فيمتا يتعلتتق حبقتتوق املتتدان  .ومت يف هتتذا الستتياق تتتدري حتواي  65 ٠٠٠موفتتف .وجيتتري بتتذل
اجلهتتود لتوحيتتد وحتست التتتدريبات العمليتتة واملتابعتتة اللصتتيقة ألنشتتطة التعتتاون التتدوي واإلقليمتتي.
ووفقت تاً ل تتذل تش تتار تركي تتا بنش تتا من تتذ ع تتا  ٢٠١6يف االجتماع تتات التدريبي تتة ألكادميي تتات
السجون األوروبية( .التوصية )٥0-148
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 -١١١وعمالً بقانون تنفيذ األح ا والتدابز األمنيتة (القتانون رقتم  )5٢٧5مي تن يف فتروف
معينة تعليتق تنفيتذ عقتوابت املتدان التذين ال يستتطيعون احليتاة يف فتروف الستجن بستب إعاقتة
شديدة أو مر ( .التوصية )9-149

احلق يف التعليم
 -١١٢يهدف نظا التعليم الوطين الرتكي الذي يتضتمن  ١٢عامتاً متن التعلتيم اإلل امتي جلميت
األطف تتال إىل تع يت ت ق تتدرات الط تتال يف جم تتاالت م تتن قبي ت حت ت املش ت الت والتف تتز النق تتدي
واالبت ار م احرتا وتقدير مسات التمي لدى ك فرد .ويشدد املنه عل القتيم األساستية مثت
العدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
 -١١٣ومن املباد األساسية للمنه الوطين يف مجي مراحت التعلتيم اإلل امتي حتقيتق الشتمول.
ويف ستتبي ذل ت يتتتم إعتتداد مجي ت امل تواد املدرستتية وفق تاً ملبتتدأ عامليتتة حقتتوق اإلنستتان وجتن ت أي
حمتوى قد يؤدي إىل اإلساتة إىل أي شرحية من شرا اجملتم .
 -١١٤ومتتن أج ت ز دة التتوعي حبقتتوق اإلنستتان والدميقراطيتتة يف التعلتتيم قب ت املدرستتي والتعلتتيم
االبتتتدا ي بتتدأت وزارة التعلتتيم التتوطين يف عتتا  ٢٠١٨تنفيتتذ "مشتترو تع يت ثقافتتة الدميقراطيتتة يف
مؤسسات التعليم األساسي" .وبناتً عل ذل وض بر م تدري للمعلمت يف جمتال "حقتوق
اإلنسان واملواطنة الدميقراطية"( .التوصية )27-148
 -١١5ويف ستتياق تع يت التعلتتيم يف املنتتاطق الريفيتتة طتتورت وزارة التعلتتيم بتتر م "املعلتتم املتنقت "
الذي يتمث يف تنق معلمي التعليم قب املدرسي م ستا ق ومتوفف مستاعدين علت متن مركبتة
خمصصتتة هلتتذا الغتتر إىل املنتتاطق النا يتتة التتيت ال توجتتد هبتتا ر أطفتتال متتن أجت تتتوفز التعلتتيم
قب املدرسي بصورة مرنة .وجيري تنفيذ هذا الترب م منتذ العتا الدراستي  .٢٠١٨-٢٠١٧وختالل
العا الدراسي  ٢٠١9-٢٠١٨سافر  ٣٧مدرساً إىل  ١٤٨قرية ية وقدموا التعليم قب املدرسي
إىل  6٨٠طف ت تالً .ومت تتن أج ت ت املست تتاواة يف فت تتر الوصت تتول إىل الت نولوجيت تتا مت تركي ت ت شت تتب ات
السل ية وتوفز مواد تفاعلية يف العديد من املناطق الريفية( .التوصيتان  134-148و)138
 -١١6وهنت تتا مشت تترو "ز دة معت تتدل التحت تتاق الفتيت تتات ابملت تتدارس"( )9الت تتذي مت تنفيت تتذه ب ت ت
ع تتامي  ٢٠١5و ٢٠١٧يف  ١5حمافظ تتة يف ش تترق وجن تتو ش تترق تركي تتا هب تتدف ز دة التح تتاق
الفتيات ابملتدارس وتوعيتة األستر أبمهيتة تعلتيم الفتيتات .ويف إطتار هتذا املشترو تلقت ١٨ 5١6
م تتن امل تتوفف العم تتومي احملليت ت مب تتن يف ذلت ت املدرس تتون وامل لف تتون إبنف تتاذ الق تتانون والع تتاملون
الصحيون ورجال الدين تدريبات مشلت مواضي من قبي تعميم املنظور اجلنساين وتعليم الفتيتات
والتواص  .وعالوة عل ذلت قامتت "فترق احملافظتات" املنشت ة يف إطتار املشترو بت رة 9 ٤٢٤
أستترة حمليتتة إلقناعهتتا إبرستتال الفتيتتات إىل املدرستتة ونتيجتتة لتتذل مت تستتجي  ٣ ٣١9طالبتتة يف
مؤسسات تعليمية(( .)١٠التوصيتان  77-148و)136
 -١١٧وابإلضتتافة إىل اجلهتتود املبذولتتة لتع يت التعلتتيم اإلل امتتي للفتيتتات تتختتذ تركيتتا عتتدة تتتدابز
إلزالة العقبات اليت تواج النستات يف التعلتيم العتاي ويف األوستا األكادمييتة وجلعت حيتاة النستات
وخ تربا ن يف ص تتميم الدراس تتة األكادميي تتة .ويوج تتد حالي تاً  ١٤بر جم تاً للماجس تتتز أو ال تتدكتوراه يف
اجلامعتتات الرتكيتتة يف جمتتال الدراستتات املتعلقتتة ابملترأة يف أقستتا علتتم االجتمتتا والعلتتو السياستتية.
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وعالوة عل ذل أنش جملس التعليم العتاي يف عتا  ٢٠١5وحتدة "الدراستة األكادمييتة للمترأة"
متن أجت اختتاذ تتدابز شتاملة للتصتدي للتحتد ت التيت تواجت الطالبتات يف األوستا األكادمييتتة
مث التحرش والعنف واملضايقة( .التوصية )64-148
 -١١٨وتقتد تركيتا التتدعم املتاي للطتتال التذين جيتدون صتتعوبة يف متابعتة التعلتتيم وجيتربون علت
العم ألسبا مالية .ويف هتذا الستياق مت دفت مبلتغ  ٨5٠ ٧٣٣لتزة تركيتة إىل  ٨ ٧6٠طالبتاً
يف الع تتا الدراس تتي  ٢٠١٧-٢٠١6ومبل تتغ  ٨٠٠ 96٠ل تتزة تركي تتة ل ت ت  ٧ 9٣٠طالبت تاً يف الع تتا
الدراسي ( .٢٠١٨-٢٠١٧التوصية )137-148
 -١١9ويعتتد تع يت تتتوفز التعلتتيم لألشتتخا ذوي اإلعاقتتة متتن بت األهتتداف الر يستتية لسياستتة
التعلتتيم يف تركيتتا .وصتتدرت يف عتتا " ٢٠١٨ال حتتة وزارة التعلتتيم العتتاي بش ت ن ختتدمات التعلتتيم
اخلتتا " وتقتتد مبوجبهتتا اخلتتدمات التعليميتتة لألشتتخا التتذين حيتتتاجون إىل تعلتتيم ختتا ستوات
أكتتان ذلت يف صتتفوف مت األطفتتال اآلخترين أو يف "صتتفوف تعلتتيم ختتا " جمهت ة مبتواد خاصتتة
ضرورية لتعليمهم .وعل سبي املثال يف "املدرسة الثانوية املهنية والتقنية الشتاملة يف سزستيف"
حي ت ت جتت تتري ال ثت تتز مت تتن عمليت تتات التخطت تتي والبح ت ت لتطت تتوير املنت تتاه وامل ت توارد التعليميت تتة مت
دمت  ٢٠٠طالت يعتتانون متتن الشتتل التتدماغي مت  ٢٠٠متتن أقتراهنم متتن غتتز ذوي اإلعاقتتة متتن
خالل تطبيق أسلو "االتساق املتبادل" .ومت اختيار مدرسة سزسيف العليا للفوز ابجلتا ة ال تربى
يف حف ت توزي ت ج توا يتتو الشتتل التتدماغي العتتاملي يف عتتا ( .٢٠١٨التوصرريتان 139-148
و)141
 -١٢٠وتنفتتذ وزارة التعلتتيم التتوطين منتتذ عتتا  ٢٠١5مشتتروعاً بعن توان "بتتر م التعلتتيم الشتتام
للجمي ت ت " مت يف إطت تتاره توزي ت ت أجه ت ت ة براي ت ت عل ت ت املت تتدارس يف مجي ت ت أحنت تتات تركيت تتا قت تتادرة عل ت ت
حف  ٣٠٠ ٠٠٠كتا مبا يف ذل مجي ال ت املدرسية .ويف ك عا يستتفيد متن األجهت ة
املذكورة أكثر من  ١٠ ٠٠٠طال من ذوي اإلعاقة البصرية .وللوزارة مشترو آختر هتو "التعلتيم
الشتتام لألطفتتال ذوي اإلعاقتتة يف مرحلتتة الطفولتتة املب تترة ( ")٢٠٢٠-٢٠١٧والتتذي ينفتتذ متتن
خالل شراكة وثيقة مت اليونيستيف ويهتدف إىل ز دة عتدد األطفتال ذوي اإلعاقتة املستجل يف
املؤسستتات التعليميتتة يف مرحلتتة الطفولتتة املب تترة ابستتتخدا بيتتا ت مستتتندة إىل األدلتتة ترمتتي إىل
ز دة وعي األسر ومقدمي الرعاية وصانعي القرار وقادة اجملتم ابحلقتوق املتعلقتة ابلتعلتيم الشتام
للجمي  .ويوفر املشرو املعارف واملهارات األساسية للمعلم واإلداري وغزهم من العامل يف
جمال التعليم من أج تع ي بيئة التعليم الشام للجمي ( .التوصية )14٥-148
 -١٢١ومثلمتتا أشتتارت منظمتتات اجملتم ت املتتدين فتتنن التعلتتيم العتتاي ضتتروري لألشتتخا ذوي
اإلعاقتتة ل تتي يتستتى هلتتم العتتي ك شتتخا ابلغ ت فتتاعل يف اجملتمت  .ووفق تاً لتتذل قتتا جملتتس
التعلتتيم العتتاي بتس تري جهتتوده للتغل ت عل ت العقبتتات التتيت يواجههتتا األشتتخا ذوو اإلعاقتتة يف
مؤسستتات التعلتتيم العتتاي .ويف هتتذا الستتياق مت يف عتتا  ٢٠١٨ألول متترة تنفيتتذ بتتر م "ج توا
اجلامعة الشاملة للجمي " .ويف عا  ٢٠١9فازت  ٢٨جامعة يف مجي أحنات تركيا جبتوا ضتمن
فئات "البيئة امليسرة للوصول" و"التعليم امليسر للجميت " و"األنشتطة االجتماعيتة والثقافيتة امليسترة
للجمي "( .التوصية )146-148
 -١٢٢وهنت ت ت تتا صت ت ت تتفوف دراست ت ت تتية اختياريت ت ت تتة يف إطت ت ت تتار دورة "اللغت ت ت تتات واللهجت ت ت تتات احليت ت ت تتة".
وابإلض تتافة إىل اللغ تتة ال ردي تتة (كرم تتا ي وزازاك تتي) والشركس تتية (أدجي تتي واألخبازي تتة) والز ب تتدأت
GE.19-18031

17

A/HRC/WG.6/35/TUR/1

املدارس العامة يف تدريس األلبانية والبوسنية يف العتا الدراستي  .٢٠١٨-٢٠١٧وعتدد الطتال
التتذين تلق توا دروس تاً يف دورة "اللغ تات واللهجتتات احليتتة" يف العتتام الدراستتي ٢٠١٧-٢٠١6
و ٢٠١٨-٢٠١٧بلغ  6٧ ١٤٤و ٤٧ 6٢٤عل التواي.
 -١٢٣وتتتوي تركيتتا أمهيتتة قصتتوى ل ت دة وعتتي املتتوفف العمتتومي حبقتتوق اإلنستتان متتن ختتالل
ال تربام التعليميتتة .ويف هتتذا الستتياق تلق ت  ١٠ 6٧١متتن القضتتاة واملتتدع العتتام املرش تتح
دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان والسوابق القضا ية للمح مة األوروبية حلقوق اإلنسان
وقتانون حقتتوق اإلنستتان بت عتتامي  ٢٠١5و .٢٠١9وعتتالوة علت ذلت فتتنن مجيت التتتدريبات
العملية لضتبا الشترطة تشتم دروستاً يف جمتال حقتوق اإلنستان .ووفقتاً لتذل تلقت 5٤ ٢95
و ١٠٣ ١٢6مت تتن املت تتوفف امل لف ت ت إبنفت تتاذ القت تتانون تت تتدريبات يف جمت تتال حقت تتوق اإلنست تتان يف
عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨عل التواي( .التوصيتان  104-148و)10٥

حقوق املرأة
 -١٢٤متتن األهتتداف الر يستتية خلطتتة التنميتتة احلاديتتة عشتترة ( )٢٠٢٣-٢٠١9وخطتتة التنميتتة
العاش تترة ( )٢٠١٨-٢٠١٤حظ تتر مجي ت ت أشت ت ال التميي ت ت ض تتد املت ترأة وض تتمان متتعه تتا ابحلق تتوق
والف تتر املتس تتاوية يف مجيت ت جم تتاالت احلي تتاة .ويف ه تتذا الس تتياق اخت تتذت العدي تتد م تتن الرتتيب تتات
القانونيتتة لت دة فتتر توفيتتف املترأة ودعتتم ستتيدات األعمتتال وتنفيتتذ مشتتاركة األمهتتات يف ستتوق
العم  .ووفقاً لذل مت يف عا  ٢٠١6تنظيم احلق يف العم بدوا ج ي للنسات عق الوالدة
كمتتا حيص ت اآلابت التتذين اختتتاروا تبتتين طف ت عل ت احلتتق نفس ت يف إجتتازة األمومتتة/األبوة املمنوحتتة
للوالتتدين البيولتتوجي  .وعتتالوة عل ت ذل ت ومنتتذ عتتا  ٢٠١٨يُعف ت أراب العمت متتن ض ترا
الدخ مقاب توفز خدمات احلضانة أو مراك الرعاية النهارية ألطفال املوففات .وتقتد العديتد
م تتن احل تواف ألص تتحا العم ت ال تتذين يوفف تتون امل ي تتد م تتن الس تتيدات( .التوص رريا ٥7-148
و 6٥و 68و 71و 72و)80
 -١٢5وضتتعت "الوثيقتتة االس ترتاتيجية وخطتتة العمت بش ت ن مت ت املترأة" موض ت التنفيتتذ ختتالل
األع توا  ٢٠٢٣-٢٠١٨كدراستتة شتتاملة لألهتتداف واألنشتتطة االس ترتاتيجية جملموعتتة واستتعة متتن
اجلهات الفاعلة مبا يف ذل مؤسسات الدولة والقطا اخلتا واجملتمت املتدين واجلامعتات .وهتي
تتدف إىل مس تتاواة املت ترأة يف الوص تتول إىل الف تتر والتس تتهيالت وحت تتدد مخ تتس رك تتا سياس تتاتية
ر يس تتية لتم يت تنهن يف جم تتاالت مثت ت  :التعل تتيم واالقتص تتاد والص تتحة واملش تتاركة يف آلي تتات ص تتن
الق ترار ووستتا اإلعتتال  .ومت حتديتتد اجملتتاالت السياستتاتية الشتتاملة ومراعا تتا يف مجي ت األهتتداف
واالسرتاتيجيات واألنشطة الر يسية املنصو عليها يف خطة العم مث "التعديالت التشتريعية"
و"التعت تتاون م ت ت اجملتم ت ت املت تتدين واإلدارات احملليت تتة" و"النست تتات الال ت تتي يعشت تتن يف منت تتاطق ريفيت تتة".
(التوصيا  40-148و 47و ٥8و 62و 64و)14-149
 -١٢6ومت تنفيذ "خطة العم الوطنية الثالثة مل افحة العنف ضتد املترأة  "٢٠٢٠-٢٠١6ملنت
مجي أش ال العنف ضد املرأة مبا يف ذلت العنتف العتا لي وتتوفز محايتة فعالتة للضتحا  .وجيتري
تنفيتتذ خطت العمت يف احملافظتتات ورصتتدها كت ستتتة أشتتهر لضتتمان التنفيتتذ الفعتتال خلطتتة العمت
الوطني ت تتة يف  ٨١مقاطع ت تتة( .التوص ر رريا  46-148و 73و 74و 96و 97و 98و111
و 112و 6-149و)7
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 -١٢٧وزاد عدد خدمات الدعم املؤسسي لضحا العنف ضد املترأة .وابإلضتافة إىل دور إيتوات
النسات البالغ عددها  ١٤5يف مجيت أحنتات تركيتا تقتو مراكت م افحتة ورصتد العنتف التيت تعمت
منتتذ عتتا  ٢٠١٢بتقتتدمي ختتدمات يف  ٨٠متتن أص ت  ٨١حمافظتتة .وهنتتا " ١٨٣خط تاً هاتفي تاً
لتق تتدمي ال تتدعم االجتم تتاعي" تعمت ت علت ت م تتدار الس تتاعة طت توال أ األس تتبو كآلي تتة وقا ي تتة ت تتوفر
املستتاعدة النفستتية والقانونيتتة واالقتصتتادية للنستتات واألطفتتال احملتتتاج  .واخلطتتو اهلاتفيتتة لتقتتدمي
ال ت تتدعم جماني ت تتة وتعمت ت ت ابللغتت ت ت العربي ت تتة وال ردي ت تتة أيضت ت تاً وإبم ت تتان ذوي اإلعاق ت تتات الس ت تتمعية
استخدامها ألهنا تتلق الش اوى عرب الرسا النصية( .التوصيا  69-148و 9٥و101
و 102و)18-149
 -١٢٨ويتمثت ت ت أح ت تتد احمل ت تتاور السياس ت تتاتية الر يس ت تتية األربع ت تتة لالست ت ترتاتيجية الوطني ت تتة للتوفي ت تتف
( )٢٠٢٣-٢٠١٤وخط ت ت العم ت ت ( )٢٠١9-٢٠١٧يف "ز دة مع تتدل توفي تتف الفئ تتات ال تتيت
تتطل ت سياستتات خاصتتة" هبتتدف م افحتتة العمالتتة غتتز الرمسيتتة وز دة مشتتاركة امل ترأة يف القتتوى
العاملة إىل  ٤١يف املا ة حبلول عا  .٢٠٢٣وبنات عل ذل أعتدت خطتة العمت األوىل بشت ن
توفي تتف النس تتات ( .)٢٠١٨-٢٠١6ونتيج تتة هل تتذه السياس تتات ارتفت ت مع تتدل توفي تتف النس تتات
من  ٢6.٧يف املا ة إىل  ٢9.٤يف املا ة وزادت نسبة مشاركة النستات يف القتوة العاملتة متن ٣٠.٣
يف املا ت تتة إىل  ٣٤.٢يف املا ت تتة بت ت ت ع ت تتامي  ٢٠١٤و( .٢٠١٨التوص ر رريا  ٥7-148و72
و 80و)133
 -١٢9وارتفع تتت نس تتبة النس تتات يف الربمل تتان م تتن  ٤.٤يف املا تتة يف ع تتا  ٢٠٠٢إىل  ١٧.٤5يف
املا ت تتة يف ع ت تتا  .٢٠١٨وهن ت تتا وزيت ت تراتن ( ١٢.5يف املا ت تتة) يف أول ح وم ت تتة للنظ ت تتا الرائس ت تتي.
(التوصيا  ٥7-148و 70و 76و)80
 -١٣٠ومن أج ز دة الوعي وتغيز املواقف االجتماعية بش ن املساواة ب اجلنس وم افحة
العنف ضد املرأة نُظمت دورات تدريبية ملختلف الفئات مبن يف ذلت ضتبا الشترطة واملوففتون
الص تتحيون والقض تتاة وامل تتدعون الع تتامون .ومت إدخ تتال موض تتوعات هب تتذا الش ت ن يف من تتاه خمتل تتف
املستو ت واملؤسسات التعليمية .وتصدر منشورات بش ن هذه املواضي ك عتا ابللغتت الرتكيتة
والعربية( .التوصيتان  60-148و)98
 -١٣١ومتشياً م أهداف التنمية املستدامة مت توقي مذكرة تفتاهم بت وزارة الصتحة وصتندوق
األمم املتحدة للس ان بشت ن قضتا تشتم "الوصتول إىل ختدمات الصتحة اإل ابيتة" و"حتاالت
احلم غز املقصودة أو اخلطرة" و"العنف اجلنسي واجلنساين" من أج تقلي الفجوة ب الفئات
الضت تتعيفة وبقيت تتة اجملتم ت ت يف املست تتاواة ب ت ت اجلنس ت ت والوصت تتول إىل خت تتدمات الصت تتحة اإل ابيت تتة.
(التوصية )44-149
ووضعت "اسرتاتيجية التتعلم متدى احليتاة ( ")٢٠١٨-٢٠١٤لت دة كفتاتة نظتا التتعلم
ُ -١٣٢
مدى احلياة ودعم وصول النسات الضتعيفات احلتال إىل التعلتيم مبتا يف ذلت التعلتيم عتن بعتد والتتعلم
املفتتتوح .ويف هتتذا الستتياق اخنفتتض معتتدل األميتتة ب ت النستتات (فتتوق ستتن السادستتة) متتن  ١9.٤يف
املا ة يف عا  ٢٠٠٠إىل  5.٤يف املا ة يف عا  .٢٠١٧وابلنسبة للعا الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٧
بلغت نسبة الفتيات يف املدارس  9١.6يف املا ة يف التعليم االبتدا ي (الصبيان 9١.٤ :يف املا ة)
و ٨٣.٣يف املا تتة يف التعل تتيم الث تتانوي (الص تتبيان ٨٣.٧ :يف املا تتة) و ٤٧.٣يف املا تتة يف التعل تتيم
العاي (الصبيان ٤٣.9 :يف املا ة)( .التوصيا  64-148و 77و 13٥و)136
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 -١٣٣وأُدرج "التحتترش" عل ت أن ت ش ت متتن أش ت ال التميي ت يف القتتانون رقتتم  6٧٠١الصتتادر
يف ع تتا  .٢٠١6وبن تتاتً علت ت ذلت ت ف تتنن النس تتات الال تتي ي تتدع أهن تتن تعرض تتن للتح تترش أو أي
ش ت آختتر متتن أش ت ال التميي ت يف أي ستتياق س توات أكتتان ذل ت متتن قب ت مقتتدمي اخلتتدمات
العام تتة أو اخلاص تتة أو يف أم تتاكن العم ت ت مي تتنهن تق تتدمي ش ت ت وى إىل املؤسس تتة الوطني تتة حلق تتوق
اإلنس ت تتان ال ت تتيت مي نه ت تتا أن تف ت تتر عق ت تتوابت علت ت ت املؤسس ت تتات العام ت تتة أو ال ي ت تتا ت اخلاص ت تتة.
(التوصيا  17-148و 60و 66و 67و 12-1٥0و)26

حقوق الطفل
 -١٣٤قتتدمت تركيتتا تقريرهتتا اجلتتام للتقري ترين التتدوري الراب ت واخلتتامس مبوج ت املتتادة  ٤٤متتن
اتفاقية حقوق الطف إىل جلنة حقوق الطف يف  ٢9آذار/مارس .٢٠١9
 -١٣5وصدقت تركيا عل "الربوتوكول االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفت املتعلتق إبجترات تقتدمي
البالغ تتات" يف ع تتا  .٢٠١٧وق تتد نُش تتر املرس تتو (رق تتم  )١٠٨٣6/٢٠١٧بشت ت ن املوافق تتة علت ت
الربوتوكتتول االختيتتاري يف اجلريتتدة الرمسيتتة يف  ٧كتتانون األول/ديستتمرب  ٢٠١٧ودخ ت الربوتوكتتول
حيت ت التنفي تتذ يف  ٢6آذار/م تتارس  ٢٠١٨واس تتت ملت ب تتذل العملي تتة القانوني تتة احمللي تتة بش ت ت ن
التصديق علي ( .التوصيا  1-148و 3و)4
 -١٣6مت تنفي ت ت تتذ "الوثيق ت ت تتة االس ت ت ت ترتاتيجية الوطني ت ت تتة وخطت ت ت تتة العم ت ت ت ت بش ت ت ت ت ن حق ت ت تتوق الطف ت ت ت ت
( ")٢٠١٧-٢٠١٣واعتمدت مبوجبها تسعة أهتداف ملموستة لتحقيتق حتستينات فعليتة يف كت
جان من جوان حيتاة األطفتال .ومتن أجت مراعتاة مصتاح الطفت الفضتل يف كت جانت متن
جوانت ت السياس تتة احل ومي تتة ف تتنن والواث تتق املتعلق تتة ابلسياس تتات العام تتة مثت ت خطت ت التنمي تتة
والربام السنوية الرائسية والورقة االسرتاتيجية ( )٢٠١٣-٢٠١9لوزارة األسرة والعم واخلدمات
االجتماعيتتة تشتتتم عل ت أح تتا بش ت ن تع ي ت حقتتوق الطف ت  .وجيتتري تنفيتتذ ورقتتة اس ترتاتيجية
التنستتيق فيمتتا يتعلتتق خبتتدمات محايتتة الطفت ( )٢٠١9-٢٠١٤متتن أجت تتتوفز ختتدمات احلمايتتة
والوقاية لألطفال( .التوصيا  28-148و 44و)49
 -١٣٧وأعد "الرب م الوطين (وخطتة العمت ) مل افحتة عمت األطفتال" للفترتة .٢٠٢٣-٢٠١٧
وحيدد الرب م تدابز شاملة للقضات عل عم األطفال وال سيما أسوأ أش ال عم األطفال
وحيتتدد الفئتتات املستتتهدفة ذات األولويتتة مثت "األطفتتال التتذين يعملتتون يف الش توار " و"األطفتتال
الع تتاملون يف أعم تتال ش تتاقة وخط تترة يف املؤسس تتات الص تتغزة واملتوس تتطة" و"األطف تتال الع تتاملون يف
األعمتتال ال راعيتتة املؤقتتتة"؛ بينمتتا تضت خطتتة العمت أهتتدافاً حمتتددة جلميت املؤسستتات العامتتة ذات
الصتتلة متتن أج ت اختتتاذ التتتدابز الالزمتتة للقضتتات عل ت عم ت األطفتتال( .التوصرريا 86-148
و 87و 88و 94و)137
 -١٣٨و"فرق اخلربات املعنية ابلتدخ " اليت مت تش يلها متن أجت منت حتاالت إمهتال األطفتال
أو إستاتة معتاملتهم أو ممارستتة العنتف ضتتدهم أو التصتدي هلتتا يف الوقتت املناست بتدأت عملهتتا
يف  ٨١حمافظة اعتباراً من كانون األول/ديسمرب ( .٢٠١٨التوصيتان  89-148و)17-149
()١١

 -١٣9كما تشتم "خطة العم الوطنية الثالثة مل افحة العنف ضد املترأة "٢٠٢٠-٢٠١6
علت ت ت ت ت تتدابز ش ت تتاملة ملنت ت ت العن ت تتف ض ت تتد األطف ت تتال؛ بينم ت تتا ي ت تتوفر " ١٨٣خطت ت تاً هاتفيت ت تاً لتق ت تتدمي
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ال تتدعم االجتمت تتاعي"( )١٢املس تتاعدة الطار ت تتة لألطف تتال ضت تتحا مجي ت ت أش ت ت ال اإلي تتذات والعنت تتف.
(التوصيتان  82-148و)111
 -١٤٠وأُع تتد مش تترو "خط تتة عمت ت احملافظ تتات مل افح تتة الت ت واج املب تتر والقس تتري" بع تتد إجت ترات
مق تتابالت مستفيض تتة يف ع تتا  ٢٠١٧مت ت ممثل تتي املؤسس تتات واملنظم تتات العام تتة ذات الص تتلة يف
احملافظ تتات ال تتيت ترتفت ت فيه تتا نس تتبة الت ت واج املب تتر والت ت واج القس تتري .ووفق ت تاً ل تتذل ومتش تتياً م ت ت
اهلدف  ٣-5من أهداف التنمية املستدامة بدأ إعداد "وثيقة االسرتاتيجية وخطة العمت الوطنيتة
مل افحة ال واج املب ر والقسري ( "٢٠٢٣-٢٠١٨ابلتعاون م مجي أصحا املصلحة املعنيت
مب ت تتا يف ذلت ت ت اإلدارات احمللي ت تتة واملنظم ت تتات غ ت تتز احل ومي ت تتة( .التوص ر رريا  99-148و100
و 103و)20-149
 -١٤١ويعمت "الفريتتق العامت املعتتين بوستتا التواصت االجتمتتاعي" حتتتت إشتراف وزارة العمت
واخل تتدمات االجتماعي تتة ابلتع تتاون م ت هيئ تتة ت نولوجي تتا املعلوم تتات واالتص تتاالت وإدارة م افح تتة
جترا م اإلنرتنتتت التابعتتة للمديريتتة العامتتة لألمتتن متتن أجت منت استتتغالل األطفتتال وإيتتذا هم عل ت
اإلنرتنت( .التوصية )39-148
 -١٤٢وتقتتد "خدمتتة التتدعم االجتمتتاعي واالقتصتتادي" لألستتر غتتز القتتادرة علت إعالتتة أطفاهلتتا
مالي تاً .وه تتذه اخلدم تتة تت تتي لألطف تتال الع تتي يف بيئ تتة أست ترية وت تتوفر ال تتدعم النفس تتي واالجتم تتاعي
ألسرهم وسيتم لتوال ذلت وضت هتؤالت األطفتال يف دور للرعايتة بستب افتقتار أسترهم إىل املتوارد
املاليتتة الالزمتتة لتلبيتتة احتياجتتا م األساستتية .وهتتذه اخلدمتتة مت تتن األطفتتال التتذين ترك توا الدراستتة
بسب صعوابت مالية من مواصلة تعليمهم اإلل امي( .التوصيا  39-148و 113و)137

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -١٤٣ص تتدقت تركي تتا علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة حق تتوق األش تتخا
يف  ٢6آذار/مارس ( .٢٠١5التوصيتان  1-148و)4

ذوي اإلعاق تتة

 -١٤٤ومت حى عا  ٢٠١6تنفيذ "مشرو دعتم تنفيتذ ورصتد اتفاقيتة حقتوق األشتخا ذوي
اإلعاقتة" التتذي بتدأ تنفيتتذه يف عتا  .٢٠١٣ويهتتدف املشترو إىل تع يت حقتوق األشتتخا ذوي
اإلعاق ت تتة عل ت ت النح ت تتو املنص ت تتو علي ت ت يف اتفاقي ت تتة حق ت تتوق األش ت تتخا ذوي اإلعاق ت تتة يف مجي ت ت
املؤسس تتات العام تتة م تتن خ تتالل خمتل تتف أنش تتطة التوعي تتة .وأُع تتد خمط ت مؤش ترات أيض تاً يف س تتياق
املشرو املذكور من أج حتديد مستتوى إعمتال كت واحتد متن احلقتوق التواردة يف اتفاقيتة حقتوق
األشخا ذوي اإلعاقة( .التوصية )140-148
 -١٤5وجت ت تتري االس ت تتتعدادات لص ت تتياغة "وثيق ت تتة االست ت ترتاتيجية وخط ت تتة العمت ت ت الوطني ت تتة حلق ت تتوق
األشخا ذوي اإلعاقة" حتت رعايتة وزارة العمت واخلتدمات االجتماعيتة .و تدف العمليتة التيت
يتتتم تنفيتتذها ابلتنستتيق م ت مجيت أصتتحا املصتتلحة مبتتا يف ذلت اجملتم ت املتتدين إىل إعتتداد وثيقتتة
شتتاملة تتضتتمن تتتدابز تش تريعية ومؤسستتية وعمليتتة لتع ي ت حقتتوق األشتتخا ذوي اإلعاقتتة وفق تاً
لالتفاقية إىل جان حتديد أسالي التنفيذ( .التوصية )142-148
 -١٤6ومت يف ع ت تتا  ٢٠١٣تش ت ت ت ي "جل ت تتان رصت ت تتد ومراجع ت تتة إم اني ت تتة الوص ت تتول" يف مجي ت ت ت
احملافظتتات البتتالغ عتتددها  ٨١حمافظتتة متتن أج ت مراقبتتة املمارستتات املتعلقتتة ابلرتتيبتتات التيس تزية
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لألش تتخا ذوي اإلعاق تتة وق تتد ب تتدأت تف تتر غرام تتات من تتذ ع تتا  ٢٠١5علت ت مجيت ت مق تتدمي
اخل تتدمات العام تتة مثت ت مركب تتات النقت ت الع تتا واملب تتاين العام تتة ال تتيت ال تق تتد خ تتدمات يف متن تتاول
األشتتخا ذوي اإلعاقتتة .وعتتالوة علت ذلت فتتنن "الال حتتة املتعلقتتة بتيستتز وصتتول األشتتخا
ذوي اإلعاقة إىل خدمات املواصالت بت املتدن ويف قطتا الستياحة" قتد دخلتت حيت التنفيتذ يف
عا ( .٢٠١٧التوصية )143-148
 -١٤٧وخصصت مي انية منفصلة جلمي النفقات املتعلقة ابلرتتيبات التيسزية لألشخا ذوي
اإلعاقة واليت استخدمتها املؤسسات العامة يف خط اإلنفاق اخلاصتة هبتا يف مي انيتة عتا .٢٠١٨
ومت حتوي ت مبلتتغ  ٧ ٧5٨ ٠٠٠ومبلتتغ  ٤ ٤٣٠ ٠٠٠لتتزة تركيتتة إىل مشتتاري تتعلتتق ابلرتتيبتتات
التيست تزية لألش تتخا ذوي اإلعاق تتة يف ع تتامي  ٢٠١5و ٢٠١6علت ت التت تواي ومت حتدي تتد ٣٨
م تباً ح ومياً و ٣5مستشف كمناطق را دة لتنفيذ املشاري املذكورة( .التوصية )147-148
 -١٤٨ووضعت يف عتا " ٢٠١٧املبتاد التوجيهيتة إلاتحتة وصتول األطفتال إىل املرافتق املبنيتة"
من أج وض معايز تيسزية لألطفال ذوي اإلعاقة( .التوصية )14٥-148
 -١٤9ويف الف ت تترتة ب ت ت ت ع ت تتامي  ٢٠١٣و ٢٠١٨نُظم ت تتت دورات تدريبي ت تتة بش ت ت ت ن الرتتيب ت تتات
التيس تزية لألشتتخا ذوي اإلعاقتتة شتتار فيهتتا  5 ٠٠٠متتن متتوففي اإلدارة احملليتتة واملؤسستتات
العامتتة .وعتتالوة عل ت ذل ت ومتتن أج ت ز دة التتوعي بش ت ن مس ت لة الوصتتول إىل التعلتتيم العتتاي
ُعقدت مخس حلقتات دراستية بعنتوان "جامعتات مي تن الوصتول إليهتا" يف عتا  ٢٠١٨مبشتاركة
ممثل من  ١٨٣جامعة( .التوصية )146-148
 -١5٠ومن أج تع ي حتق األشتخا ذوي اإلعاقتة يف التصتويت تؤختذ صتناديق اقترتا متنقلتة
إىل األش تتخا ال تتذين ال يس تتتطيعون مغ تتادرة من تتازهلم بس تتب اإلعاق تتة وذلت ت من تتذ ع تتا .٢٠١٨
واس تتتفاد م تتن ه تتذه اخلدم تتة ح تتى اآلن  ٢٢ 95١شخصت تاً .ومت تتن  ٧٨.٠5يف املا تتة م تتن مجيت ت
النتتاخب ذوي اإلعاقتتة متتن اإلدالت أبص توا م يف االنتختتاابت العامتتة التتيت جتترت يف  ٢٤ح ي تران/
يوني ( .٢٠١٨التوصية )142-148
 -١5١وبعد أن ثبتت فعالية "مشرو حتس ختدمات األشتخا ذوي اإلعاقتة (")٢٠١٤-٢٠١١
يف مت ت ت األشت تتخا ذوي اإلعاقت تتة م تتن التعبت تتز عت تتن مطت تتالبهم فيم تتا يتعلت تتق ابخلت تتدمات العامت تتة
واملؤسستتية املقدمتتة هلتتم واملشتتاركة يف ختطتتي اخلتتدمات املستتتقبلية فقتتد مت يف عتتا  ٢٠١٨تنفيتتذ
مش تترو متابع تتة بعن ت توان "اإلدم تتاج االجتم تتاعي لألش تتخا ذوي اإلعاق تتات العقلي تتة" .ويه تتدف
مش تترو املتابع تتة ال تتذي يس تتتهدف بشت ت خ تتا األش تتخا ذوي اإلعاق تتة العقلي تتة إىل تع يت ت
اندماجهم االجتماعي( .التوصية )147-148
 -١5٢وأُجري حب مستفيض ب عامي  ٢٠١5و ٢٠١٧من أج توسي نطاق استخدا لغتة
اإلشتتارة الرتكيتتة .ويف هتتذا الستتياق مت مج ت بيتتا ت متتن  ١١6شخص تاً لغتتتهم األساستتية هتتي لغتتة
اإلشارة .وش البح أساساً لوض "قاموس لغة اإلشارة الرتكية" وصدر يف عا  ٢٠١٧كتا
"قواعد لغة اإلشارة الرتكية" الذي نُشر م ترمجت إىل اللغة اإلن لي ية( .التوصية )142-148
 -١5٣وتع ف وزارة النق واهلياك األساسية عل تنفيذ مشرو بعنوان "إم انيتة الوصتول إىل
خدمات نق الركا يف تركيا ( ")٢٠١9-٢٠١٧من أج تع ي إم انية الوصتول إىل ختدمات
نق ت الركتتا وتع ي ت القتتدرات التقنيتتة واملؤسستتية للتتوزارة يف هتتذا اجملتتال .ويشتتم املشتترو التتذي
س تتي تم بنهاي تتة ع تتا  ٢٠١9ص تتياغة خط تتة عم ت ت وورق تتة اس ت ترتاتيجية وطني تتة بش ت ت ن إم انيت تتة
الوصول إىل جان تنفيذ مشاري را دة وأنشطة توعية( .التوصية )144-148
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الالجئون وملتمسو اللجوء واحلماية الدولية واالجتار ابلبشر
 -١5٤فتحتتت تركيتتا أبواهبتتا للستتوري منتتذ عتتا  ٢٠١١دون أي ش ت متتن أش ت ال التميي ت .
وحى تشرين األول/أكتتوبر  ٢٠١9حصت  ٣ 6٧١ 55٣ستور ً علت احلمايتة املؤقتتة يف تركيتا
بينما يوجد  6٣ ٢٠٤سور ً يف مراك إقامة مؤقتة.
 -١55وفيمتتا يتعلتتق بتنفيتتذ بيتتان تركيتتا واالحتتتاد األورويب الصتتادر يف  ١٨آذار/متتارس ٢٠١6
فنن السوري الذين تتم إعاد م من ج ر حبر إجي مينحون أيضاً وض احلماية املؤقتة.
 -١56ويف إط تتار احلماي تتة املؤقت تتة مي تتن للس تتوري االس تتتفادة م تتن خ تتدمات الرعاي تتة الص تتحية
اجملانية .وتُعط اجملموعات الضعيفة وخاصتة القصتر غتز املصتحوب األولويتة يف االستتفادة متن
خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي واالجتماعي وإعادة الت هي  .وعالوة عل ذل تُراع
مصتتلحة الطف ت الفضتتل يف مجي ت اإلج تراتات املتعلقتتة ابألطفتتال .ومي تتن للستتوري تقتتدمي طل ت
للحصول عل تصري عمت بعتد ستتة أشتهر متن تستجيلهم .ومي تن تتوفز املستاعدة القانونيتة هلتم
عند تقدمي طل إىل نقابة احملام يف احملافظة اليت ُسجلوا فيها( .التوصية )1٥3-148

 -١5٧ويف الوقتتت ال تراهن يوجتتد يف تركيتتا  ١ ٠٨٢ ١٧٢طف تالً ستتور ً يف ستتن التعلتتيم .وبعتتد
إغ تتالق مراكت ت التعل تتيم املؤقت تتة مت إحل تتاق األطف تتال الس تتوري ابمل تتدارس العام تتة اعتب تتاراً م تتن الع تتا
الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١6ومت تطبيق االلت ا بتستجي طتال الصتفوف األول واخلتامس والتاست .
وح تتى أيلول/س تبتمرب  ٢٠١9بلغ تتت نس تتبة األطف تتال الس تتوري امللتحق ت ابمل تتدارس  6٣.٢٣يف
املا ة ( 6٨٤ ٢5٣طالباً)( .التوصية )4٥-149
 -١5٨وتقتتو وزارة التعلتتيم واالحتتتاد األورويب بتنفيتتذ مشتترو "تع ي ت دمت األطفتتال الستتوري يف
نظا التعليم الرتكي" .ويف إطار هذا املشرو تُعقتد دورات تدريبيتة للمعلمت واملتوفف اإلداريت
يف املدارس اليت يسج فيها معظم الطال السوري .
 -١59وع تتالوة علت ت ذلت ت ي تتتم تع يت ت دمت ت الط تتال الس تتوري يف التعل تتيم امله تتين .ويف ه تتذا
اإلط تتار مت إحل تتاق  ١ ٣٠٠أجن تتي يتمتع تتون ابحلماي تتة املؤقت تتة يف مراكت ت التعل تتيم امله تتين وم تتنحهم
الفرصة للعم يف جماالت حمددة (التوصية )4٥-149
 -١6٠ومت تبستتي إج تراتات معادلتتة شتتهادات التعلتتيم العتتاي .وبنتتات عل ت ذل ت ومنتتذ كتتانون
الثاين/ينتتاير  ٢٠١٧تقبت طلبتتات معادلتتة الشتتهادات التتيت يقتتدمها طتتالبو جلتتوت ال مي تتنهم تقتتدمي
شتهادا م األصتتلية أو نستتخ منهتتا ويتتتم قبتتوهلم يف عمليتتة معادلتتة الشتتهادات وفقتاً للتوا الدوليتتة.
وحى تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١9قد مواطنتون ستوريون حتواي  ٧ ٤٠٠طلت معادلتة .وبعتد
معادلة الشهادات مي ن لطالي اللجوت ممارسة مهنة أو مواصلة دراسا م األكادميية.
 -١6١وع تتالوة علت ت ذلت ت ومتش تتياً مت ت قت ترارات اجملل تتس التنفي تتذي ل تتوزارة التعل تتيم الع تتاي ف تتنن
الطتتال التتذين مت قبتتوهلم يف ستتور قب ت العتتا الدراستتي  ٢٠١٤-٢٠١٣للحصتتول عل ت درجتتة
جامعيتتة متوستتطة أو لاللتحتتاق ابلدراستتة اجلامعيتتة أو الدراستتات العليتتا (خبتتالف ختصصتتي الط ت
وطت ت األس تتنان) ُمست ت هل تتم ابالنتق تتال إىل مؤسس تتات التعل تتيم الع تتاي يف تركي تتا اعتب تتاراً م تتن الع تتا
الدراسي  .٢٠١5-٢٠١٤كما ُمس هلتم اباللتحتاق ابلتدورات كطتال خاصت يف حتال عتد
مت نهم من تقدمي املستندات املطلوبة.
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 -١6٢ومتتث ت تركيتتا امتثتتاالً اتم تاً ملبتتدأ عتتد اإلعتتادة القس ترية .وال يتتتم ح ت امل تواطن الستتوري
أو إجبارهم عل العودة إىل سور  .وجترى مراقبة عمليتات العتودة اآلمنتة والطوعيتة مراقبتة صتارمة.
وإذا كتتان أحتتد امل تواطن الستتوري مستتتعداً للعتتودة إىل ستتور طوع تاً يُعب ت منتتوذج طل ت العتتودة
الطوعيتتة ابللغت ت الرتكيتتة والعربيتتة ويوقع ت مقتتد الطل ت ومتترتجم شتتفوي واملوفتتف العتتا املعتتين
بعمليتات العتتودة وممثت مل تت املفوضتتية الستتامية لشتؤون الالجئت  .وعتتالوة علت ذلت يُستتم
للسوري مبغادرة تركيا لدى تقدمي أتشزة سارية املفعول من دولة اثلثة.
 -١6٣وفيما يتعلق إبعادة توط السوري يف بلدان اثلثة أنشئت جلتان معنيتة إبعتادة التتوط
يف احملافظات .وحتدد هذه اللجان السوري احملتاج والضعفات وتقد املعلومات ذات الصلة إىل
مفوض ت تتية ش ت تتؤون الالجئت ت ت ع ت تتن طري ت تتق املديري ت تتة العام ت تتة إلدارة اهلج ت تترة .وح ت تتى تشت ت ترين األول/
أكتتوبر  ٢٠١9أُعيتتد تتوط  ١5 69٢ستتور ً يف هتذا اإلطتتار .وأُعيتد تتتوط  ٢٤ 5٠٧ستتور ً
مبوج البيان املشرت ب تركيا واالحتاد األورويب الذي ينص عل إعادة توط مواطن سوري يف
االحتاد األورويب مقاب ك مواطن سوري يتم إرجاع من ج ر حبر إجي إىل تركيا.
 -١6٤ويف عا  ٢٠١٨نشرت مؤسسة أمت املظتامل تقريتراً خاصتاً بعنتوان "الستوريون يف تركيتا"
يتضمن حتليالً ألوضا األجان املتمتع ابحلماية املؤقتتة .وتنتاول التقريتر اخلتدمات التيت تقتدمها
املؤسستتات العامتتة واملنظمتتات غتتز احل وميتتة وقتتد اقرتاحتتات بشت ن مجلتتة أمتتور منهتتا تع يت كفتتاتة
اخلدمات وحتس التشريعات احمللية.
 -١65وتتترد الت تتدابز املتعلقتتة مب افح تتة االجتتتار ابلبش تتر يف القتتانون املتعل تتق ابألجان ت واحلماي تتة
الدوليتتة (القتتانون رقتتم  .)6٤5٨وعتتالوة عل ت ذل ت فتتنن الال حتتة املتعلقتتة مبن ت االجتتتار ابلبشتتر
ومحاية الضحا دخلتت حيت النفتاذ يف  ١٧آذار/متارس  .٢٠١6وتتنص الال حتة علت إجتراتات
ومباد ملن وم افحة االجتار ابلبشر ومحاية ضحا االجتار ابلبشتر وإصتدار تصتاري اإلقامتة
وتقتتدمي ختتدمات التتدعم لضتتحا االجتتتار ابلبشتتر( .التوصرريا  11-148و 12و 1٥و19
و 90و 91و)93
 -١66وعمالً ابلال حة حيص مجي ضحا االجتتار ابلبشتر علت بترام التدعم دون متييت مت
مراع تتاة االحتياج تتات اخلاص تتة للفئ تتات الض تتعيفة مثت ت األطف تتال .ويتض تتمن ال تترب م الوص تتول إىل
خمتل تتف اخل تتدمات مث ت الست ت ن والص تتحة وال تتدعم النفس تتي واالجتم تتاعي واخل تتدمات االجتماعي تتة
واإلغاثة واملساعدة القانونية واالستشارات والرتمجة والتوجي املتعلق ابخلدمات التعليمية وكذل
التعل تتيم امله تتين والوص تتول إىل س تتوق العمت ت واخل تتدمات االستش تتارية املقدم تتة م تتن املنظم تتات غ تتز
احل ومية ذات الصلة واملنظمات الدولية أو احل ومية الدولية .كمتا يتتم إخطتار ستفارة أو قنصتلية
بلت تتد الشت تتخص الضت تتحية مبوافقت ت ت وميت تتن الفرصت تتة ملقابلت تتة مت تتوففي الست تتفارة أو القنصت تتلية .وميت تتن
املستفيدون من بر م الدعم تراخيص عم وفقاً للقانون املتعلق ابلقوى العاملة الدولية (القتانون
رقم  .)6٣٧5وبناتً علت موافقتة الضتحية تتتم العتودة الطوعيتة إىل بلتد املنشت أو دولتة اثلثتة آمنتة
وفقاً لرب م العودة الطوعية واآلمنة( .التوصيا  83-148و 84و 8٥و)91
 -١6٧وتصتتدر احملافظتتات تصتتاري إقامتتة لضتتحا االجتتتار ابلبشتتر .وتصتتدر ت تراخيص اإلقامتتة
ملتتدة  ٣٠يوم تاً ومي تتن جتديتتدها لف ترتات متتد ا ستتتة أشتتهر .بيتتد أن املتتدة اإلمجاليتتة ال مي تتن أن
تتجاوز ثالث سنوات .ويُعف ضحا االجتار ابلبشر من رسو اإلقامة.
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 -١6٨وأنشتتئت جلنتتة تنستتيق مل افحتتة االجتتتار ابلبشتتر هبتتدف منت جرميتتة االجتتتار ابلبشتتر ووضت
السياستات واالسترتاتيجيات املتعلقتتة مب افحتة االجتتتار ابلبشتتر .وعقتدت جلنتتة التنستتيق اجتماعا تتا
يف  ١آذار/متتارس  ٢٠١٧و ٢٨شتتبا /فرباير  ٢٠١٨مبشتتاركة التتوزارات واملؤسستتات العامتتة املعنيتتة
وكذل املنظمات الدولية واملنظمات غز احل ومية .وعمالً ابلقرارات املتخذة يف هذه االجتماعات:
أُنش تتئت أفرق تتة عامل تتة فرعي تتة؛ وعق تتد الفري تتق العامت ت الفرع تتي املع تتين ابألطف تتال
•
اجتماعات يومي  ٢٧نيسان/أبري  ٢٠١٧و ٢١أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨كما
عقد الفريق العام الفرعي بش ن العم اجتماعاً يف  ٢٧أيلول/سبتمرب ٢٠١٨؛
•

أُع تتد كتي ت ت معلوم تتات يه تتدف إىل توعي تتة امل تتوفف املعني ت ت مب افح تتة االجت تتار
ابلبشر ومت توزيع عل مجي الدوا ر املعنية ابهلجرة يف احملافظات؛

•

مت تعي موففي اتصال يف  ١5حمافظة هبا غالبية ضحا االجتار ابلبشر؛

•

نُش ت ت تتر تقري ت ت تتر بش ت ت ت ن م افح ت ت تتة االجت ت ت تتار ابلبش ت ت تتر يف تركي ت ت تتا يف ع ت ت تتا .٢٠١٧
(التوصيا  83-148و 84و 8٥و)92

 -١69وجيت تتري إعت تتداد "خطت تتة العم ت ت الوطنيت تتة بش ت ت ن اهلجت تترة غت تتز النظاميت تتة" وجت تترى يف ٣٠
نيس تتان/أبري  ٢٠١9مبش تتاركة مجيت ت أص تتحا املص تتلحة ال تتوطني تنظ تتيم حلق تتة عمت ت تتعل تتق
ابلوثيقة االسرتاتيجية وخطة العم الوطنية بش ن اهلجرة غز النظامية.
 -١٧٠ومتتن أج ت ز دة التنستتيق بش ت ن تع ي ت اهلجتترة النظاميتتة وم افحتتة اهلجتترة غتتز النظاميتتة
بفعالي ت تتة تتع ت تتاون تركي ت تتا تع ت تتاو ً وثيق ت تاً مت ت ت بل ت تتدان املنشت ت ت مث ت ت أفغانس ت تتتان وابكس ت تتتان وإيت ت تران.
(التوصية )1٥2-148
 -١٧١كمتتا أنشت ت تركيتتا جمموعتتة واستتعة متتن اآلليتتات ملنت أو وقتتف تتتدفق املقتتاتل اإلرهتتابي
األجان  .وتعم تركيا عل تع ي التدابز األمنية لتوقيف واعترتا املقتاتل اإلرهتابي األجانت
يف املطارات ونقا العبتور احلدوديتة األخترى عتن طريتق وحتدات حتليت املختاطر املنشت ة خصيصتاً
هلتتذا الغتتر وغتتز ذل ت متتن تتتدابز أمتتن احلتتدود .ودعتتت تركيتتا بلتتدان املنش ت إىل اختتتاذ التتتدابز
القانونية واإلدارية الالزمة ملن مغادرة وسفر املقاتل اإلرهابي األجان متن بلتداهنم .ويف ستياق
التدابز املتختذة ضتد هتؤالت املقتاتل األجانت مت بت عتا  ٢٠١١وتشترين األول/أكتتوبر ٢٠١9
حظتتر دخ تتول  ٧6 6٢١أجنبي تاً وترحي ت  .٧ 6٠6وفحصتتت وح تتدات حتلي ت املخ تتاطر ه تتو ت
أكث ت تتر م ت تتن  ٣٠ 5٠٠مس ت تتافر وأج ت تترت مق ت تتابالت ألكث ت تتر م ت تتن  ٢٠أل ت تتف ش ت تتخص ومنع ت تتت
حتواي  9 5٠٠شتتخص متتن دختتول تركيتتا .كمتتا أنشت ت تركيتتا آليتتات لتقتتدمي املقتتاتل اإلرهتتابي
األجانت ت إىل العدال تتة وت تتوفز خ تتدمات إع تتادة الت هيت ت عن تتد االقتض تتات .وص تتدقت تركي تتا علت ت
الربوتوكتتول اإلضتتايف التفاقيتتة جملتتس أورواب ملنت اإلرهتتا بشت ن املقتتاتل اإلرهتتابي األجانت يف
شبا /فرباير ( .٢٠١٨التوصية )46-149
Notes
Grand National Assembly of Turkey.
JRS is available at https://www.yargireformu.com/images/YRS_ENG.pdf
See paragraph 135.
See paragraph 143.
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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.
According to the Regulation on the Implementation of the Law on the Ombudsman Institution.
Lausanne Peace Treaty, Articles 37–45.
Mansur Yalçın and others v. Turkey (21163/11) judgment of the ECtHR, dated 16 September 2014.
More information regarding the activities carried out under the Project can be found on the Project’s
website http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/
For the schooling ratio for both male and female students in the 2017-2018 academic year, see
paragraph 132.
See paragraph 126.
See paragraph 127.
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