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  املنهجية وعملية التشاور   -أوالً 
نسقت وزارة اخلارجية إعداد هذا التقرير استناداً إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن              -١

واستشريت يف إعداد التقرير اجلهات املعنية من مؤسسات حكوميـة          . جملس حقوق اإلنسان  
 وجامعات وغرف مهنية، وأسهمت هذه اجلهات مسامهة ُيعتد هبا يف           وممثلني للمجتمع املدين  

  .حمتويات التقرير
وقدمت الـوزارات املختـصة     . وتولت وزارة اخلارجية تنسيق مسامهات الوزارات       -٢

وغريها من املؤسسات احلكومية مسامهاهتا عن طريق حلقات وصل كُلفت حتديداً بإعـداد             
  .التقرير الدوري الشامل

فعقـدت وزارة اخلارجيـة     .  املشاورات مع اجملتمع املدين على مـرحلتني       وعقدت  -٣
 مبشاركة اجلهات صاحبة املصلحة     ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول اجتماعاً تشاورياً يف أواخر     

 ذلك، دعيت مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل اإلسهام يف العملية           مبوازاةو. يف اجملتمع املدين  
وأتاحت مسامهات اجملتمع املـدين     . ة على شبكة اإلنترنت   من خالل صفحة وزارة اخلارجي    

واسـتفادت  . معلومات حامسة األمهية لتحديد القضايا ذات األولوية يف التقريـر الـوطين           
السلطات التركية استفادة كبرية من العملية التشاورية، ووطدت العزم على مواصـلة هـذا              

  . التعاون مع اجملتمع املدين

  السياق  -ثانياً   
 عملية إصالح شاملة ونشطة يف جمال حقوق اإلنسان         ٢٠٠١تنتهج تركيا منذ عام       -٤

وإذا كانت اخلطوة األوىل مـن عمليـة        . الغاية منها حتسني محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها      
مع املبادئ واملعايري الدولية يف جمـال       متماشياً  اإلطار القانوين احمللي    جعل  إىل  رمي  اإلصالح ت 

دميقراطية وسيادة القانون، فإن اخلطوة الثانية تسعى إىل وضع هذا اإلطار           حقوق اإلنسان وال  
  .القانوين اجلديد موضع التنفيذ

ويف إطار اخلطوة األوىل، نفذت يف فترة قصرية سلسلة من اإلصالحات القانونيـة               -٥
 واعُتمدت مثاين جمموعات مـن      ٢٠٠١فقد ُعدِّل الدستور ثالث مرات منذ عام        . امللحوظة

 من الدستور يف عـام      ٩٠ املادة   لوعقب تعدي . ابري اإلصالحية يف أقل من ثالث سنوات      التد
، باتت لالتفاقات الدولية يف جمال احلقوق واحلريات األساسية األسـبقية يف حـال              ٢٠٠٤

  .ذات املسائلتنازعها مع أحكام القوانني الوطنية يف 
 أمهية أساسـية حلمايـة      وتوطدت هذه التعديالت الدستورية باعتماد قوانني ذات        -٦

ومن هذه القوانني اجلديدة القانون املدين وقانون العقوبات وقانون         . حقوق اإلنسان وتعزيزها  
  .اجلمعيات وقانون اإلجراءات اجلنائية
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وأدت عملية اإلصالح الطموحة إىل إحراز تقدم كبري يف عدد من اجملاالت من بينها                -٧
ب، وإصالح نظام السجون، وحرية التعـبري، وحريـة   ة التعذيفحاكإلغاء عقوبة اإلعدام، وم 

املؤسسات املدنيـة   تكوين اجلمعيات والتجمع، واحلرية الدينية، وعمل القضاء، والعالقة بني          
  . ، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتدابري مكافحة الفسادوالعسكرية

، ٢٠٠٦أبريل  /نيسانعلن عنها يف    وتتضمن جمموعة التدابري اإلصالحية التاسعة اليت أُ        -٨
يف سن مشاريع القوانني اليت سبق عرضها على الربملـان، وعـرض            فيما تتضمنه، اإلسراع    

مشاريع قوانني جديدة، والتعجيل يف عملية التصديق على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان            
  .  حلقوق اإلنساناليت وقعتها تركيا، وإنشاء مؤسسة ألمني املظامل ومؤسسة وطنية مستقلة

وقـد  .  استراتيجية شاملة إلصالح النظام القضائي     ٢٠٠٩واعُتمدت مؤخراً يف عام       -٩
أُعدت هذه االستراتيجية هبدف زيادة فعالية النظام القضائي وكفاءتـه وتعزيـز اسـتقالله              

وتنطوي االستراتيجية على تدابري لتحسني النظام اإلداري للجهاز القضائي وتيـسري   . ونزاهته
 يف مجلة أمور، اسـتحداث نظـام حملـاكم          ،كما تتوخى االستراتيجية  . الوصول إىل العدالة  

وتتضمن االستراتيجية إدخال تعديالت على بعض القـوانني        . االستئناف يف القضاء اإلداري   
  . األساسية وسن قوانني جديدة، مثل قانون الوساطة

ف يف  هدامج التدريبية اليت تـست    ومتثلت اخلطوة الثانية يف إطالق عدد كبري من الرب          -١٠
وتلقى أفراد قوات إنفاذ القـانون      . معظمها املوظفني احلكوميني املكلفني بتنفيذ تلك القوانني      

 وكـالء النيابـة   املؤلفة من الشرطة والدرك، وأعضاء اجلهاز القضائي، وخباصة القـضاة و          
ـ حو. واحملامون على مجيع املستويات تدريباً يف قضايا حقوق اإلنسان  ت هـذه الـربامج   قق

سع نطاق هذه الربامج لتشمل الطالب من مجيـع املـستويات           وُو.  يف العقلية  اًالتدريبية تغيري 
  .واجملتمع املدين واجلمهور عامة

وباإلضافة إىل اآلليات الدولية اليت تقيم معها تركيا تعاوناً كامالً، أُنـشئت آليـات      -١١
ويشارك ممثلون عن اجملتمع املـدين يف       . لكاملللرصد الوطين الفعال من أجل ضمان التنفيذ ا       

زز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      وُع. عملية اإلصالح من خالل آليات الرصد الوطنية هذه       
وجيري تنفيذ برامج ثنائية مع عدة بلدان ومشاريع مشتركة مـع           . بقوة على مجيع املستويات   

 حد من مشاكل التنفيذ وإجياد ثقافـة        جملس أوروبا واالحتاد األورويب بغية اإلقالل إىل أدىن       
  .مؤسسية حتترم حقوق اإلنسان

  اإلطار القانوين  -ألف   
. ١٩٨٢وبدأ العمل بالدستور احلايل منذ عـام        . ١٩٢٣قامت مجهورية تركيا سنة       -١٢

 من الدستور على أن تركيا دولة دميقراطية وعلمانية واجتماعية ختضع لسيادة            ٢وتنص املادة   
، املشار إليه يف هذه املادة، هو أحد املبـادئ األساسـية            "رام حقوق اإلنسان  احت"و. القانون

  . للجمهوريةثابتةال
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وختضع احلياة السياسية يف تركيا لنظام دميقراطي تعددي برملاين قائم علـى سـيادة                -١٣
والنظام االنتخاب التركي القائم على االقتراع العام مفتوح        . القانون واحترام حقوق اإلنسان   

وُيطبق مبدأ فصل السلطات تطبيقاً كامالً منذ إقرار الدستور الثاين          . ميع املواطنني البالغني  جل
. وختضع مجيع اإلجراءات واألنشطة التشريعية والتنفيذية واإلدارية ملراقبة القـضاء  ). ١٩٦١(

مجيع احلقـوق   تكاد تكون   و.  عليا ئية مستقلة وهيئات قضا    القضائية حماكمُ  ومتارس السلطةَ 
  .)١(شار إليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها تركيا مكفولة بالدستورامل

والقاسم املشترك  .  كانت أصوهلم  اًومواطنو الدولة التركية متساوون أمام القانون أي        -١٤
 حياة كرمية وأن يسعى     اولكل مواطن احلق والقدرة يف أن حيي      . يف الدولة التركية هو املواطنة    

 االرتقاء برفاهيته املادية والروحية باالستفادة من احلقوق واحلريات األساسية املنـصوص            إىل
  .عليها يف الدستور، متاشياً مع مبدأ املساواة والعدالة االجتماعية

 )٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١يف السنوات   (، ُعدل الدستور ثالث مرات      ٢٠٠١ومنذ عام     -١٥
مع املعايري الدولية، وال سيما مع االتفاقية األوروبية        بغية جعل إطار حقوق اإلنسان متماشياً       

وكانت الغايـة   . حلقوق اإلنسان ومع السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        
من هذه التعديالت توسيع نطاق حق الفرد يف األمان على شخصه، وحرية الرأي والتعـبري،               

ت، واملساواة بني اجلنسني، وعدم التمييـز،       وخصوصية احلياة الفردية، وحرية تكوين اجلمعيا     
  .واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية

. ٢٠٠٤وألغيت عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف مبوجب تعديل دستوري يف عـام          -١٦
ت اجلرائم وُحول. ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٣٠وباإلضافة إىل ذلك، أُقفلت حماكم أمن الدولة يف 

  . اليت كانت خاضعة الختصاص حماكم أمن الدولة إىل اختصاص حماكم اجلنايات
 يف حال حدوث تنازع بني االتفاقات       ه من الدستور املعدل على أن     ٩٠وتنص املادة     -١٧

الدولية يف جمال احلقوق واحلريات األساسية واملطبقة حسب األصول، والقوانني احمللية بسبب            
.  تكون ألحكام االتفاقـات الدوليـة      األسبقيةحكام املتعلقة باملسائل ذاهتا، فإن      اختالف األ 

وعلى هذا األساس، جيوز االحتجاج بأحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت            
  .عليها تركيا احتجاجاً مباشراً أمام احملاكم التركية

ة أمام حمـاكم القـضاء      ولكل مواطن تركي احلق يف أن يقيم دعوى على احلكوم           -١٨
. اليت يعتقد فيها أن حقوقه أو حرياتـه تعرضـت لالنتـهاك           ) احلاالت(املختصة يف احلالة    

وباإلضافة إىل ذلك، يستطيع األفراد أن يقدموا طلبات مباشرة إىل جلنة التحقيـق يف جمـال                
ـ         سان أو حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية التركية الكربى، أو إىل رئاسة حقـوق اإلن

وتعترف تركيا باختصاص احملكمـة األوروبيـة       . جمالس حقوق اإلنسان على املستوى احمللي     
حلقوق اإلنسان يف تلقي االلتماسات من أي شخص أو منظمة غري حكومية أو جمموعة مـن    

  .١٩٩٠، كما تعترف باالختصاص القضائي اإللزامي للمحكمة منذ عام ١٩٨٧األفراد منذ عام 
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ئ األساسية للنظام القانوين التركي أن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشـرة           ومن املباد   -١٩
ـ  عليـه و. عما يرتكبه املوظفون العموميون من أعمال تعسفية أو خمالفات         ه طلبـات   ، توجَّ

 وحتتفظ الدولة حبق الشكوى     )٢(التعويض عن األضرار املتكبدة جراء هذه األعمال إىل الدولة        
  .على املوظف املسؤول

  إلطار املؤسسيا  - باء  
ومن املتوقـع  .  وفقاً ملبادئ باريس  وطنية حلقوق اإلنسان  مؤسسة   تركيا إنشاء    عتزمت  -٢٠

  .ملؤسسة يف أمد وجيزذه ااستكمال العمل التحضريي لإلطار القانوين هل
وقدم رئـيس   . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٨ يف   قانون أمني املظامل  وأقر الربملان التركي      -٢١

. أعضاء الربملان طلباً إىل احملكمة الدستورية إللغاء بعض مواد القـانون          تركيا السابق وبعض    
، قررت احملكمة باإلمجاع إلغـاء القـانون بـدعوى        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٥ويف  

جمـال  ؤسسي علـى    املطابع  الضفاء  جياد ترتيب عام إل   والعمل جارٍ إل  . مع الدستور تعارضه  
  .حقوق اإلنسان يف تركيا

حقوق اإلنسان التابعـة للجمعيـة      يف جمال   جلنة التحقيق   ، تعمل   ١٩٩٠ ومنذ عام   -٢٢
وتنظر اللجنة يف مـدى امتثـال       .  أساساً بوصفها آلية رصد برملاين     الوطنية التركية الكربى  

ممارسات حقوق اإلنسان يف تركيا ملقتضيات الدستور والتشريع الوطين واالتفاقيات الدولية           
متلك اللجنة سلطات التحقيق وهـي خمولـة، يف إطـار أداء      و. اليت دخلت تركيا طرفاً فيها    

 احلكومية األخرى، والـسلطات احملليـة،       إلداراتمهامها، طلب معلومات من الوزارات وا     
واجلامعات، وأي مؤسسات عامة أخرى وكذلك من املنشآت اخلاصة، من أجـل إجـراء              

وجتري اللجنة  . دالء مبعلومات حتريات يف مبانيها ودعوة ممثلي هذه اهليئات للمثول أمامها واإل         
  .أيضاً عمليات تفتيش موقعية يف مراكز االحتجاز والسجون

تقـارير  وترفع اللجنة إىل رئاسة اجلمعية الوطنية التركية الكربى تقـارير سـنوية و           -٢٣
وحتال استنتاجاهتا أيـضاً إىل     . تتعلق بالقضايا املشمولة بواليتها وأداء مهامها     خمصصة الغرض   

واكتسبت اللجنة ثقـة اجلمهـور يف       . احلكومية املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة    املكاتب  
  .استخدام اختصاصاهتا بفعالية للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة

 ريادة العمـل املتعلـق حبقـوق        اجمللس العايل حلقوق اإلنسان   ومن املقرر أن يتوىل       -٢٤
ية مؤلفة من الوزير املسؤول عن حقوق       اإلنسان داخل احلكومة، وهذا اجمللس هو هيئة حكوم       

اإلنسان ووكالء رئاسة الوزراء والوزارات املختصة األخرى، واجمللس االستشاري حلقـوق           
اإلنسان، وهو هيئة استشارية مؤلفة من مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى، وممـثلني عـن     

 أن هذه اهليئات    إال. منظمات غري حكومية ورابطات مهنية، وخرباء يف جمال حقوق اإلنسان         
  .مل تؤد عملها بالفعالية اليت كانت متوقعة يف البداية
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وعلى املستوى السياسي، توىل فريق رصد اإلصالحات دوراً قيادياً يف اإلصالحات             -٢٥
 ٢٠٠٣وقد ُشكِّل هـذا الفريـق يف عـام          . تنفيذهايف  اليت طالت جمال حقوق اإلنسان و     

لفعلي لإلصالحات األخرية، مبا فيها اإلصالحات الرامية       الستعراض التقدم احملرز يف التنفيذ ا     
وهذا الفريق عبارة عن فريق عامل خمصص مؤلف        . إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف تركيا      

من وزير شؤون االحتاد األورويب وكبري املفاوضني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزيـر             
انونية وتنفيذها، ويناقش االحتياجـات،     اإلصالحات الق عن كثب    الفريق   رصدوي. اخلارجية

ويرسم اخلطوات املقبلة فيما خيص الوفاء باملعايري السياسية يف املفاوضات املتعلقة بانـضمام             
ويكفل الفريق أيضاً االتصاالت مع زعماء األقليـات وكبـار          . تركيا إىل االحتاد األورويب   

  .املسؤولني اإلداريني
 بوصـفها   ٢٠٠١أبريل  /، اليت أنشئت يف نيسان    سانرئاسة حقوق اإلن  وهناك أيضاً     -٢٦

وهذه اهليئة مسؤولة بصفة رئيسية عن تنسيق عمـل الوكـاالت           . هيئة تابعة لرئاسة الوزراء   
وهي مكلفة برصد تنفيذ األحكـام التـشريعية   . احلكومية املختلفة يف ميدان حقوق اإلنسان   

 ة من األفراد بشأن االنتهاكات املزعومـة      وهي تتلقى الطلبات املقدم   . املتصلة حبماية حقوق اإلنسان   
وعلى الرغم مما قدمته هذه اهليئة من مسامهة إجيابيـة حلمايـة            . حلقوق اإلنسان وتنظر فيها   

  .حقوق اإلنسان وتعزيزها يف البلد فإن انتساهبا للحكومة ال يسمح هلا بنيل اعتراف دويل
قوق اإلنـسان، يف مجيـع      ، املرتبطة برئاسة ح   جمالس حقوق اإلنسان  وهناك أيضاً     -٢٧

 وهذه اجملالس مكلفة بتلقي الشكاوى واالدعـاءات      .  يف البلد  ٨٥٠ لا  واملقاطعات ٨١ لااحملافظات  
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، مث إحالة استنتاجاهتا إىل السلطات املختصة            

  .ية هذه اجملالسويتعني حتسني فعال. أو قانونية/من أجل اختاذ إجراءات إدارية و
 مكتب التحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنـسان       ويف وزارة الداخلية، أنشئ       -٢٨

وينظـر املكتـب يف الطلبـات       . ٢٠٠٤مارس  /يف آذار التابعة للوزارة   ضمن هيئة التفتيش    
  .والشكاوى املتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان املنسوبة إىل موظفي إنفاذ القانون

 انتـهاكات حقـوق اإلنـسان     بشأن  التحقيق والتقييم   الدرك املعين ب  مركز  ىل  ويتو  -٢٩
جمـال  ضمن  يف الشكاوى املتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث          التحقيق  

 إذا ما ثبتت صـحة      مسؤولية الدرك، ويكفل التحقيق القضائي واإلداري يف اإلطار القانوين        
  . بتطورات اإلجراءات ونتائجها ويعلنها على املألعلم أصحاب الطلباتاالدعاءات، وُي

  االلتزامات الدولية ومستوى التعاون  - جيم  
، ١٩٤٩ويف عـام    . ١٩٤٥كانت تركيا عضواً مؤسساً لألمم املتحـدة يف عـام             -٣٠

. اعتمدت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكانت أحد األعضاء املؤسسني جمللـس أوروبـا            
وبـدأت  . ١٩٩٩لعضوية الكاملة يف االحتـاد األورويب يف عـام          واعُترف بترشح تركيا ل   

  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣مفاوضات انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب رمسياً يف 
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وأصبحت تركيا طرفاً يف مجيع االتفاقيات الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان              -٣١
وصدقت تركيا مؤخراً . وتوكوالت االختياريةوتركيا طرف أيضاً يف العديد من الرب     . وحرياته

على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووقعت أيضاً على الربوتوكـول             
  .٢٠٠٩سبتمرب /االختياري لالتفاقية املذكورة يف أيلول

واعترفت تركيا، بصفتها طرفاً يف الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص          -٣٢
وق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بسلطة اللجان باحلق

املختصة يف تلقي وحبث الشكاوى املقدمة من األشخاص املشمولني بالوالية القضائية لتركيا،            
وأصدرت تركيا أيـضاً    . الذين يدَّعون أن حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية قد انُتهكت         

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فأجازت بذلك للجنة منع         ٢٢ن املنصوص عليه يف املادة      اإلعال
  .التعذيب أن تنظر يف الطلبات املقدمة ضدها

، انضمت تركيا إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت أنشأت          ١٩٥٤ويف عام     -٣٣
كمـة األوروبيـة حلقـوق      آلية إقليمية متطورة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، أال وهي احمل          

. ١٩٨٧وتعترف تركيا باختصاص احملكمة يف تلقي التماسات األفراد منـذ عـام             . اإلنسان
 منظمة غري حكومية أو جمموعة أفراد، يدَّعي أنه تعرض النتهاك ووجيوز لكل شخص طبيعي أ

ـ  ٩٨وتركيا طـرف يف     . احلقوق املكفولة باالتفاقية أن يقدم طلباً إىل احملكمة        ة مـن    اتفاقي
  . اتفاقيات٢٠٧اتفاقيات جملس أوروبا البالغ عددها 

وتركيا، بصفتها دولة مشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مرتبطة سياسياً              -٣٤
  .املدرجة يف وثائق املنظمةوأيضاً بااللتزامات املناسبة ذات األبعاد اإلنسانية 

 لألمـم املتحـدة يف      ةاءات اخلاص ووجهت تركيا دعوة دائمة إىل املكلفني باإلجر        -٣٥
ويقوم املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون العاملون يف إطـار آليـة           . ٢٠٠١مارس  /آذار

 تركيا بـصفة منتظمـة   يبوجت. اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة بزيارات متواترة إىل تركيا  
  .تحدةعلى مجيع الرسائل اليت تردها من املكلفني باإلجراءات اخلاصة لألمم امل

وتقيم تركيا تعاوناً فعاالً مع آليات حقوق اإلنسان التابعة جمللس أوروبا، وال سيما               -٣٦
اللجنة األوروبية ملنع التعذيب، ومفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبـا، واملفوضـية             

وتصبح تقارير اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب عـن         . األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب   
 وحتـسنت . اراهتا إىل تركيا وكذلك ردود احلكومة على هذه التقارير علنية بإذن من احملكومـة             زي

  .نع التعذيباألوروبية مللجنة الظروف االحتجاز وأوضاع السجون متاشياً مع توصيات 
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  - ألف  
تركيا على تساوي مجيع األفراد دومنا متييز أمام القـانون،  يقوم النظام الدستوري يف     -٣٧

 اجلنس أو الرأي السياسي أو املعتقد الفلـسفي      واللغة أو العرق أو اللون أ     "بصرف النظر عن    
  ).١٠املادة " ( من هذا القبيلأو الدين أو الطائفة أو أي اعتبار آخر

ن أمام القانون، هلـم نفـس       ومجيع األفراد يف تركيا، مبن فيهم األجانب، متساوو         -٣٨
. ويعاقـب عليهـا   أعمال التمييز   وحيظر القانون   . احلقوق وعليهم نفس الواجبات دومنا متييز     

، مينح القضاء سلطة تقديريـة      "أو أي اعتبار آخر من هذا القبيل      "والدستور، إذ يورد عبارة     
  .واسعة يف إصدار أحكامه بشأن حاالت عدم املساواة أمام القانون

ادئ األساسية للمساواة وعدم التمييز، ُيعدُّ كل مواطن تركي جزءاً          ـاشياً مع املب  ومت  -٣٩
 من الدستور   ٦٦ومفهوم املواطنة حمدد يف املادة      . ال يتجزأ من اهلوية والثقافة الوطنية التركية      

  .على أساس الرابطة القانونية دون أي إشارة إىل األصل اإلثين أو اللغوي أو الديين
.  االجتماعية األساسية مكفولة أيضاً يف الدستور دون أي إشارة إىل املواطنة   واحلقوق  -٤٠

ومبدأ املساواة مكرس يف شىت القوانني األخرى الناظمة جملاالت حمددة من احلياة الـسياسية              
وحيظر قانون العمل   . وحيظر القانون أعمال التمييز ويعاقب عليها     . واالجتماعية واالقتصادية 

  . مبا يف ذلك يف التوظيف،ييز يف عالقات العملالتم) ٥املادة (
 املراتب الثالث األوىل من حيث عدد األحكام الـصادرة عـن            إحدى تركيا   تلوحت  -٤١

 بعد النظر يف الشكاوى املقدمـة  ،احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، إال أن احملكمة مل ختلص    
 مـن االتفاقيـة     ١٤مـادة    إىل حدوث أي انتهاك لل     ،ضد تركيا بدعوى التمييز العنصري    

  .األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تنظم مسألة عدم التمييز
ويعـرِّف هـذا    . ويتضمن قانون العقوبات اجلديد عدة أحكام جترِّم أعمال التمييز          -٤٢

 من هذا القانون أعمال     ٧٧ و ٧٦وجترم املادتان   . بأنه جرمية ويعاقب عليها   " التمييز"القانون  
  .جلرائم ضد اإلنسانية وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلةاإلبادة اجلماعية وا

حدود حرية التعبري   التركي   من قانون العقوبات     ٢١٦وتنظم الفقرة األوىل من املادة        -٤٣
وهتدف . منعاً للتحريض على العداوة أو الكراهية االجتماعية أو العرقية أو الدينية أو اإلقليمية            

ملعايري العالية حلرية التعبري والتصدي الفعال ملشكلة التحريض        هذه املادة إىل إجياد توازن بني ا      
  .على الكراهية على أساس األسباب املذكورة أعاله

 قـاضٍ   ٨ ٥٠٠تلقى حنـو    تطبيقاً موحداً   وتوخياً لتطبيق قانون العقوبات اجلديد        -٤٤
ت دورة وأُفـرد .  تدريباً يف عدة حلقات دراسية أقيمت خالل السنوات األخرية وكيل نيابة و
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يف قانون العقوبات التركي،    " اجلرائم املخلة بالسلم العام   "منفصلة يف احللقات الدراسية ملسألة      
  ".تحقريتحريض على العداوة أو الكراهية أو الالجرمية "وهي تشمل يف مجلة أمور 

إنشاء مجعيات تنادي بتفوق عـرق مـن        ) ٢٠٠٤(وحيظر قانون اجلمعيات اجلديد       -٤٥
على أو تعمل   حلاالت اليت ُتنشأ فيها أحزاب سياسية أو مجعيات أو منظمات           ويف ا . األعراق

ـ                  ز ـأساس أفكار أو عقائد تؤمن بتفوق عرق أو جمموعة إثنية، أو حتـاول تربيـر أو تعزي
الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري، تتخذ السلطات إجراءات قانونيـة وفقـاً ألحكـام            

  .التشريعات املناسبة
حلكومة حالياً على صياغة تشريع شامل منـاهض للتمييـز كجـزء مـن             وتعمل ا   -٤٦

  .اإلصالحات التشريعية اجلارية

  حرية التعبري  - باء  
وتـنص  . يكفل الدستور والتشريعات املناسبة األخرى حرية التعبري وحرية الصحافة          -٤٧

  . من الدستور على أن لكل فرد احلق يف حرية الفكر والرأي٢٥املادة 
رد احلق يف التعبري عن أفكاره وآرائه ونشرها شفاهة أو كتابة أو بالصور أو              ولكل ف   -٤٨

ويشمل هذا احلق حرية تلقي ونقل املعلومـات  . بأي واسطة إعالمية أخرى، فردياً أو مجاعياً   
وال مينع هذا احلكم من إخضاع نقل املعلومات        . واألفكار دون تدخل من السلطات الرمسية     

  .لفزيون والسينما وما شاهبها من وسائل لنظام ترخيصواألفكار باإلذاعة والت
. فـرض الرقابـة عليهـا    من الدستور على حرية الصحافة وعدم        ٢٨وتنص املادة     -٤٩

وال خيضع نشر املطبوعـات  . وال خيضع إنشاء دار طباعة إلذن مسبق أو إليداع ضمانة مالية  
ور أيضاً محايـة    ـويكفل الدست . ةالدورية أو غري الدورية إلذن مسبق أو إليداع ضمانة مالي         

  .دور الطباعة
ختفيضاً كبرياً العقوبات الواقعـة علـى       ) ٢٠٠٤(وخيفض قانون الصحافة اجلديد       -٥٠

وألغى النظام اجلديد إلغاًء كلياً عقوبات مثل السجن واإلغالق         . اجلرائم املرتكبة يف الصحافة   
القانون سـوى فـرض غرامـات    وال جييز . املؤقت ومصادرة معدات الطباعة وما إىل ذلك   

  .حمدودة على خمالفيه
تنفيذ األحكام املتعلقة بوسائط "تعميماً بشأن  ٢٠٠٦يف عام وأصدرت وزارة العدل   -٥١

 إيالء العناية الواجبة عند     ..."يف هذا التعميم    وكالء النيابة   وُيطلب إىل   ". اإلعالم اجلماهريي 
كر يقع ضمن حدود النقد يف إطار الـسوابق         ما إذا كان وجه من أوجه التعبري عن الف        تقدير  

  ".القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
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 قانون العقوبات التركي اجلديد الذي يتضمن هنجاً أكثر حترراً          ٢٠٠٥وُسنَّ يف عام      -٥٢
 من قانون العقوبات    ٣٠١إال أن بعض الصعوبات ظهرت لدى تنفيذ املادة         . إزاء حرية التعبري  

 هذه املادة الـيت تـنظم       ٢٠٠٨مايو  /لتغلب على هذه الصعوبات، ُعدِّلت يف أيار      ول. اجلديد
الدولة أو احلكومة أو القضاء أو      إىل  مهني إىل األمة التركية أو      خطاب  القضايا املتعلقة بتوجيه    

  .املنظمات العسكرية أو األمنيةإىل الربملان أو 
لعقوبات ُيطّبق على تنفيذها نظام      من قانون ا   ٣٠١وأُدخل مؤخراً تعديل على املادة        -٥٣

. ويقضي هذا النظام بعدم جواز فتح حتقيق جنائي إال بإذن من وزير العدل            . الضمان املزدوج 
وحىت إذا ُمنح هذا اإلذن تبقى للمدعـي العام سلطة تقديرية ملباشرة اإلجراءات اجلنائيـة أو          

  .)٣(عدم مباشرهتا
 عدد من احللقات الدراسية للقضاة      ٢٠٠٤ذ عام   وفيما يتعلق حبرية التعبري، ُعقد من       -٥٤

ووكالء النيابة، وُنظمت بالتعاون مع االحتاد األورويب وجملس أوروبا دورات تدريبية معمقة            
  .تتعلق بتنفيذ قانون العقوبات التركي يف سياق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

 األجنبية وتدريسها، وتعلُّـم املـواطنني       القانون املعدَّل املتعلق بتعلُّم اللغات    "وُيجيز    -٥٥
 إقامة دورات خاصة لتعلـيم خمتلـف        ٢٠٠٢منذ عام   " األتراك اللغات واللهجات املختلفة   

وفُتحـت دورات خاصـة     . اللغات واللهجات اليت درج على استخدامها املواطنون األتراك       
يف حياهتم اليوميـة يف     لتعليم اللغات واللهجات اليت َدرج على استخدامها املواطنون األتراك          

إال أن مجيع هذه الدورات أغلقها يف وقت الحق مؤسسوها وأصـحاهبا            . )٤(سبع حمافظات 
  .بسبب قلة االهتمام

بث " القانون املعّدل املتعلق بإنشاء مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون والبث منها        "وجييز    -٥٦
وتبـث  . واطنون األتـراك  الربامج مبختلف اللغات واللهجات اليت َدرج على استخدامها امل        

مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون التركية وقنوات التلفزيون واإلذاعة اخلاصة براجمهـا باللغـات             
  .واللهجات اليت َدرج على استخدامها املواطنون األتراك يف حياهتم اليومية

، وافق اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون على عدة طلبات قدمتـها           ٢٠٠٦ويف عام     -٥٧
وبـدأت حمطـات اإلذاعـة      . ت إذاعة وتلفزيون خاصة للبث بلغيت الكرمنشي والزازا       حمطا

) ٢٠٠٩(وصدرت الئحة جديـدة     . والتلفزيون بث الربامج هباتني اللغتني بقيود زمنية معينة       
رفعت القيود الزمنية املفروضة على قنوات التلفزيون اخلاصة مبختلف اللغات واللهجات اليت            

ينـاير  /وحىت مطلع كانون الثاين   . ملواطنون األتراك يف حياهتم اليومية    َدرج على استخدامها ا   
، كان أكثر من عشر شركات خاصة قد قدمت طلبات للحصول على ُرخص للبث              ٢٠١٠

، بدأت ٢٠٠٩يناير /ويف كانون الثاين. اإلقليمي واحمللي بلغيت الكرمنشي والزازا واللغة العربية
  .، البث باللغة الكرديةTRT-6ة اللغات، هي قناة قناة تلفزيونية حكومية جديدة متعدد

قانون تنظيم نشر املعلومات عن طريق اإلنترنـت ومنـع           "٢٠٠٧وصدر يف عام      -٥٨
ضمن " قسم لإلنترنت"ولرصد تنفيذ هذا القانون، أُنشئ    ". اجلرائم املرتكبة بوسيلة النشر هذه    
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 القانون مثـاين فئـات مـن        وينظُم. مؤسسة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تركيا     
  .، سبع فئات منها تتعلق جبرائم مصنفة)٥(اجلرائم
وينطبق ". مكافحة فئات معينة وحمدودة من اجلرائم     "والغرض األساسي للقانون هو       -٥٩

وفيما يتعلق بانتهاك   . على إجراء إزالة احملتويات الضارة من اإلنترنت      " اإلشعار واإلزالة "مبدأ  
 مـن القـانون   ٩إلنترنت، جيوز لألفراد تقدمي شكاوى وفقاً للمادة احلقوق الشخصية على ا   

وجيوز ملقـدمي الشكـاوى أن يطلبوا إزالة احملتويات غري املرغوب فيها والتماس           . املذكور
  .حق الرد

. ٢٠٠٤أبريـل   /يف نيـسان  " باحلق يف املعلومات  "وبدأ نفاذ القانون الناِظم للتمتع        -٦٠
 ١٥سات العامـة تقـدمي املعلومات إىل َمن يطلبها يف غضون           واجب املؤس  ٥وتنظر املادة   

  .يوم عمل
وهي تعتقـد اعتقـاداً راسـخاً أن        . وتركيا عازمة على توسيع نطاق حرية التعبري        -٦١

  .احلريات األساسية املكفولة ضرورية لزيادة تعزيز الدميقراطية

  احلق يف احلياة  -جيم   
 يف تركيا إلغاء عقوبـة اإلعـدام يف مجيـع           كان من أهم إجنازات عملية اإلصالح       -٦٢

وقبل ذلك، كان قد أُوقف تطبيق عقوبة اإلعدام منـذ عـام   . ٢٠٠٤مايو  /الظروف يف أيار  
 على التوايل، طرفاً يف الربوتوكـول       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣وأصبحـت تركيا يف عامي     . ١٩٨٤

بإلغـاء عقوبـة     لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلقني       ١٣ والربوتوكول رقم    ٦رقم  
، صدَّقت تركيا على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد         ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار . اإلعدام

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
وُعدِّل قانون سلطات . ويكفل الدستور حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه      -٦٣

وُيعيد هذا التعـديل    .  هبدف تعزيز خدمات األمن الوقائي     ٢٠٠٧ يف عام    وواجبات الشرطة 
واسُترشد يف صـياغة التعـديل      . تنظيم سلطات الشرطة يف استخدام القوة واألسلحة النارية       

مببادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية وكذلك باملمارسات           
  ).البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب(خرى اجليدة يف بعض البلدان األ

  عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  -دال   
تركيا ملتزمة مبنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة               -٦٤

وانتهجت احلكومة  . حال من األحوال  والقضاء عليها، وتعتربها أعماالً ال ميكن تربيرها بأي         
  .واعتمدت عمالً هبذه السياسة عدة تعديالت تشريعية" سياسة عدم التسامح إطالقاً"
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على معاقبة مـرتكيب التعـذيب      ) ٢٠٠٤(وينص قانون العقوبات التركي اجلديد        -٦٥
ويفرض هذا القانون عقوبات أشد على ضروب التعذيب اخلطرية وحيظر صـراحة            . بالسجن
  .)٦( األحكام إذا كان اإلمهال وراء ارتكاب اجلرميةخفض
 بأحكام ناِظمة حلقوق    ٥٢٧١وجرى حتسني قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد رقم          -٦٦

وينص هذا القانون على أن جلميع املـشتبه        . احملتجزين منعاً لتعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة     
انة مبحامٍ، مبا يف ذلـك احلـصول علـى          فيهم جنائياً، منذ بدء احتجازهم، احلق يف االستع       

املساعدة القانونية اجملانية، والتشاور مع حماميهم على انفراد، وإمكان حضور احملـامي عنـد              
 وُيعرض كل شخص مقبوض عليه على طبيب لتحديد حالته الـصحية          . )٧(اإلدالء باألقوال 

 مكان احتجازه ألي سبب     سواء أكان رهن االحتجاز أو قُبِض عليه باستخدام القوة، أو غُيِّر          
ومىت أُلقي القبض على مشتبه فيـه أو متـهم أو           . )٨(من األسباب أو ُمددت فترة احتجازه     

  .)٩(احُتجز أو ُمددت فترة احتجازه وَجب إعالم ذويه أو أي شخص من اختياره بذلك
وظفون وُيلَزم امل . ووفقاً للقانون اجلديد، ال يشمل العفو العام مرتكيب جرمية التعذيب           -٦٧

العموميون الذين شاركوا يف أعمال التعذيب وسوء املعاملة بدفع التعويضات املترتبـة علـى       
 املنتزعـة   ألقـوال وينص قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على عدم جواز استخدام ا         . ذلك

  .بوسائل حمظورة مثل التعذيب أو سوء املعاملة يف إصدار أي حكم من األحكام
 العقابية للتفتيش، على أساس دوري أو آين كلما دعت احلاجـة           وختضع املؤسسات   -٦٨

إىل ذلك، مبوجب آليات تفتيش إدارية أو قضائية أو برملانية أو دولية أو قـضائية أو آليـات      
  .تشارك فيها منظمات غري حكومية

عمليات التفتيش اإلداري والقضائي للسجون املفتشون واملوظفون املختصون        بويقوم    -٦٩
وتؤدي الزيارات املنتظمة والزيارات غري املعلَنة اليت ُيجريهـا     . وكالء النيابة  العدل و  يف وزارة 

 دوراً رادعاً، وتوفر جلميع احملكوم عليهم ضمانة إضافية ضد أي سوء سلوك من              وكالء النيابة 
وتنوي احلكومة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان ميكـن أن           . جانب موظفي السجون  

الوقاية الوطنية لتركيا اليت يقضي بإنشائها الربوتوكول االختياري التفاقيـة          تؤدي مهام آلية    
  .مناهضة التعذيب

وأصدرت وزارتا العـدل  . وأُحرز تقدم كبري يف تنفيذ التدابري املتخذة يف هذا االجتاه           -٧٠
. والداخلية تعميمات هبدف منع التعذيب وسوء املعاملة أثناء التحقيق واملالحقـة القـضائية            

يما يتعلق بالتدابري الرامية إىل تاليف اإلفراط يف استخدام القوة من جانب أفراد الـشرطة يف      وف
تركيا، أصدرت السلطات املختصة تعميمات وأوامر خطية وأرسلتها إىل مجيع أقسام الشرطة            

  .٢٠٠١يف احملافظات منذ عام 
ـ    ٥٦ ٠٠٠، تلقى ما جمموعه     ٢٠٠٦-٢٠٠٥وخالل فترة السنتني      -٧١ ن  موظـف م

موظفي إنفاذ القانون يف املقر وعلى املستوى اإلقليمي تدريباً على أحكام قانون العقوبـات              
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التركي اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد فيما خيص أعمال التحقيق، مـع التركيـز              
  .بوجه خاص على حقوق املشتبه فيهم

ولية الرائدة يف جمال منـع      وتقيم تركيا عالقات تعاون شفافة ووثيقة مع اآلليات الد          -٧٢
واستفادت تركيا كثرياً من تعاوهنا مع جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واللجنة            . التعذيب

، وقعت تركيا الربوتوكول االختياري     ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلولويف   .)١٠(األوروبية ملنع التعذيب  
وسيسـاهم تنفيـذ   . ليهالتفاقية مناهضة التعذيب، واستهلت اإلجراءات الالزمة للتصديق ع       

هذا الربوتوكول، مىت مت التصديق عليه، يف السياسة اليت تتبعها تركيا بعدم التسامـح إطالقاً              
  .مع التعذيب

 بنجاح سياسـة    ٢٠٠٤وقد اعترفت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب نفسها منذ عام            -٧٣
وأكـدت اللجنـة    . )١١(ةعدم التسامح إطالقاً واإلصالحات املطبقة على القوانني ذات الصل        

األوروبية ملنع التعذيب أيضاً وجود اإلطار التشريعي والتنظيمي الالزم ملكافحة ما يصدر عن             
  .)١٢(موظفي إنفاذ القانون من أعمال تعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة مكافحة فعالة

م التسامح إطالقاً وباإلضافة إىل اإلطار القانوين، حتُدث السياسة اليت تتبعها تركيا بعد      -٧٤
وبات التقدم الذي أحرزتـه تركيـا يف منـع          . مع التعذيب التأثري املنشود على أرض الواقع      

. )١٣(التعذيب وسوء املعاملة مثاالً تستشهد به اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أمام بلدان أخرى        
  .)١٤(جملالكما تعترف املنظمات غري احلكومية مبا أحرزته تركيا من إجنازات يف هذا ا

وتبقى احلكومة التركية ملتزمة بالتحقيق يف مجيـع ادعاءات التعــذيب وسـوء              -٧٥
وتنفذ التحريات املطلـوبة دون إبطاء منعاً لإلفالت       . املعاملة اليت ُتبلغ إىل اهليئات احلكومية     

  .من العقاب

  حرية الوجدان والدين   -هاء   
واستناداً إىل  .  مع تعدد األديان والثقافات    تتمسك تركيا متسكاً قوياً بتراث التسامح       -٧٦

هذا التراث وإىل النظام العلماين للجمهورية، يكفل الدستور والقوانني ذات الصلة بقوة حرية             
  .اإلميان الديين والوجدان واملعتقد يف تركيا

 وباإلضافة إىل القواعد التنظيمية اخلاصة باملواطنني األتراك املنتمني إىل أقليات غـري             -٧٧
، أُجريت تنقيحـات تـشريعية      )١٩٢٣(مسلمة واملنصوص عليها يف معاهدة لوزان للسالم        

  .وإدارية لضمان حرية الدين جلميع املواطنني واألجانب املقيمني يف تركيا
وتعـود  . وتدير أماكَن العبادة غري املسلمة اجلمعياُت أو املؤسسات املسؤولة عنـها            -٧٨

. ادة على األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين أسسوهاحقوق امللكية اخلاصة بأماكن العب
 ٥٣ مكان من أماكن العبادة التابعة للطوائف غري املسلمة، مبا يف ذلك    ٣٠٠ويوجد أكثر من    

  .كنيسة يديرها أجانب مقيمون يف تركيا
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وتطبق على القضايا املتعلقة بتدريب رجال الدين يف تركيا أحكام الدستور والقوانني              -٧٩
 من الدستور املتعلقة حبرية الدين والوجدان، فيما تنص عليـه،           ٢٤وتنص املادة   . ذات الصلة 

  .على أن التعليم والتدريب يف شؤون الدين واألخالق خيضع إلشراف الدولة ورقابتها
وقد ُسـجل يف  . وجيوز لرجال الدين األجانب أن خيدموا يف أماكن العبادة يف تركيا    -٨٠

  .رجل دين أجنيب ليعملوا يف أماكن العبادة مبوجب تراخيص العمل املناسبة ١٠٠تركيا أكثر من 
وفيما يتعلق بإطار التشريعات اجلنائية، تعترب إعاقة ممارسة حرية الـدين واإلميـان               -٨١

  . من قانون العقوبات التركي١١٥واملعتقد جرمية مبوجب املادة 
التحريض على الكراهية الدينيـة      من قانون العقوبات التركي      ٢١٦كما جترم املادة      -٨٢

  .والتحقري العلين ألي مجاعة بسبب انتمائها الديين أو الطائفي وكذلك تشويه القيم الدينية
  .وال حيظر القانون التركي نشر املذاهب أو العقائد الدينية  -٨٣
ومل ختلص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، بعد النظر يف الشكاوى املقدمة ضـد               -٨٤
 مـن االتفاقيـة     ١٤فيما خيص مسألة التمييز الديين، إىل حدوث أي انتهاك للمـادة             اتركي

  .األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تنظم عدم التمييز
وعلى الرغم  . وتشجب تركيا بشدة مجيع جرائم الكراهية أياً كانت دوافع ارتكاهبا           -٨٥

شأهنا شأن سائر اجملتمعات املتعددة     من اإلطار القانوين القائم والتسامح املتوارث، فإن تركيا،         
  .األديان، غري حمصنة متاماً من وقوع حوادث معزولة ضد بعض أفراد اجملتمع التركي

وعلى الرغم من أن الدافع العنصري ال يعترب عامالً مشدداً يف جرائم القتـل، فإنـه                  -٨٦
لسجن املؤبد املـشدد    يعامل معاملة جرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار، اليت يعاقب عليها با           

وال تتواىن السلطات املختصة عن الرد على مثـل         .  من قانون العقوبات التركي    ٨٢مبوجب  
ويف هـذا   . هذه احلوادث رداً سريعاً واختاذ مجيع التدابري املمكنة لتقدمي اجلنـاة إىل العدالـة             

، إىل مجيع   ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانالصدد، أوعزت وزارة الداخلية، يف التعميم الصادر عنها يف          
  . السلطات املختصة بإيالء أقصى قدر من العناية ملنع تكرار مثل هذه احلوادث

  احلق يف التعليم   -واو   
عدم حرمان  " من الدستور اليت تنص على       ٤٢ىل املادة   إيستند نظام التعليم يف تركيا        -٨٧

ي جلميع املواطنني   التعليم االبتدائي إلزام  "وعلى أن   " التعلمالدراسة و أي شخص من احلق يف      
  ".من اجلنسني وجماين يف املدارس احلكومية

وهتدف سياسات التعليم يف تركيا إىل ضمان متتع مجيع املواطنني، بغض النظر عـن                -٨٨
لغتهم أو عرقهم أو لوهنم أو جنسهم أو فكرهم السياسي أو اعتقادهم الفلسفي أو دينهم أو                

 احلديثة، واستناداً إىل مبدأ املساواة      العلمية والتربوية ألساليب  مذهبهم باحلق يف التعليم وفقاً ل     
  . يف احلقوق وتكافؤ الفرص



A/HRC/WG.6/8/TUR/1 

15 GE.10-11015 

وعلى .  سنوات ٨د عدد سنوات التعليم االبتدائي اإللزامي إىل        ي، ز ١٩٩٨ومنذ عام     -٨٩
ويوجـد يف املـدارس     .  يف املائة  ٩٠ذلك، ارتفعت معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي إىل        

  . مليون تلميذ١٤التركية أكثر من 
ويلزم القانون مجيع اآلباء بضمان انتظام أطفاهلم يف احلضور إىل مؤسسات التعلـيم               -٩٠

ولضمان املساواة يف احلصول على التعليم بطريقة متواصلة، ُوضعت برامج حمليـة            . االبتدائي
  . وإقليمية ووطنية تركز على الطالب

 قاعدة بيانات مدرسية إلكترونيـة،      وتتابع إحصاءات االلتحاق واحلضور عن طريق       -٩١
وجيري رصد ودعم . تتيح اكتشاف حاالت عدم االلتحاق باملدارس أو االنقطاع عن الدراسة      

أيتها الفتيات، هيا   "حاالت االنقطاع عن الدراسة عن طريق مشاريع تكميلية، مثل مشروع           
عن الدراسة إىل أقل وقد اخنفض معدل االنقطاع ". التعليم التنشيطي"ومشروع !" إىل املدرسة

  .  يف املائة يف املدارس االبتدائية١من 
ويقـدم نظـام    . وتقدم إعانات اجتماعية من أجل زيادة معدل االلتحاق باملدارس          -٩٢

التحويالت النقدية املشروطة إعانات شهرية إىل األسر احملتاجة شريطة انتظـام أطفاهلـا يف              
ة االجتماعية والتضامن االجتماعي مـساعدات      كما تقدم املديرية العامة للمساعد    . املدارس

  . مدرسية أخرى، مثل التوزيع اجملاين ملواد الدراسة والوجبات الغذائية
أولويـة اللتحـاق    ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(وتويل اخلطة االستراتيجية اإلمنائية التاسـعة         -٩٣

مثـاين  دة  ري مل وقد أسهم نظام التعليم اإلجبا    . الفتيات باملدارس، وال سيما يف املناطق الريفية      
فقد ارتفع . سنوات والتعليم قبل املدرسي إسهاماً إجيابياً ومنهجياً يف التحاق الفتيات باملدارس         

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنة الدراسية  يف املائة يف     ٩٦معدل التحاق الفتيات باملدارس االبتدائية إىل       
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ السنة الدراسية يف املائة يف ٨٦,٩ ب مقارنةً
، "السابعة سن متأخرة جـداً    "، ومحلة   "أسريت"د من املشاريع، مثل محلة      وينفذ عد   -٩٤

احلضانة "وبرنامج   ،"التعليم التكميلي لآلباء  "وبرنامج  ،  "تعليم األم واألب والطفل   "ومشروع  
، وذلك بالتعاون مع الوكاالت العامة واملنظمات غري احلكومية، من أجل زيادة معدل          "املتنقلة

 بعنـوان  ٢٠٠٨ومثة مشروع آخر أُطلق يف عام    . يف التعليم قبل املدرسي   االنتظام، وال سيما    
هبدف تقليص معدل أمية اإلناث إىل أدىن مستوى خالل         " البنات واألمهات معاً يف املدرسة    "

  .أربع سنوات

  األطفال  -زاي   
وإىل الربوتوكـول االختيـاري     ) ١٩٩٥(انضمت تركيا إىل اتفاقية حقوق الطفل         -٩٥

، وإىل  )٢٠٠٢(يف املـواد اإلباحيـة      وبغاء األطفال واستغالل األطفال     ع األطفال   بياملتعلق ب 
  . )٢٠٠٤(الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
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. وتضطلع وكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية األطفال باملسؤولية عن تنفيذ االتفاقية           -٩٦
جلنة رصد حقوق الطفل، التابعة     " جلنة برملانية، هي     ٢٠٠٩  نوفمرب/وُشكلت يف تشرين الثاين   

  . لإلشراف على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة"  التركية الكربىللجمعية الوطنية
 منه الطفـل    ٣وتعرِّف املادة   . ٢٠٠٥محاية الطفل حيز النفاذ يف عام       ودخل قانون     -٩٧

ومن مث، فإن مفهوم    . بأنه كل من مل يبلغ عمره مثانية عشر عاماً، حىت وإن بلغ رشده مبكراً             
  . الطفل قد ُبسط ليشمل مفهوماً أوسع من املفهوم املعتمد يف االتفاقية

وباعتمـاد االتفاقيـة    ). ٤املـادة   (ضلى  الفالطفل  وأدمج يف القانون مبدأ مصاحل        -٩٨
حقوق الطفل، أبطلت حمكمة النقض قرارات احملاكم اليت ال تراعي          املتعلقة مبمارسة   األوروبية  

  .الفضلىالطفل مصاحل 
 األجزاء ذات الصلة يف كل من القانون املدين، وقانون العمـل، والقـانون              ُعدلتو  -٩٩

ون األشخاص ذوي اإلعاقة، لتتوافق مع أحكام اتفاقية        اجلنائي، وقانون احلماية اجلنائية، وقان    
  . حقوق الطفل

على احترام رأي الطفل املعـين يف املـسائل     ) ٢٠٠١(وينص القانون املدين التركي       -١٠٠
وحيدد قانون  .  سنة ١٧وُرفع احلد األدىن لسن الزواج للجنسني إىل        . املتعلقة بالوصاية والتبين  

وأُدرجت يف قـانون املعـوقني   .  أدىن لسن العملاًة حد سن١٥سن  ) ٢٠٠٣(العمل اجلديد   
ـ        ) ٢٠٠٥( ـ  ـأحكام إضافية مكملة تتعلق بتعليم األطفال املعوقني وتأهيله م، ـم ورعايته

ات الرامية إىل إعادة إدماجهم     ـوتقدمي الضمان االجتماعي هلم، وتتعلق كذلك بتنسيق اخلدم       
  . يف اجملتمع

.  عاما١٢ً إىل ١١سن املسؤولية اجلنائية من ) ٢٠٠٤(ورفع قانون العقوبات اجلديد   -١٠١
وقد حتسنت تدابري وقاية األحداث من اجلنوح بصدور قانون محاية الطفل وقانون اإلجراءات             

. إجباريـاً له   تعيني حمام    ونـكه، ي ـويف حاالت االشتباه يف الطفل أو اهتام      . اجلنائية اجلديد 
  . ريإال كحل أخالقبض على الطفل وال يصدر قرار 

وُحولت الوحدات اخلاصة بالقّصر يف وكاالت إنفاذ القانون يف مجيـع املـدن إىل                -١٠٢
. ويوضع األطفال احملتجزون يف وحدة األطفال املوجودة يف أقسام الشرطة         ". أقسام لألطفال "

أما يف األقسام اليت ال يوجد هبا مكان خاص لألطفال، فإهنم يوضعون يف مكان منفصل عن                
  . تجزينالبالغني احمل

ويف األماكن اليت ال توجد هبا      ". سجون األطفال "ن يف   نوويوضع األحداث املسجو    -١٠٣
وبالنسبة إىل  . داخل سجون البالغني  " أقسام خاصة لألطفال  "سجون لألطفال، يوضعون يف     

  ". التعليم بدالً من العقاب"األطفال املدانني، توجد ثالثة دور لتعليم األطفال تقوم على مبدأ 
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وينص قانون محاية الطفل كذلك على إنشاء حماكم لألحداث يف مجيع حمافظـات               -١٠٤
 حمكمـة،   ٧٧وقد ازداد العدد اإلمجايل هلذه احملاكم إىل        .  حمافظة ٨١ا  ـالبلد، البالغ عدده  

  .  حمكمة جنايات لألحداث١٣منها 
افحة وُوضع مشروع قانون جديد يهدف، فيما يهدف، إىل تعديل أحكام قانون مك             -١٠٥

والقانون معـروض   .  باألطفال الذين يرتكبون جرائم إرهاب     ةاملتعلق) ٣٧١٣رقم  (اإلرهاب  
  . حالياً على الربملان

ن حتت محايـة ورعايـة دور رعايـة         ـرعاية الوالدي احملرمون من   ويوضع األطفال     -١٠٦
فال ويعترب البؤس االقتصادي واالجتماعي السبب الرئيسي لوضع األط       . األطفال واحلضانات 

  . حتت احلماية
األطفال واضطلعت تركيا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مبشاريع ملكافحة عمل             -١٠٧

ـ          ـ ـيف إطار الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال، وذلك خ  .٢٠٠٦-١٩٩٢رة ـالل الفت
 يف املائة منهم    ٦٠ طفل، وسحب    ٥٠ ٠٠٠ويف إطار هذه املشاريع، أمكن الوصول إىل حنو         

 يف املائة املتبقية منهم، فقد استفادوا من حتسني         ٤٠ل أما نسبة ا  . ن العمل وإحلاقهم باملدارس   م
  . أحوال العمل، واخلدمات الصحية، والتغذية، والتدريب املهين

، يالحظ اخنفاض كبري يف عمل األطفال تزامن مع تطبيق نظـام            ١٩٩٧ومنذ عام     -١٠٨
، اختريت تركيا، يف الدورة االسـتثنائية  ٢٠٠٦يف عام و. التعليم اإلجباري ملدة مثاين سنوات 

  . للجمعية العامة ملنظمة العمل الدولية، ضمن أكفاً ثالثة بلدان يف مكافحة عمل األطفال
ع أسوأ أشكال عمل األطفال خـالل فتـرة عـشر           ـى من ـا إل ـدف تركي ـوهت  -١٠٩

ى الفقر، وتعزيز نوعية    باالستفادة من تدابري شاملة مثل القضاء عل      ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(سنوات  
وقد أدت هذه املـشاريع دوراً فـاعالً يف         . التعليم واحلصول عليه، وإطالق محالت التوعية     

  .توجيه األطفال إىل التعليم
وتنفذ حالياً عدة مبادرات تتعلق برعاية األطفال بالتعاون مع العديد من املنظمـات               -١١٠

ـ      الدولية، منها االحتاد األورويب، واليونيسيف،       ة ـوبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومنظم
  . العمل الدولية

وال تألو تركيا جهداً يف سبيل مواصلة تعزيز حقوق األطفـال وحتـسني أحـواهلم           -١١١
  . وحيظى نظام قضاء األحداث وعمل األطفال بأولوية يف التطوير. املعيشية

  النساء  -حاء   
وتـضطلع الدولـة    .  القانون مبدأ دستورياً   تعترب املساواة بني الرجال والنساء أمام       -١١٢

  . باملسؤولية عن ضمان املساواة بينهما يف الواقع العملي



A/HRC/WG.6/8/TUR/1 

GE.10-11015 18 

وقد سحبت تركيا حتفظاهتا وإعالهنا بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز              -١١٣
 كما ُعدل القانون املدين وقانون العقوبات كي تتفق         .)٢٠٠٨ و ١٩٩٩يف عامي   (ضد املرأة   

ات غري احلكومية مشاركة فعالـة يف       ـت املنظم ـوشارك. ق املرأة مع املعايري الدولية    حقو
  .عملية اإلصالح

مجلة أمور، منها املساواة الكاملة بني الرجال       ) ٢٠٠٢(ويؤكد القانون املدين اجلديد       -١١٤
الـزواج  والنساء يف إطار األسرة، ويرسي مبدأ القسمة املتكافئة يف املمتلكات املكتسبة أثناء             

كنظام طبيعي للملكية، ومينح األطفال املولودين خارج إطار الزواج حقوقـاً متـساوية يف              
اإلرث، ويسمح لألم الوحيدة أو األب الوحيد بتبين أطفال، وينص كذلك على عدة أحكام              

  . ملنع العنف ضد النساء
، التابعة   جلنة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤وأنشئت يف     -١١٥

ط هبذه اللجنة تعزيز حقوق املرأة عن طريـق رصـد           ينأو.  التركية الكربى  للجمعية الوطنية 
  . ومتابعة التطورات الوطنية والدولية

ومن املقرر تعديل قانون املوظفني املدنيني وقانون العمل، ليزيد مدة إجازة األمومـة               -١١٦
  . لقانون معروض حالياً على الربملانومشروع ا.  شهراً للمرأة والرجل١٢  ما جمموعهإىل

فقد . وقد أضاف قانون العقوبات التركي اجلديد عدة أحكام من أجل محاية النساء             -١١٧
اجلرائم املرتكبة ضد   "بدالً من   " اجلرائم املرتكبة ضد األفراد   "صنف اجلرائم اجلنسية حتت باب      

ويتضمن القانون أحكاماً هتدف    . وجةوجيرِّم القانون أيضاً االعتداء اجلنسي على الز      ". اجملتمع
، ١٩٩٨(كما كان لقانون محايـة األسـرة     . إىل مكافحة التحرش اجلنسي يف أماكن العمل      

  .دور يف توسيع وتنويع تدابري محاية النساء) ٢٠٠٨(والئحته التنفيذية ) ٢٠٠٧املعدل يف عام 
ا ليس هلـا مـا      تركيا أن جرائم الشرف انتهاك بغيض حلقوق اإلنسان، وأهن        وترى    -١١٨

وتعتزم تركيا اختاذ ما يف وسعها ملنـع هـذه           .يربرها من أسس اجتماعية أو ثقافية أو دينية       
  . اجلرائم على مجيع املستويات

ـ ويقضي قانون العقوبات التركي اجلديد مبعاقبة مـرتكيب جـرائم القتـل               -١١٩ فع ادب
نية بوضع املرأة برامج ومحالت     وقد أطلقت املديرية العامة املع    . الشرف بالسجن املؤبد  /العرف

القضاء يف املسائل املتعلقـة     موظفي  الشرطة و أفراد  تدريب وتوعية موسعة، استهدف بعضها      
  . باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد النساء، مبا يف ذلك جرائم الشرف

ة العنف املـرتيل ضـد      ـمكافح"وجرى وضع وتنفيذ خطيت عمل وطنيتني بشأن          -١٢٠
، وذلـك   )"٢٠١٣-٢٠٠٧(املساواة بـني اجلنـسني      "وبشأن  )" ٢٠١٠-٢٠٠٧(النساء  

  .مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة
ـ   ـوتشمل اخلدمات املقدمة للنساء املتعرضات للعنف توف        -١٢١ ضـيافة،  /واءـري دور إي

وجيوز إنشاء وإدارة دور إليواء النـساء مـن         .  خطاً هاتفياً لإلبالغ عن العنف     ١٨٣وتوفري  
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الة اخلدمات االجتماعية ومحاية الطفل، والبلديات، واإلدارات اإلقليمية اخلاصـة،          جانب وك 
البلديات اليت يزيد عدد سـكاهنا      ) ٢٠٠٥(وُيلزم قانون البلديات    . واملنظمات غري احلكومية  

 دار  ٥٤ويوجد يف تركيـا     . إيواء للنساء واألطفال  / نسمة بإقامة دور ضيافة    ٥٠ ٠٠٠على  
وجيـري وضـع    .  على يد وكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية الطفـل         منها ٢٩إيواء، تدار   

  . يف الوقت احلايللعدم كفايتهامشاريع لزيادة عدد دور اإليواء 
وتعتـرف  . وتنفذ إجراءات تشريعية وأنشطة عملية موسعة حلماية املرأة من العنف           -١٢٢

العـزم علـى    قـدة   هي عا و. تركيا باستمرار وجود حتديات أمام القضاء على هذه املشكلة        
  .مواصلة جهودها يف هذا الصدد

 ١٩٣٤ وعـام    ١٩٣٠وقد حصلت النساء يف تركيا على حق التصويت والترشح يف عام              -١٢٣
ـ  ـوتتحسن مشاركة املرأة التركية يف احلياة السياسية وآليات اخت        . على التوايل  رار، ـاذ الق

 يف املائـة    ٩,١ الربملان إىل    وارتفعت نسبة النساء األعضاء يف    . ولكن ليس باملعدل املرغوب   
  . وينبغي حتسني هذه النسبة باتباع هنج شامل. ١٩٩٤ يف املائة يف عام ١,٨ب ارنة ـمق

  املعوقون  -طاء   
التزمت تركيا بدعم املشاركة الكاملة والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف احليـاة              -١٢٤

صوهلم على العمل والتعلـيم  االجتماعية؛ وتعزيز حقوقهم؛ وصون كرامتهم؛ وتعزيز فرص ح  
  . والسلع واخلدمات

 وكالة معنية باملعوقني حتت إشراف      ١٩٩٧ولتحقيق هذه األهداف، أُنشئت يف عام         -١٢٥
وميثل اجمللس األعلى للمعوقني وجملس األشـخاص ذوي اإلعاقـة آليـتني            . رئيس الوزراء 

ويـشارك ممثلـون   . سيتستهدفان تيسري مشاركة هذه الفئات يف عملية اختاذ القرار الـسيا       
  .للمجتمع املدين يف عضوية هذين اجمللسني

 من هذا القـانون     ٤وحتظر املادة   . ٢٠٠٥ودخل قانون املعوقني حيز النفاذ يف عام          -١٢٦
التمييز ضد املعوقني، وتنص على أن مكافحة التمييز القائم على اإلعاقة هي األساس جلميـع               

 من قانون العقوبـات     ١٢٢وجتّرم املادة   . اقةالسياسات اليت تستهدف األشخاص ذوي اإلع     
  .التركي اجلديد التمييز القائم على عدة أسس، منها اإلعاقة

وتعكف الوكالة، بالتعاون مع املفوضية األوروبية، على إعـداد مـشروع بـشأن               -١٢٧
  . ٢٠١٠، ومن املقرر استكماله يف عام "مكافحة التمييز القائم على اإلعاقة"

 األماكنمجيع املباين واملرافق و   إمكانية الوصول إىل     املعوقني على إتاحة     وينص قانون   -١٢٨
الت يومبا أن التحـو   . ٢٠١٢العامة ووسائل النقل العام لألشخاص ذوي اإلعاقة حبلول عام          

عام حـصول املعـوقني علـى        "٢٠١٠املطلوبة ال تسري باملعدل املرغوب، فقد أُعلن عام         
  . وطينعلى املستوى ال" تسهيالت الوصول
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وانضمت تركيا إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ووقعـت علـى                -١٢٩
كمـا  . ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلولبروتوكوهلا االختياري على هامش دورة اجلمعية العامة يف         

لس أوروبا، املنفذة يف إطـار      التابع جمل تنسيق  التشارك تركيا مشاركة فعالة يف أعمال منتدى        
  .٢٠١٥-٢٠٠٦ للفترة خطة عمل تتعلق باإلعاقة

، من أجل تعزيـز ومحايـة حقـوق         منهجيةومثة حاجة إىل مشاريع توعية شاملة و        -١٣٠
  . املعوقني والتنفيذ السليم التفاقية األمم املتحدة

  وضع املشردين داخلياً  - ياء  
. اضطرت تركيا إىل حماربة منظمة إرهابية انفصالية يف أوائل مثانينات القرن املاضـي           -١٣١
، أسفرت األنشطة اإلرهابية حلزب العمال الكردستاين عن وفاة عـشرات           ١٩٨٤ عام   ومنذ

اآلالف من األشخاص، العديد منهم من املدنيني واملوظفني املدنيني، منهم مدرسون وأطبـاء             
كما تسبب اإلرهاب الذي مارسه حزب العمال       .  استهدافاً وممرضات استهدفهم اإلرهابيون  

ة يف املوارد كان من املمكـن االسـتفادة منـها يف النـهوض              الكردستاين يف خسائر هائل   
وحققت تركيا جناحاً كبرياً يف حرهبا على اإلرهاب جنباً إىل          . باملستويات املعيشية يف اإلقليم   

تعزيز حقـوق اإلنـسان     تركيا  عترب  توال  . جنب مع مواصلة محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها      
  . يضاً وسيلة حيوية يف مكافحة اإلرهابفحسب، وإمنا أعليها ومحايتها التزاماً 

وتويل احلكومـة   . ومتثل كارثة اإلرهاب السبب اجلذري للتشرد الداخلي يف تركيا          -١٣٢
ويف هذا الصدد، أُطلق    . اهتماماً كبرياً للعودة الناجحة للمواطنني املشردين على أساس طوعي        

  .١٩٩٤يف عام " مشروع العودة إىل القرية والتأهيل"
 أُطلق مشروع العودة إىل القرية والتأهيل من أجل األسر اليت اضطرت إىل ترك              وقد  -١٣٣

ويهدف املشروع  . وبية الشرقية ألسباب خمتلفة، أمهها األمن     ـقراها يف املناطق الشرقية واجلن    
إىل توطني األسر الراغبة يف العودة طوعاً إىل أماكن إقامتها السابقة أو إىل أمـاكن أخـرى                 

  .مالئمة لإلقامة
ولضمان سالسة العودة وفعاليتها، يتخذ هذا املشروع هنجاً مشوليـاً ويهـدف إىل               -١٣٤

إرساء البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية الضرورية، وإىل تـوفري مـستويات معيـشية            
ـ     . مستدامة  اوبالنسبة إىل األسر غري الراغبة يف العودة، يسعى املـشروع إىل حتـسني أحواهل

  . مع احلياة احلضريةا احلالية، وتيسري تكيفهاجتماعية يف أماكن إقامتهاالقتصادية واال
ة ـ حمافظـة يف املنـاطق الـشرقي       ١٤وينفذ مشروع العودة إىل القرية والتأهيل يف          -١٣٥

مواطنـاً   ١٥١ ٤٦٩، عـاد    ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول واعتباراً من   . واجلنوبية الشرقية 
 ٤٧وأُنفق على املشروع حنـو  . اكن إقامتهم السابقةإىل أمأسرة معيشية    ٢٥ ٠٠١ل ينتمون  

  .مليون يورو
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 ٢٠٠٤وينفذ هذا املشروع بالتزامن مع مشروع آخر منفذ مبوجب قـانون عـام                -١٣٦
  .املتعلق بالتعويض عن اخلسائر النامجة عن أعمال إرهابية وعن التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب

ومت .  طلباً إىل جلان التعـويض     ٣٦٠ ٩٣٣دم  ، ق ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول ويف    -١٣٧
.  شخصاً من مقدمي الطلبات    ١٢٧ ٢٦٨ طلباً منها، وقُدم تعويض إىل       ٢٠٧ ٧٦٥النظر يف   
ون لرية تركيـة    ـملي ١ ٢٦٦، ُدفع مبلغ إمجايل قدره      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول وحبلول  

 ٥٤٩رر دفع مبلغ    ومن املق . إىل مقدمي الطلبات كتعويض عادل    )  مليون يورو  ٦٣٢,٥حنو  (
  .مليون لرية تركية يف الوقت املناسب

وقد اعتربت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذه اآللية احمللية سبيل انتصاف فعاالً،   -١٣٨
وأصدرت تقييماً رمسياً طالبت فيه أصحاب الطلبات بتقدمي طلباهتم إىل اآللية احملليـة الـيت               

بيل االنتصاف احمللي الذي اختذتـه الـسلطات التركيـة          ويعترب س . أنشأهتا احلكومة التركية  
بالتعاون مع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، فيما يتعلق بطلبات العودة إىل القرية، دلـيالً              

وياً على إمكانية تعاون احملكمة مع الدول يف إطار من التآزر من أجل منـع انتـهاكات                 ـق
  .حقوق اإلنسان

دعم إنشاء  "التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مشروع        وتنفذ تركيا أيضاً، ب     -١٣٩
ويف إشارة إىل التزام تركيا بالتعاون الدويل، قام        ". برنامج ملكافحة التشرد الداخلي يف تركيا     

املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، الربوفيسور            
، ٢٠٠٥مـايو   /أيـار  شـهراً، وذلـك يف       ١٩ت لتركيا خالل فتـرة      كالني، بأربع زيارا  

  .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول، و٢٠٠٦سبتمرب /أيلول، و٢٠٠٦فرباير /شباطو
وأعرب املمثل اخلاص عن ارتياحه للجهود املستنرية للحكومة التركية اليت أدت إىل              -١٤٠

 املمثل العام على تركيا بوصفها وفيما يتعلق هبذه اخلطوات وبالنهج العام، أثىن. نتائج ملموسة
  . منوذجاً للبلدان اليت تنوء باملشردين داخلياً

  األقليات   -كاف   
يف النظام الدستوري التركي على فئات األشخاص اليت        " أقليات"يقتصر مدلول تعبري      -١٤١

إليها ُتعّرف وُيعترف هبا على هذا النحو يف الصكوك املتعددة األطراف والثنائية اليت انضمت              
 ).١٩٢٣(يف تركيا وفقاً ملعاهدة لوزان للسالم " حقوق األقليات"ويف هذا الصدد، ُتنظَّم . تركيا

ووفقاً هلذه املعاهدة، يقع املواطنون األتراك املنتمون إىل أقليات غري مسلمة يف نطاق               -١٤٢
م على عبارة   وحتتوي التشريعات التركية املرتكزة على معاهدة لوزان للسال       ". األقليات"تعبري  

  من املعاهدة حقوق وواجبـات األفـراد       ٤٥ إىل   ٣٧وُتنظم املواد من    . فقط" األقلية غري املسلمة  "
  . وُيعترف هبذه األحكام كقوانني أساسية للبلد. املنتمني إىل األقليات غري املسلمة يف تركيا



A/HRC/WG.6/8/TUR/1 

GE.10-11015 22 

م التمييز، يتمتع   ووفقاً لفلسفة الدولة بشأن املساواة بني املواطنني من أجل ضمان عد            -١٤٣
 سائر الـسكان  ل املكفولةاحلقوق واحلريات   باملواطنون األتراك املنتمون ألقليات غري مسلمة       

  .ومن مث، فإهنم يستفيدون من وضعهم كأقلية وفقاً ملعاهدة لوزان للسالم. وميارسوهنا
كما أن للمواطنني األتراك املنتمني ألقليات غري مـسلمة دور عبـادهتم اخلاصـة                -١٤٤

 مدرسة  ٤٦ مكاناً للعبادة، و   ١٨٥فهناك  . ومدارسهم ومؤسساهتم ومستشفياهتم وصحافتهم   
  . صحف٩ مستشفيات، و٥ مؤسسة، و١٤٥ابتدائية وثانوية، و

وال ُتفرض أي قيود على املواطنني األتراك املنتمني ألقليات غري مسلمة فيما يتعلـق                -١٤٥
ستخدم التركية، بوصفها اللغة الرمسية، أمـام       وُت. باستخدام لغتهم يف احلياة العامة أو اخلاصة      
غري أنه إذا كان الشخص ال يتحدث التركيـة،         . السلطات اإلدارية ويف اإلجراءات اجلنائية    

  .شفويةفُتقدم له خدمة الترمجة ال
ويستفيد املواطنون األتراك املنتمون ألقليات غري مسلمة من التمييز اإلجيايب يف عـدة       -١٤٦

أنشطة املؤسسات  ) ٢٠٠٧(وينظم قانون املؤسسات التعليمية اخلاصة      . تعليمجماالت، منها ال  
  .التعليمية هلذه األقليات

ويف مدارس األقليات، ُتدرس اللغة األم للمواطنني األتراك املنتمني ألقليـات غـري               -١٤٧
وُتدرس املقررات  . مسلمة كمقرر دراسي إجباري بنفس املدة املخصصة لدراسة اللغة التركية         

. ملختلفة يف تلك املدارس، باستثناء اللغة التركية والثقافة التركية، باللغة اخلاصـة لألقليـات    ا
وميكن للطالب املنتمني هلذه األقليات االلتحاق، دون أي قيود، بأي مدرسة عامة أو خاصة              

  .ال تديرها األقليات اليت ينتمون إليها
واطنني األتراك يف العملية الـسياسية       من الدستور، يشارك مجيع امل     ٦٧ووفقاً للمادة     -١٤٨

وحيظر قانون األحزاب السياسية التمييز القائم على عدة أسـس، منـها            . على قدم املساواة  
  .اخللفية الدينية أو العرقية، كما يكفل مبدأ املساواة أمام القانون

حكـام  وجيري التعامل بشأن القضايا املتعلقة بتدريب رجال الدين يف تركيا وفقاً أل             -١٤٩
 ،وجـدان  من الدستور، املعنية حبرية الـدين وال       ٢٤وتنص املادة   . الدستور والتشريعات ذات الصلة   

  .فيما تنص، على تقدمي التعليم والتوجيه يف جمال الدين حتت إشراف الدولة ورقابتها
ويؤكد القانون املعدِّل لقانون املؤسسات التعليمية اخلاصـة عـدم جـواز إنـشاء          -١٥٠

التوجيـه الـديين    /ليمية خاصة متاثل أو تشبه املؤسسات العامة اليت تقدم التعليم         مؤسسات تع 
  .ومن ناحية أخرى، ال توجد أي قيود على عمل رجال الدين األجانب يف تركيا). ٣املادة (

ونالت حقوق التملك املكفولة لغري املسلمني مزيداً من التعزيـز يف إطـار عمليـة                 -١٥١
.  مجعياهتم أو مؤسـساهتم    ديرها العبادة املخصصة لغري املسلمني ت     فأماكن. اإلصالح اجلارية 

 أو االعتباريني الذين أّسـسوا      طبيعيـنيوتؤول حقوق ملكية أماكن العبادة إىل األشخاص ال       
  .هذه األماكن
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 ٢٧وسّن الربملان التركي قانوناً جديداً بشأن املؤسسات، دخـل حيـز النفـاذ يف         -١٥٢
يتعلق باملؤسسات التابعة للطوائف غري املسلمة، فإن القانون يعزز  وفيما  . ٢٠٠٨فرباير  /شباط

أو العينية واملـساعدة    /وضعها من حيث أنشطتها الدولية، مبا يف ذلك نظام التربعات املالية و           
، ومتثيلها يف جملس املؤسسات الذي ُيعـد        األموال غري املنقولة  الواردة من اخلارج، وتسجيل     

  .  العامة للمؤسساتاهليئة الرئاسية للمديرية
 مؤسسات جمتمعية تابعة ألقليات غري      ١٠٧وعقب اعتماد قانون املؤسسات، طلبت        -١٥٣

  . من القانون املذكور٧ وفقاً ألحكام املادة أمواهلا غري املنقولةمسلمة تسجيل 
 انتخابات جملس املؤسسات، الـذي      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨وجرت يف     -١٥٤

 عـضواً ميثلـون     ١٥ويضم اجمللس   . اذ قرار يف املديرية العامة للمؤسسات     ُيعد أعلى هيئة اخت   
وبناًء على ذلك، انتخب ممثلو املؤسـسات التابعـة         . املؤسسات استناداً إىل النسب الرقمية    

وبدأ جملس املؤسسات يف االلتقاء يف كـانون        . للطوائف غري املسلمة عضواً واحداً يف اجمللس      
  .٢٠٠٩يناير /الثاين
قد حتقق، يف إطار عملية اإلصالح اجلارية يف تركيا، تقدم رئيسي حنـو حتـسني               و  -١٥٥

ويف هذا السياق، يعمل    . التشريعات املتعلقة باملواطنني املنتمني لألقليات غري املسلمة يف البلد        
 اجمللس املعين بتقييم مسائل األقليات، وهو هيئة حكومية جديدة، من أجـل             ٢٠٠٤منذ عام   

بات اليت قد يواجهها املواطنون املنتمون ألقليات غري مسلمة يف حيـاهتم            تناول وحل الصعو  
ويعقد فريق خمصص من املسؤولني، تابع للفريق الوزاري املعين برصد اإلصالحات،           . اليومية

  .مشاوراته الدورية مع املمثلني الرفيعي املستوى لألقليات يف تركيا

  ار بالبشرالالجئون وملتمسو اللجوء وضحايا االجت  -الم   
 املتعلقة بوضـع الالجـئني، وكـذلك إىل         ١٩٥١انضمت تركيا إىل اتفاقية عام        -١٥٦

وتنطبق أحكام االتفاقية على    ". جغرايفحصر  "مع اشتراط    ١٩٦٧الربوتوكول اإلضايف لعام    
غـري  "أما من دخلوا من بلدان      ". البلدان األوروبية "ملتمسي اللجوء الذين دخلوا تركيا من       

الذي يتيح هلم اإلقامة إىل     " ملتمس اللجوء "دموا طلبات للجوء، فُيمنحون مركز      وق" أوروبية
  .حني إعادة توطينهم يف بلد ثالث عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

أما ملتمسو اللجوء الذين مل ُيمنحوا مركز الالجئ، ولكن يشري تقييم حالتـهم إىل                -١٥٧
ضطهاد يف بلداهنم األصلية، فال ُيبعدون، وُيسمح هلم بالبقاء مؤقتاً يف           أهنم معّرضون خلطر اال   

  .)١٥("احلماية التبعية واحلماية املستندة إىل اعتبارات إنسانية"تركيا مبوجب خمطط 
وحيق مللتمسي اللجوء احلصول على املساعدة االجتماعية والطبية والتعليم، وكذلك            -١٥٨

الالجـئني مـن    /اء ملتمسي اللجوء  ـي حالياً النظر يف إعف    وجير. الوصول إىل أسواق العمل   
  .رسوم اإلقامة
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كما ". خريطة طريق بشأن اللجوء واهلجرة    "على إعداد   ) ١٦(وتعكف وزارة الداخلية    -١٥٩
مع متوائماً   التشريع املتعلق باللجوء واهلجرة      علجيري العمل يف وضع مشروع قانون للجوء جي       

  . تشريعات االحتاد األورويب
وتواجه تركيا، اليت تقع على طريق هجرة رئيسي، زيادة غـري مـسبوقة يف عـدد                  -١٦٠

ويبلغ عدد املهاجرين غري الشرعيني الذين احُتجزوا أثناء حماولتـهم          . املهاجرين غري الشرعيني  
 شـخص، منـهم     ٧٦٠ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٨-١٩٩٥عبور احلدود التركية خالل الفترة      

ونظراً حلجم املشكلة، تستلزم .  السنوات اخلمس األخرية  ئة ألف شخص احتجزوا خالل    ثالمثا
  .احللول التشارك يف املسؤولية، والتضامن الدويل، والتشارك يف األعباء

 حمافظـة قبـل     ٢٣وُيحتجز املهاجرون غري الشرعيني يف دور الضيافة املوجودة يف            -١٦١
. رعاية الصحية يف تلك الـدور     وُتلىب احتياجاهتم من املأوى والغذاء وال     . إعادهتم إىل أوطاهنم  

وُتخصص موارد إضافية لدعم املهاجرين غري الشرعيني عن طريـق املـساعدة االجتماعيـة       
  .وصندوق التضامن

. وتتواصل اجلهود الرامية إىل حتسني األحوال املادية لدور الضيافة وزيـادة سـعتها              -١٦٢
  .لجوء والالجئنيوُيخطط أيضاً لبناء مراكز جديدة الستقبال وإقامة ملتمسي ال

، اختذت تركيا   ٢٠٠٢ومنذ عام   . وتعترب مكافحة االجتار بالبشر بنداً حيظى باألولوية        -١٦٣
  . هنجاً حامساً وتدرجياً ملكافحة االجتار بالبشر

بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار         " إىل   ٢٠٠٣وانضمت تركيا يف عام       -١٦٤
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة      باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل      

  ".عرب الوطنية
فرقة العمل الوطنية املعنية مبكافحة االجتار  "٢٠٠٢أكتوبر /وُشكلت يف تشرين األول  -١٦٥
وهتدف هذه الفرقة إىل وضع هنج شامل والقيام بدور         .  اخلارجية ةراوزحتت إشراف   " بالبشر

  .نع االجتار بالبشر واحلماية منه ومقاضاة مرتكبيهمهم يف رسم السياسات املتعلقة مب
ب مـن قـانون العقوبـات    /٢٠١وقد جّرمت تركيا االجتار بالبشر مبوجب املادة       -١٦٦

فُيعرِّف االجتار بالبشر   ) ٢٠٠٥(أما قانون العقوبات اجلديد     . ٢٠٠٢السابق الصادر يف عام     
إىل وصف االجتـار    "  على البغاء  اهكراإل"، أُضيف   ٢٠٠٦ويف عام   . وفقاً لربوتوكول بالريمو  

 أيضاً على معاقبة من حياول ارتكاب هذه اجلرمية ويلتمسها ويساعد           ٨٠وتنص املادة   . بالبشر
 من قانون العقوبات التركي مزيداً من العقوبات        ٢٢٠وُيتوقع أن تفرض املادة     . على ارتكاهبا 

  . على من ُينشئون منظمات لغرض ارتكاب هذه اجلرمية
مشلت خطة العمـل    . ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٣تمدت خطتا عمل وطنيتان يف عام       واع  -١٦٧

أما اخلطة الثانيـة    . األوىل األهداف العاجلة والتكليفات املسندة إىل الوزارات بناًء على ذلك         
  . فتستهدف حتقيق املعايري الدولية للمساعدة على القضاء على االجتار بالبشر يف تركيا
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اتفاقية جملـس أوروبـا املتعلقـة       " على   ٢٠٠٩مارس  /ر آذا ١٩ووقّعت تركيا يف      -١٦٨
ويواصل فريق عامل مشترك بني الوكاالت، تابع لفرقـة العمـل           ". مبكافحة االجتار بالبشر  

الوطنية املعنية مبكافحة االجتار بالبشر، عمله يف استعراض التشريعات بغية تنفيـذ االتفاقيـة              
  .تنفيذاً كامالً

 تعاوناً وثيقاً مع اجملتمع املدين من أجل مـساعدة ومحايـة    وتتعاون احلكومة التركية    -١٦٩
ولتقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر، أُقيمت ثالثة دور إيواء يف . ضحايا هذه اجلرمية اآلمثة

ومؤخراً يف حمطـة إيـواء ثالثـة يف أنطاليـا           ) ٢٠٠٥(واسطنبول  ) ٢٠٠٤(كل من أنقرة    
مـايو  /كما ُخصص، منذ أيـار    . ات غري حكومية  ، وتتوىل إدارة هذه الدور منظم     )٢٠٠٩(

وقد ثبتت فائدة هـذا اخلـط كآليـة         ". ١٥٧"، خط هاتفي جماين للمساعدة رقمه       ٢٠٠٥
  . لإلبالغ عن املعلومات السرية ولإلنقاذ

) ٢٠٠٦" (هل رأيت أمـي؟   "وأطلقت محالت لتوعية وإعالم اجلمهور، مثل محلة          -١٧٠
انضم إىل تركيا يف مكافحة "ومحلة ) ٢٠٠٨" (تكن سلبياًقف أمام االجتار بالبشر وال "ومحلة 

  .هذه اجلرمية بكفاءةملكافحة ، وذلك بغرض إجياد حلول مستدمية )٢٠٠٩!" (االجتار بالبشر
كما تضطلع تركيا بعملية لتحديد ضحايا االجتار وتقدمي الدعم الالزم هلم والتنسيق              -١٧١

ـ       بني خمتلف املؤسسات، وذلك يف إطار آلية اإل        ة ـحالة الوطنية اليت تشمل الـشرطة الوطني
التركية أو القيادة العامة لقوات الدرك، ومكاتب النيابة العامـة، ووزارة الـصحة، وخـط               

 وسفارات  ،، واملنظمة الدولية للهجرة، واملنظمات غري احلكومية      ١٥٧املساعدة اهلاتفي رقم    
  .بلدان الضحايا

كما تقدم هلم املـشورة  . نونية واخلدمات الصحيةوتقدم للضحايا جماناً املساعدة القا      -١٧٢
تأشريات إنسانية وتصاريح   "كما تصدر   .النفسانية يف دور اإليواء يف إسطنبول وأنقرة وأنطاليا       

للضحايا لتمكينهم من اإلقامة بصورة شرعية يف تركيـا خـالل فتـرة             " إقامة لفترة قصرية  
آلمنة، بالتعاون مع مـسؤويل إنفـاذ       ويعرض على الضحايا خيار العودة الطوعية ا      . التأهيل

القانون، واملنظمة الدولية للهجرة،  واملؤسسات املعنية يف بلدان املصدر، واملنظمـات غـري              
  . احلكومية احمللية

وتويل تركيا اهتماماً للتعاون الدويل يف جمال مكافحة االجتار، وتـشارك مـشاركة               -١٧٣
ات واملبادرات الدولية واإلقليمية ، مثل األمـم        فعالة يف تنفيذ ودعم أنشطة العديد من املنظم       

املتحدة، وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا،              
، وكذلك منظمة التعاون االقتصادية يف منطقة البحر        )الناتو(ومنظمة حلف الشمال األطلسي     

  . افلاألسود، وميثاق حتقيق االستقرار، وغري ذلك من احمل
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  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -ميم   
 ١٩٩٨يف عـام  لتنسيق اجلهود واألنشطة يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان، أنشئت      -١٧٤

اللجنة الوطنية املعنية بعقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كهيئة استـشارية              
  ). ٢٠٠٧-١٩٩٨(خالل عقد األمم املتحدة املذكور 

 آخذة يف االعتبار املبادئ     ٢٠٠٧-١٩٩٨قد وضعت اللجنة برناجماً  وطنياً للفترة        و  -١٧٥
التوجيهية ذات الصلة واملبادئ الواردة يف خطة عمل األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقـوق              

وأطلق الربنامج محلة إعالمية على نطاق البلد للتوعية حبقوق اإلنسان، وقدم تدريباً            . اإلنسان
ذا اجملال للموظفني املدنيني، ال سيما العاملني يف جمال إنفاذ القـانون وأعـضاء              مكثفاً يف ه  

  . اجلهاز القضائي
ووفقاً للربنامج الوطين، قامت مجيع املؤسسات احلكومية ذات الصلة املباشرة بقضايا             -١٧٦

 ويف  .حقوق اإلنسان بتكثيف براجمها التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان، املقدمة أثناء اخلدمة           
هذا الصدد، أصبحت الدورات التدريبية اليت تشمل حقوق اإلنسان إجبارية للمرشحني من            

  . القضاة ووكالء النيابة يف فترة اختبارهم ملدة سنتني يف مركز تدريب القضاة والنيابة العامة
وقد أدجمت وزارة العدل موضوع حقوق اإلنسان يف التدريب املقدم أثناء اخلدمـة               -١٧٧

ويتلقى القـضاة   . ووكالء النيابة الذين يلتحقون باخلدمة بعد استكمال فترة االختبار        للقضاة  
ووكالء النيابة دورات يف جمال حقوق اإلنسان بالتعاون مع جملس أوروبا وغريه من املنظمات   

كما بدأ تقدمي برامج ثنائية بالتعاون مع عدد من البلدان من أجل تدريب القـضاة               . الدولية
كما ُيقدم التثقيف يف هذا اجملال ملشريف الـسجون،         . ابة يف جمال حقوق اإلنسان    ووكالء الني 

وكذلك لألطباء، واألخصائيني النفسانيني، واألخصائيني االجتماعيني، واملدرسني املعينني يف         
  . املؤسسات العقابية

كما نظمت وزارة العدل حلقات دراسية دورية ألعضاء اجلهاز القضائي على عدة              -١٧٨
تويات، حيث تقدم هلم معلومات بشأن التزامات تركية مبوجب االتفاقيات الدولية لألمم            مس

املتحدة، ووثائق منظمة األمن والتعاون يف  أوروبا، واتفاقيات جملس أوروبـا، واألحكـام              
  .القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

. اذ القـانون بـالغ األمهيـة      ويعترب تكثيف التدريب املقدم للعاملني يف أجهزة إنف         -١٧٩
وأصبحت املقررات يف جمال حقوق اإلنسان إجبارية يف املناهج الدراسية ألكادميية الـشرطة             

  . ١٩٩١وكليات الشرطة منذ عام 
 القانون املتعلق بالتعليم العايل للشرطة، الذي أُعـد عمـالً           ٢٠٠١واعتمد يف عام      -١٨٠

 مدرسة للشرطة يف مجيع أحنـاء  ٢٦ون، حتولت وبصدور هذا القان . بتوصيات اللجنة الوطنية  
أشهر، إىل مـدارس    تسعة  تركيا، اليت كانت تقدم يف املاضي التدريب لضباط الشرطة ملدة           
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ع توسيع نطاق تركيزها ليشمل التثقيـف يف جمـال          ـ م نيسنتيستغرق التدريب فيها    مهنية  
  . حقوق اإلنسان

دورية يف إطار التدريب يف جمال      وُعقدت حلقات دراسية ومؤمترات وحلقات عمل         -١٨١
وتغطـي هـذه    . حقوق اإلنسان املقدم للعاملني يف وزارة الداخلية على خمتلف املـستويات          

احللقات الدراسية مواضيع مثل األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون احمللي التركـي؛             
ق حبقـوق اإلنـسان     وواجبات ومسؤوليات كبار اإلداريني وموظفي إنفاذ القانون فيما يتعل        

مبوجب االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها تركيا وكذلك مبوجب التـشريعات احملليـة؛             
وسلطات وأساليب عمل وإجراءات جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحـدة واللجنـة             

  .األوروبية ملنع التعذيب
 نظام التعليم الـوطين      من قانون التعليم الوطين على أن أحد أهداف        ٢وتنص املادة     -١٨٢

وقد اُتخذت تدابري   . التركي هو تعليم مجيع املواطنني بوصفهم أفراداً حيترمون حقوق اإلنسان         
. عديدة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريـق التعلـيم والتـدريب             

 للمـدارس   إىل املناهج الدراسية  " الدميقراطية وحقوق اإلنسان  "وأضيف مقرر دراسي بعنوان     
كما أطلقت عدة جامعات برامج للماجستري والدكتوراه يف جمـال    . الثانوية كمقرر اختياري  

 الئحة الكتب الدراسية لـوزارة التعلـيم        ٢٠٠٤مارس  /وُعدلت يف آذار  . حقوق اإلنسان 
الوطين، لتشمل مبدأ عدم احتواء الكتب الدراسية على أي عنصر يتعارض مع معايري حقوق              

  .  عنصر ينطوي على التمييزاإلنسان أو أي

Notes 

 
1 Fundamental rights and freedoms which are under constitutional guarantee are laid out in detail 

under Part Two (Articles 12-74) of the Constitution, titled “Fundamental Rights and Duties”. The 
civil, political, economic and social rights which are guaranteed by the Constitution have been 
enumerated in separate chapters under Part Two with the titles “Rights and Duties of the Individual”, 
“Social and Economic Rights and Duties” and “Political Rights and Duties”. 

2 Article 40 of the Constitution states that “Everyone whose Constitutional rights and freedoms have 
been violated has the right to request prompt access to the competent authorities. The State is obliged 
to indicate in its transactions the legal remedies and authorities the persons concerned should apply 
and their time limits. Damages incurred by any person through unlawful treatment by holders of 
public office shall be compensated for by the State. The State reserves the right of recourse to the 
official responsible”. Article 125 of the Constitution, entitled “Recourse to judicial review”, 
stipulates that recourse to judicial review shall be available against all actions and acts of the 
administration. This article also states that “The administration shall be liable to compensate for 
damages resulting from its actions and acts. Article 129 of the Constitution provides that actions for 
damages arising from faults committed by civil servants and other public employees in the exercise 
of their duties shall be brought against the administration its actions and acts. 

3 After the amendment of the Article 301 of the TPC, as of December 2009, out of 588 cases 
submitted to the Minister of Justice seeking authorization for criminal investigation under Article 
301, permission was granted in 8 cases only, without prejudice to their outcome. Over four hundred 
of these cases the Minister of Justice refused to grant permission; consequently these cases were 
struck off.  
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4 Şanlıurfa (04 December 2003), Batman (10 December 2003), Van (22 December 2003), Adana (18 
May 2004), Diyarbakır (29 July 2004), İstanbul (23 August 2004) and Kızıltepe (Mardin) (15 
October 2004).  

5 These crimes are “ incitement to committing suicide, sexual abuse of children, facilitating use of 
drugs hazardous to health, supplying drugs hazardous to health, obscenity, prostitution, providing a 
facility and an opportunity for gambling and the crimes defined in the “Law on Crimes Against 
Atatürk (the founder of the Turkish Republic (No: 5816, dated 25 July 1951)”. 

6 Article 94, 95 of the Turkish Penal Code.  
7 Article 101 (3), 148 (4), 149 and 150 of the Criminal Procedure Code (No: 5271); Article 19 of the 

Regulation on Apprehension, Detention and Statement Taking; Article 59 of Law on Execution of 
Sentences and Security Measures (No: 5275). 

8 Article 10 of the Regulation on Apprehension, Detention and Statement Taking. 
9 Article 95 of the Criminal Procedure Code (No: 5271). 
10 Turkey became party to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment on 1 February 1989, thereby recognizing the competence of the 
CPT, the Convention’s monitoring body, which to date represents the most advanced system in the 
field. According to the provisions of the Convention, CPT delegations have unlimited access to 
places of detention and the right to enter such places without restriction. In principle, CPT reports are 
confidential unless the country in question authorizes their publication. Turkey, for the sake of 
transparency, decided in 2001 to authorize publication of all CPT reports on Turkey, which are 
available at the Committee’s website (http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm).  

11 The President of the CPT, in her statement at the Committee of Ministers’ Deputies at the Council of 
Europe on 13 October 2004, underlined that “… the legislative and regulatory framework necessary 
to combat effectively torture and other forms of ill-treatment … has been put in place –to be frank, it 
would be difficult to find a Council of Europe member state with a more advanced set of provisions 
in this area.…”  

12 CPT’s report concerning its visit to Turkey in December 2005, together with Turkey’s response was 
made public on 6 September 2006 at the request of the Government of the Republic of Turkey. In  its 
report CPT has pointed out that “the new Penal and Criminal Procedure Codes, as well as revised 
version of the Regulation on Apprehension, Detention and Statement Taking (RADST) which 
entered into force on 1 June 2005, have consolidated improvements which had been made in recent 
years on matters related to the CPT’s mandate”. Furthermore, CPT has stated in its report that “it is 
more than ever the case that detention by law enforcement agencies is currently governed by a 
legislative and regulatory framework capable of combating effectively torture and other forms of ill-
treatment by law enforcement officials.”  

13 In its recent reports CPT has stressed that “the facts found on the ground are encouraging” in this 
respect and that “the message of zero tolerance of torture and ill-treatment has clearly been received, 
and efforts to comply with that message were evident”. CPT officials not only “greatly welcoming 
the numerous formal statements emanating from the highest levels of the Turkish Government, 
condemning torture and ill-treatment and emphasizing the Government’s resolve to combat such 
methods”, but also set this as “an example that other Governments might usefully follow”.  

14 During a visit on 10 June 2004 to the Minister of Foreign Affairs of Turkey, NGO representatives 
from Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Foundation of Turkey and 
Mazlum-Der of Turkey stated that “Turkey is ahead of some European countries in terms of legal 
measures against torture”.  

15  Turkey's asylum procedures are based on the 1994 Regulation on Asylum prepared in order to 
reflect the provisions of 1951 Geneva Convention and amended in 2006 in line with EU Acquis on 
asylum and migration. 

16 The Bureau of Enhancing the Capacity and Implementation of the Asylum and Migration 
Legislation” which was set up within the Ministry of Interior on 15 October 2008. 

        
  


