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  معلومات وقائعية وإحصائية عامة -  أوالً
  واالجتماعية والثقافيةغرافية واالقتصادية اخلصائص الدمي -  ألف

 جبال البلقان والبحر األبيض املتوسط والبحـر األسـود          بنيرق طرق بني أوروبا وآسيا      تتقع تركيا على مف     - ١
األناضول مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً هاماً انطلقت منـه حـضارات           منطقة   ولذلك كانت . وأقاليم حبر القزوين  

  .عديدة وتوسعت على مر التاريخ

 سنة ونيف، مسح التوقيع على معاهدة لوزان للسالم         ٦٠٠وبعد اهنيار اإلمرباطورية العثمانية اليت دام حكمها          - ٢
على املـستوى الـدويل    بوضع حد حلرب التحرير الوطنية ضد السلطات احملتلة وباالعتراف  ١٩٢٣يوليه  / متوز ٢٤يف  

وبدأت، على  . ١٩٢٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩لتركية يف   وأُعِلن تأسيس اجلمهورية ا   . بالدولة اجلديدة يف نفس الوقت    
  .الفور، مبادرات التحديث اليت مكنت تركيا من توطيد هويتها الغربية أكثر فأكثر

واليوم أصبحت تركيا، بسكاهنا الذين يدين أغلبهم بالديانة اإلسالمية، دولة علمانية ذات  اقتصاد سوقي ناجع   - ٣
  .ودميقراطية متعددة األحزاب

ويوجد يف البلد عدد من اللغـات واللـهجات احملليـة           . واللغة الرمسية املستخدمة يف تركيا هي اللغة التركية         - ٤
  .املختلفة اليت تستخدم على الصعيد احمللي

ولقد انـضم  ". السالم يف الداخل، السالم يف العامل "وتقوم السياسة اخلارجية لتركيا على أساس القول املأثور           - ٥
 ١٩٤٩واعتمدت تركيا يف عام     . ١٩٤٥ وأصبح عضواً مؤسساً لألمم املتحدة يف        ١٩٣٢بة األمم يف عام     البلد إىل عص  

وانضمت تركيا إىل منظمة    . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكانت إىل جانب األعضاء املؤسسني للمجلس األورويب          
ن والتنمية يف امليدان االقتصادي منذ أن واشتركت بنشاط يف أنشطة منظمة التعاو. ١٩٥٢حلف مشال األطلسي يف عام 

، وكانت تركيا شريكاً نشطاً، أيضاً، يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا منذ انعقاد مؤمتر األمن ١٩٦٠أنشئت يف عام 
  .والتعاون يف أوروبا

اتفـاق أنقـرة   ، أصبحت تركيا عضواً منتسباً يف اجلماعة االقتصادية األوروبية بالتوقيع على   ١٩٦٣ويف عام     - ٦
 اتفاق احتاد مجركـي مـع       ١٩٩٦وعمالً باتفاق أنقرة، أبرمت تركيا يف عام        . الذي يرمي إىل حتقيق العضوية الكاملة     

ـ   ١٩٩٩االحتاد األورويب، ومت، يف مؤمتر القمة املعقود يف هلسنكي يف عام             يها لالنتـساب إىل االحتـاد      ح، قبول ترش
 تـشرين   ٣اوضات الرمسية بشأن انضمام تركيا إىل االحتـاد األورويب يف           وبدأت املف . األورويب كعضو كامل العضوية   

  .٢٠٠٥أكتوبر /األول

وانضمام البلد إىل عضوية منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود، وعـضوية منظمـة التعـاون                   - ٧
 اشتراكه النشط يف مبادرات إقليمية      االقتصادي، وجمموعة البلدان النامية الثمانية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، فضالً عن         

  .عديدة أخرى، أموٌر تربز تنوع السياسة اخلارجية التركية على الصعيد العاملي
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ولقد أودت األعمـال اإلرهابيـة الـيت      .  حركة انفصالية إرهابية   ١٩٨٤وما انفكت تركيا حتارب منذ عام         - ٨
 مواطن تركي من بينـهم آالف       ٣٥ ٠٠٠ياة أكثر من    حب) PKK(ارتكبتها منظمة حزب العمال الكردستاين اإلرهابية       

وحققـت  . املدنيني األبرياء الذين تعمد اإلرهابيون قتلهم، وقد أدى ذلك إىل تكبد خسارات مادية واقتصادية كبرية              
تركيا، كدولة دميقراطية قائمة على أساس حكم القانون وتراعي مفاهيم السلم العام، والتضامن والعـدل الـوطنيني،                 

  .حقوق اإلنسان، جناحاً كبرياً يف مكافحة اإلرهاب وفقاً لقوانينها احمللية والتزاماهتا الدوليةم وحتتر

ومتتد حدودها الربية علـى مـسافة   . من الكيلومترات املربعة ٧٦٩ ٦٠٤متتد تركيا على مساحة إمجالية قدرها    -٩
ولتركيا حدود برية   . كيلومتراً ٨ ٣٣٣على مسافة   ) زرمبا فيها اجل  (كيلومتراً، بينما متتد حدودها الساحلية       ٢ ٥٧٣طوهلا  

  ). والعراقأذربيجان، وأرمينيا، وإيران، وجورجيا، وسورية،(سيوية آوستة بلدان ) بلغاريا واليونان(مع بلدين أوروبيني 

 نسمة من   ٧٢ ٠٦٥ ٠٠٠ بأن عدد سكان تركيا يبلغ       ٢٠٠٥وتفيد التقديرات السكانية للنصف األول من عام          -١٠
 يف  ٥,٩٠ عاماً من العمـر      ٦٥وتبلغ النسبة املئوية لألشخاص فوق      .  ذكر ٣٦ ٣٤٩ ٠٠٠ أنثى و  ٣٥ ٧١٦ ٠٠٠بينهم  
 يف املائـة    ٢٨ عاماً من العمر،     ١٥وتبلغ النسبة املئوية للسكان دون      ).  أنثى ٢ ٣٢٥ ٠٠٠ ذكر و  ١ ٩٢٦ ٠٠٠(املائة  

 ٤٤ ٧٤٧ ٠٠٠الذين يعيشون يف املناطق احلـضرية       دد السكان   عـغ  ـويبل).  أنثى ١٠ ٠٥٥ ٠٠٠ ذكر و  ١٠ ٤٤٤ ٠٠٠(
 نـسمة  ٢٠ ٠٠٠مناطق عدد سكاهنا ( نسمة ٢٧ ٣١٨ ٠٠٠نسمة، بينما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون يف األرياف      

 يف املائة، ومـن     ١,٣ويبلغ معدل النمو السكاين السنوي      .  نسمة لكل كيلومتر مربع    ٩٤وتبلغ الكثافة السكانية    ). وأقل
  . مليون١٠٠ ويستقر على مستوى أقل من ٢٠٥٠أن ينخفض إىل مستوى الصفر يف عام املتوقع 

 والية، هي والية اسطنبول اليت يبلغ عـدد        ٨١والواليات الثالث األسرع منواً بني واليات البلد البالغ عددها            - ١١
 ماليـني   ٣,٤بلغ عدد سكاهنا     ماليني نسمة، وإزمري اليت ي     ٤ ماليني نسمة، وأنقرة اليت يبلغ عدد سكاهنا         ١٠سكاهنا  
 يف  ٤١,٨ولقد سجلت أنطاليا، خالل العقود الثالثة املاضية، أكرب زيادة يف معدل  النمو السكاين الذي بلـغ                  . نسمة

وسجلت والية توجنيلي .  يف األلف٣٣,١ يف األلف، ومن مث اسطنبول مبعدل        ٣٦,٦األلف، وتلتها شانلي أورفا مبعدل      
  . يف األلف٣٥,٦بلغت ناقص أدىن معدل بنسبة سلبية 

 ٦٨,٨ سنة لإلنـاث و    ٧٣,٦، أن معدل العمر املتوقع لدى الوالدة يبلغ         ٢٠٠٤وتبني املؤشرات الدميغرافية لعام       - ١٢
مولود  ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٢٤,٦ويبلغ معدل وفيات الرضع     .  يف األلف  ٧١أما معدل الوفيات فهو     . سنة للذكور 

  . عاماً من العمر للذكور٢٣,٦ عاماً من العمر لإلناث و١٩,٥ج إىل ولقد ارتفع معدل سن الزوا. حي

نسبة كـل    نسمة ذكوراً وإناثاً     ٢٤ ٥٦٥ ٠٠٠ ما يعادل    ٢٠٠٥القوى العاملة التركية يف عام       إمجايل   وبلغ  - ١٣
ة اليد العاملة   وتقلصت حص .  يف املائة على التوايل، علماً بأن نسبة النساء يف تزايد          ٢٥,٩ يف املائة و   ٧٤,١، حنو   منهما

وحصة . ١٩٨٨ يف املائة يف عام ٤٦,٥ بعد أن كانت تشكل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢٩,٥الزراعية مبعدل ثابت لتبلغ 
 يف املائة بينما يستوعب قطاع اخلدمات نسبة ما انفكت تزداد من القوى             ١٩ و ١٦تتراوح بني   والقطاع الصناعي ثابتة    

  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٠,٣الة يف حدود وكان معدل البط. العاملة اإلمجالية

ولقد متكنت تركيا، عقب ما شهدته من حترير للتجارة خالل مثانينات القرن العشرين، ومن حركات رؤوس                  - ١٤
، وأداء اقتصادي متني خالل السنوات األخرية، من حتقيق مركز البلد ذي االقتـصاد الـسوقي   ١٩٨٩األموال يف عام   
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 بشأن انضمام تركيـا إىل      ٢٠٠٥االحتاد األورويب هذا املركز يف تقريرها املرحلي املقدم يف عام           وأكدت جلنة   . الناجع
، قامت تركيا، عمالً باتفاق احتياطي مربم مع صندوق النقد الدويل، بتحسني            ١٩٩٩ومنذ هناية عام    . االحتاد األورويب 

، وإجراء إصالحات هيكلية واسعة النطاق مهدت       توازن اقتصادها الكلي إىل حد كبري، وبتحقيق استقرارها االقتصادي        
  .ا الطريق لبلوغ مستوى عال ومستدمي من النمو وزيادة قابليتها على التنافسهل

 من مليارات الدوالرات، مما يوحي بأن       ٣٦٠ ٨٧٦ ما يعادل    ٢٠٠٥ولقد بلغ الناتج القومي اإلمجايل يف عام          - ١٥
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي        أقوى اقتصادات     السادس عشر بني  ترتيبه  االقتصاد التركي أصبح    

دوالرات يف   ٥ ٠٠٨وسجل الناتج احمللي اإلمجايل الفردي أعلى مستوياته التارخيية عندما بلغ           .  بلداً ٣٠البالغ عددها   
 يف ٧,٦ يف املائة و٧,٤اداً بنسبة وسجل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي والناتج القومي اإلمجايل لتركيا ازدي. ٢٠٠٥عام 

واحداً من  تركيا  اقتصاد   وجعل   ١٩٦٦وكان ذلك أعلى معدل منو مسجل منذ عام         . ٢٠٠٥املائة على التوايل يف عام      
 يف املائـة    ٢٣,٧وارتفع الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لتركيا مبعدل تراكمي قـدره           . أسرع االقتصادات منواً يف العامل    

  .ت الثالث املاضيةخالل السنوا

 يف ٧,٧٢ بلغ معدل التضخم املسجل يف الرقم القياسي ألسعار االستهالك ويف مؤشر أسعار اجلملـة،           ٢٠٠٥ويف عام     - ١٦
وبالتايل كان معدل التضخم التركي حيسب برقم واحد بعد فترة من التضخم العايل          .  يف املائة على التوايل    ٢,٦٦املائة و 
  . عاما٣٠ًدامت 

من  ١٧٠ ١بلغ  ي،  )اع اخلاص ـمبا فيها ديون القط   (الديون اخلارجية املستحقة الدفع      إمجايل    كان ٢٠٠٥اية عام   ويف هن   - ١٧
واخنفضت نسب الفوائـد احلقيقيـة إىل       .  يف املائة من بينها ديون متوسطة وطويلة األجل        ٧٧,٥مليارات الدوالرات،   

 يف املائة خالل ٣٠ و٢٠ بعد أن كانت تتراوح بني ٢٠٠٥ديسمرب / يف املائة يف شهر كانون األول٧,٩٦مستوى دون 
  .العقد املاضي

 ٦، أن معدل األمية بني الذكور فوق سـن          ٢٠٠٠وتبني نتائج التعداد السكاين األخري الذي أجري يف عام            - ١٨
علق بالتوزيع  ولوحظ، فيما يت  .  يف املائة  ١٩,٣٦ يف املائة، بينما يبلغ لدى اإلناث يف نفس فئة العمر            ٦,١٤أعوام يبلغ   

 يف املائة، بينمـا  ٣٩,٨اإلقليمي، أن املنطقة اجلنوبية الشرقية من األناضول  تسجل أعلى معدالت األمية اليت تبلغ فيها           
 يف ١١,٩، أدىن معدالت األمية، وقد بلغ فيها معدل األمية بني اإلناث ةتسجل أكثر املناطق منواً، وهي منطقة حبر مرمر

االلتحـاق  اليت بادرت هبا احلكومة مع اجملتمع املدين لتشجيع البنات علـى      " البنات إىل املدرسة  "وتوسعت محلة   . املائة
وسجل يف إطار هذه احلملة، ازدياد يف عدد البنات امللتحقات ألول           . ٢٠٠٥ يف عام    ٨١ لالتعليم، لتشمل الواليات ا   ب

 يف ٨٨,٤٥اق البنات باملدارس االبتدائية من وارتفع معدل التح. ٢٠٠٥ تلميذة يف عام ١٧٥ ٤٥٢مرة باملدرسة ليبلغ 
؛ بينما ارتفع معـدل     ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ يف املائة يف الفترة بني عامي        ٩٣ إىل   ٢٠٠٠ و ١٩٩٩املائة يف الفترة بني عامي      

 يف املائة يف الفترة ٥٢,٦٧ إىل ٢٠٠٠ و١٩٩٩ يف املائة بني عامي ٤٨,٤٢التحاقهن باملدارس اإلعدادية وما يعادهلا من 
 ١٩٩٩ يف املائة  بني عامي       ١٧,٤٢، وارتفع على املستوى اجلامعي واملستوى األعلى من         ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ عامي   بني
  .٢٠٠٢ و٢٠٠١ يف املائة يف الفترة بني عامي ١٨,١٧ إىل ٢٠٠٠و

  :٢٠٠٤- ٢٠٠٣ويف غضون السنة الدراسية   - ١٩
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 روضة، وبلـغ عـدد      ١٣ ٦٩٢ طفالً يف اجملموع برياض األطفال البالغ عددها         ٣٥٨ ٤٩٩التحق    •
   مدرسا١٩ً ١٢٢املدرسني اإلمجايل فيها 

   مدرسة ابتدائية٣٦ ١١٧ معلماً يف ٣٨٤ ٠٢٩ طالباً يف اجملموع التعليم من ١٠ ٤٧٩ ٥٣٨تلقى   •

  مدرسة للتعليم الثانوي ٦ ٥١٢ معلماً يف ١٦٠ ٠٤٩ طالباً يف اجملموع التعليم من ٣ ٥٩٣ ٤٠٤تلقى   •

 من معاهد أو صفوف التعلـيم       ٤٣٢ معلماً يف    ٣ ٨٦٧ اجملموع التعليم من      طالباً يف  ٢٠ ٤١١تلقى    •
  ) واملتخلفون عقلياً واملصابون بأمراض مزمنةاملعوقني بصرياً ومسعياً وبدنياً،للمعوقني، مبن فيهم (اخلاص 

مؤسـسة مـن     ٧ ٩٥٥ معلمـاً يف     ٥١ ٣٨٥ شخصاً التعليم من     ٢ ٨٧٩ ٣٩١ ما جمموعه    تلقى  •
  .، مبا يشمل مراكز التعليم العام ومراكز التدريب احلريف غري النظاميمؤسسات التعليم

 جامعة ٥٣ جامعة من بينها ٧٩ يعادل ٢٠٠٥- ٢٠٠٤لجامعات خالل السنة الدراسية اإلمجايل لعدد الوكان   - ٢٠
 مدرسـة   ٤٧٣ مدرسة للدراسات العليـا، و     ١٧٩ كلية، و  ٥٩٤وتوفر  .  جامعة خاصة تابعة ملؤسسات    ٢٦عمومية و 

وبلغ عدد الطالب احلاصلني على التعليم العايل       .  جامعة ٧٩ يف إطار    يقدم خدمات  معهداً   ٢٢٠، و املهينتعليم العايل   لل
 طالباً، بينما بلـغ عـدد       ٢ ٠٧٣ ٤٢٨، مبن فيهم طالب اجلامعات املفتوحة،       ٢٠٠٥- ٢٠٠٤خالل السنة الدراسية    
  . شخصا٧٩ً ٥٥٥أعضاء هيئة التدريس 

فازداد خالل الفترة   . ٢٠٠٤و ١٩٩٠ مؤشرات اخلدمات الصحية يف الفترة بني عامي         وطرأت حتسينات على    - ٢١
وسجل ازدياد أيـضاً يف عـدد       .  سريراً ١٨٧ ٧٨٨ سريراً إىل    ١٣٦ ٦٣٨املذكورة عدد األِسرَّة املتاحة للمرضى من       

وبلغ معدل  . ٢٠٠٤عام  مستشفى يف    ١ ٢١٧وبلغ العدد اإلمجايل للمستشفيات يف البلد       . العاملني يف القطاع الصحي   
 يف املائة   ٩٢,٢توفري  بيتكفل  كما  . زال القطاع العام يوفر أغلبية اخلدمات الصحية       وما.  يف املائة  ٦٤,٩شغل األِسرَّة   

  .واستثمارات القطاع اخلاص مدعومة أيضاً. من األِسرَّة املتاحة للمرضى وقرابة مجيع اخلدمات الصحية الوقائية

ولقد . يف إطار خطط التأمينات االجتماعيةيتمتعون بتغطية  يف املائة من السكان ٨٦,٤ ن، كا٢٠٠٣ويف عام   - ٢٢
من ماليني الدوالرات يف هناية عـام        ١ ٩٩٠,٦بلغ اإلنفاق اإلمجايل على املساعدات االجتماعية من امليزانية الوطنية          

 مـن   دةفاستخرى، بلغ عدد املسجلني لال    ومن جهة أ  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٧٠، أي ما يعادل     ٢٠٠٤
، ويغطي هذا الربنامج األشخاص غـري       ٢٠٠٥يونيه  / ماليني نسمة حبلول شهر حزيران     ٨,٨" برنامج البطاقة اخلضراء  "
  . من الضمان االجتماعي والذين يقل دخلهم عن ثلث احلد األدىن الصايف لألجورستفيدينامل

 يف ١٩٢٧مايو / أيار٦ والبصرية، بدأت اإلذاعة التركية تبث براجمها يوم وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم السمعية  - ٢٣
أغسطس /وحبلول شهر آب. ١٩٦٨يناير / كانون الثاين٣١اسطنبول، وقد أذيع الربنامج التلفزيوين األول يف تركيا يوم       

أما عدد حمطـات  . ة حملية قنا٢١٤ قناة إقليمية، و١٦ قناة وطنية، و ٢٣كان عدد القنوات التلفزيونية العاملة      ،  ٢٠٠٦
وال تغطي تلك األرقام قنوات .  إذاعة حملية٩٥٢ إذاعة إقليمية، و ١٠١ إذاعة وطنية، و   ٣٦: اإلذاعة اخلاصة فهو كاآليت   

ولشبكة ). مبا يشمل التابع منها للجامعات وحملطات األرصاد اجلوية وغري ذلك(التلفزيون العامة وحمطات اإلذاعة العامة 
  . حمطة إذاعية براجمها عن طريق السواتل٤٧ حمطة تلفزيونية و٧٤ حمطة، وتبث ٦٦ة التلفزة السلكي
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 ٣ ٤٥٠ويصدر اليوم يف تركيا زهاء . بدأت الصحافة نشاطها يف اجملتمع التركي يف منتصف القرن التاسع عشر و  - ٢٤
 بعد أن كان ال يتجاوز العشرين ٢٠٠٤ جملة يف عام ٢٤٧عدد اجملالت اإلخبارية املنشورة ليبلغ ارتفع و. نشوراً دورياًم

 مـن ماليـني     ٢,٣وأصبح عدد النسخ املتداولة من اجملالت اليت تصدر أسبوعياً أو شهرياً عادة، حنو              . ١٩٩٠يف عام   
. توسط ماليني نسخة يف امل٤ بأن مبيعات الصحف اليومية تصل إىل ٢٠٠٥فرباير /وتفيد إحصاءات شهر شباط. النسخ

نترنت أو يتقامسون   إليومية فهو أعلى بكثري ألن السكان يرتعون إىل قراءة الصحف عن طريق ا            أما عدد قراء الصحف ال    
  .الصحيفة بني جمموعات من األشخاص يف أماكن العمل واملدارس والنوادي وأماكن عامة أخرى

جمهـور أو  مكتبة وهي مفتوحـة لل  ١ ٢٦٠وتغين احلياة الثقافية يف تركيا جمموعة من املكتبات يبلغ عددها         - ٢٥
خمصصة لألطفال أو للمخطوطات، وتضاف إليها املكتبة الوطنية املوجودة يف أنقرة واملكتبات اجلامعية، كما يغنيهـا                

 مركزاً ثقافياً قيد البناء، ومجيـع تلـك     ٧٤ مركزاً ثقافياً عامالً و    ٤٥ متحفاً خاصاً، و   ٩٨ متحفاً عمومياً و   ٩٥وجود  
  .حةاملرافق تابع لوزارة الثقافة والسيا

 يف املرفق األول جتميـع للبيانـات   ردراجع بشأن املسائل اليت يغطيها هذا اجلزء ي      املزيد من امل  وللحصول على     - ٢٦
  .اإلحصائية ذات الصلة

  اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين -  باء

  التجربة الدستورية

حيث مت، مبوجب .  من القرن التاسع عشرترجع احلياة الدستورية يف تركيا إىل العهد العثماين يف النصف الثاين            - ٢٧
 على التوايل، االعتراف حبقوق اإلنـسان  ١٨٥٦ وعام ١٨٣٩املرسومني اإلمرباطوريني الصادرين عن السلطان يف عام        

  . بوضع أسس العرف الربملاين يف تركيا١٨٧٦األساسية، ومتهيد الطريق إلصدار الدستور العثماين األول املعتمد يف عام 

 املعتمد أثناء   ١٩٢١وأقر دستور عام    .  مطلع القرن العشرين انتشار النظام الدميقراطي الربملاين تدرجيياً        وشهد  - ٢٨
وتلت هذا الدستور الدساتري . ليعرب عن التغري اجلذري احلاصل يف اجملتمع التركي       " السيادة الوطنية "حرب التحرير، مبدأ    

وأُِقر مبدأ فصل . ١٩٨٢ وعام ١٩٦١ وعام ١٩٢٤على التوايل يف عام األول والثاين والثالث جلمهورية تركيا املعتمدة 
  .١٩٦١السلطات كلية يف دستور عام 

 الساري اليوم بأن مجهورية تركيا دولة دميقراطية، علمانية، واجتماعية          ١٩٨٢ من دستور عام     ٢وتفيد املادة     - ٢٩
األساسية الـيت ال ميكـن      بادئ  املأحد    أيضاً "مراعاة حقوق اإلنسان  "مبدأ  يشكل  و. قائمة على أساس حكم القانون    
  .املساس هبا من مبادئ اجلمهورية

  اجلهاز التشريعي

وتتألف اجلمعية الوطنية من جملس . بالسلطة التشريعية) اجلمعية الوطنية(ُتخوَّل اجلمعية الوطنية التركية الكربى   - ٣٠
  .توتعقد االنتخابات الربملانية كل مخس سنوا.  نائبا٥٥٠ًواحد و

وباسـتثناء اجملنـدين يف   .  عاماً من العمر وما فـوق ١٨ويتألف الناخبون من مجيع املواطنني األتراك البالغني       - ٣١
القوات املسلحة، وطالب الكليات العسكرية، واملسجونني، واألشخاص املمنوعني عن اخلدمة املدنية، يتمتع كل مواطن 
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 فيمـا خيـص     ١٩٣٠النتخاب يف عـام     يف ا  هاخاب وترشيح نفس  ولقد منحت املرأة حق االنت    . تركي حبق االنتخاب  
  . فيما يتعلق باالنتخابات العامة١٩٣٤باالنتخابات البلدية، ويف عام 

يف  عامـاً أن يرشـح نفـسه         ٢٥ من الدستور على أنه حيق لكل مواطن تركي جتاوز سن            ٧٦وتنص املادة     - ٣٢
  : يوتنص املادة نفسها على ما يل. النتخابات الربملانيةا

ال جيوز أن ينتخب ملنصب النائب، األشخاص الذين مل يتموا تعليمهم االبتدائي؛ واألشخاص الذين حرموا من                
 العسكرية اإللزامية؛ والذين منعوا من شغل منصب يف اخلدمة العامة؛           ةدماخلأهليتهم القانونية؛ والذين مل يؤدوا      

ستثناء ما يتعلق باجلرائم غري املتعمدة؛ أو األشخاص        والذين حكم عليهم بالسجن ملدة سنة واحدة أو أكثر، با         
الذين حكم عليهم بالسجن ملدة طويلة؛ واألشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم شائنة كاالختالس، والفساد، 
والرشوة، والسرقة، واالحتيال، والتزوير، وخيانة األمانة، واإلفالس االحتيايل؛ واألشخاص املـدانون جبـرائم             

أو بالتآمر يف العطاءات أو املشتريات الرمسية، أو جبرائم تتعلق باإلفشاء عن أسرار الدولة، أو بالتورط   التهريب،  
يف أعمال إرهابية، أو بالتحريض على مثل تلك األنشطة أو التشجيع عليها، حىت وإن صدر عفو بشأن هؤالء                  

  . األشخاص

بات عامة تتم، مبوجب نظام متثيل نسيب، بـاالقتراع         وهي انتخا . جترى االنتخابات التركية يف مرحلة واحدة       - ٣٣
وينص القانون ذو الصلة على     . العادل والسري الذي جيرى يف نفس اليوم يف مجيع أرجاء القطر بإدارة القضاء وإشرافه             

صـوهتا  /الناخبة بصوته /ويديل الناخب . الشروط اليت ينبغي أن يفي هبا املواطن التركي املقيم يف اخلارج لإلدالء بصوته            
  .ويتم فرز األصوات وتسجيلها وعرض تفاصيلها علناً. حبرية كاملة

، ٢٠٠٢نوفمرب  /وتفيد النتائج الرمسية اليت أسفرت عنها االنتخابات األخرية اليت جرت يف شهر تشرين الثاين               - ٣٤
واهتم يف تلـك    أدلوا بأص )  يف املائة  ٧٩,١ نسبة املشاركة ( ناخباً   ٤١ ٢٣١ ٩٦٧ ناخباً من أصل     ٣٢ ٧٦٨ ١٦١بأن  

 مقعداً مـن    ٣٦٣ ب تنميةوفاز حزب العدالة وال   .  بطاقة اقتراع من بينها صاحلة     ٣١ ٥٢٨ ٧٨٣وكانت  . االنتخابات
 مقعداً، وشكل بالتايل أول حكومة مؤلفة من حزب واحد تتـوىل            ٥٥٠مقاعد اجلمعية الوطنية البالغ عددها اإلمجايل       

 يف  ١٠من ختطي عتبة     واحد آخر فقط، هو حزب الشعب اجلمهوري      ومتكن حزب   . السلطة يف تركيا منذ عقد ونيف     
 يف املائة من األصوات، بينمـا  ٣٤,٢٩ بنسبة   تنميةوفاز حزب العدالة وال   . املائة من األصوات الالزمة ليمثل يف الربملان      

فـاز  وباإلضافة إىل ذلك،    .  مقعداً ١٧٨ يف املائة من األصوات وحصل على        ١٩,٣٨حقق حزب الشعب اجلمهوري     
  .تسعة من املرشحني املستقلني مبقاعد يف الربملان

 كـانون   ١أما توزيع املقاعد فيه فهو كاآليت اعتبـاراً مـن           .  نائبة يف الوقت احلاضر    ٢٤ويوجد يف الربملان      - ٣٥
  :٢٠٠٦ديسمرب /األول

  ) نائبة١١ نائباً، ٣٤٣( مقعداً ٣٥٤: تنميةحزب العدالة وال  •

  )نائبة ١١ نائباً، ١٤٣(قعداً  م١٥٤: حزب الشعب اجلمهوري  •

  ) نائباً، نائبتان١٩( مقعداً ٢١: حزب الوطن األم  •
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  ) نواب ذكور٤( مقاعد ٤: حزب الصراط املستقيم  •

  ) نائب واحد ذكر(مقعد واحد : حزب الشعب الدميقراطي االجتماعي  •

  )نائب واحد ذكر(مقعد واحد : حزب النهوض بالشعب  •

  ) نائب واحد ذكر(مقعد واحد : احلزب الشاب  •

  .مستقلني يف الربملان) ذكور( نواب ٩ويوجد باإلضافة إىل هؤالء النواب 

  اجلهاز التنفيذي 

.  هو رئيس الدولـة    الرئيس. اجلهاز التنفيذي يف تركيا مزدوج البنيان يتألف من الرئيس ومن جملس الوزراء             - ٣٦
وتنتخب اجلمعية الوطنية لرئاسة اجلمهوريـة      . سبع سنوات الرئيسة لفترة والية تدوم     /وتنتخب اجلمعية الوطنية الرئيس   

وال جيوز الطعن   . وال جيوز انتخاب الرئيس لفترة رئاسة ثانية      .  عاماً باالقتراع السري   ٤٠مواطناً تركياً ال تقل سنه عن       
  .اشرةأمام أي جهاز قانوين، مبا يشمل احملكمة الدستورية، يف أي مرسوم أو أمر رئاسي يوقع عليه الرئيس مب

من رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس من بني أعضاء اجلمعية الوطنية، ومـن خمتلـف               جملس الوزراء   ويتألف    - ٣٧
  .ويكون اجمللس مسؤوالً أمام الربملان عن تأدية مهامه. الوزراء اآلخرين الذين يرشحهم رئيس الوزراء ويعينهم الرئيس

  اجلهاز القضائي

ومتارس السلطة القضائية حماكم . نشطة التشريعية والتنفيذية واإلدارية ملراقبة قضائيةختضع مجيع اإلجراءات واأل  - ٣٨
ومتتثـل  .  القضاة استناداً إىل األحكام الدستورية والقوانني والسوابق القـضائية         كموحي. مستقلة وأجهزة قضائية عليا   

  . األحكام أو ترجئ تطبيقهااألجهزة التشريعية والتنفيذية ألحكام احملاكم وال جيوز هلا أن تغري تلك

ويضمن القانون مبدأي االستقالل    . ويؤدي القضاة واملدعون العامون مهامهم بصفة مستقلة، متحلني بالرتاهة          - ٣٩
 من الفصل الثالث من الدستور بأنه ال جيوز ألي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد إصـدار                   ١وتقضي املادة   . والرتاهة

و القضاة خبصوص ممارسة السلطة القضائية، أو إرسال تعميمات أو تقدمي توصـيات أو              أوامر أو تعليمات للمحاكم أ    
وال جيوز، باملثل، توجيه أي سؤال أو إجراء أي مناقشة أو اإلدالء بأي بيان يف إطار اجلمعية الوطنيـة                   . اقتراحات هلم 

  . احملكمةنظرقيد بشأن ممارسة السلطة القضائية يف قضية 

وجيوز للمحكمة أن تقرر عقد مجيع جلسات االستماع أو جزء          . ستماع يف احملاكم علنية   وتكون جلسات اال    - ٤٠
. ألمن العـام  األخالق العامة أو    على ا ظاً  امنها بصورة مغلقة يف القضايا اليت تستلزم قطعاً، اختاذ مثل تلك التدابري حف            
وُتطبق مبادئ القانونيـة، والتناسـب،      . روتكون جلسات االستماع واحملاكمة مغلقة أيضاً يف القضايا اليت ختص القصَّ          

وينص القانون على أحكام خاصـة      . يف اجلرائم والعقوبات  ] لدى النظر [ واملسؤولية الفردية عن اجلرمية، وقرينة الرباءة     
  .ويوجب الدستور على القضاة البت يف القضايا بأسرع ما ميكن وبأقل قدر من التكلفة. فيما يتعلق مبحاكمة القصَّر
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وتتألف حمـاكم   . ويقضي النظام القانوين التركي بتنظيم القضاء العادي واإلداري والعسكري كل على حدة             - ٤١
حماكم الصلح اجلنائية، واحملاكم اجلنائية االبتدائية، وحماكم اجلنايات الكربى، وحماكم (العدل من احملاكم االبتدائية العامة 

حماكم اجلنايات  (اكم التجارية، وكذلك من احملاكم االبتدائية املتخصصة        الصلح املدنية، وحماكم الصلح االبتدائية، واحمل     
الكربى املتخصصة، حماكم األحداث، وحماكم الشؤون العائلية، وحماكم الشهر العقاري، وحماكم العمل، وحماكم امللكية 

قـانون إنـشاء حمـاكم      ،  ٢٠٠٤سبتمرب  /ولقد اعتمد الربملان، يف شهر أيلول     ). الفكرية، وحماكم شؤون املستهلكني   
حمكمـة  وتعتـرب   . أكتوبر من اجلريدة الرمسية   /االستئناف اإلقليمية، الذي نشر يف العدد الصادر يف شهر تشرين األول          

أعلى هيئة قضائية يلجأ إليها ملراجعة القـرارات واألحكـام          ) اليت يشار إليها مبحكمة النقض أيضاً      (االستئناف العليا 
تشكل اآلراء الصادرة عن حمكمة االستئناف العليا سوابق قضائية تتمسك هبا احملاكم األدىن و. الصادرة عن حماكم العدل

وجيوز لتلك احملاكم أن تعدل قراراهتا      . يف مجيع أرجاء البلد لدى اختاذ قرارات قانونية بغية تطبيق القانون بشكل موحد            
  .أيضاً بعد رفع طلب إليها

 جملس الدولةويعترب . حماكم إدارية، وحماكم الضرائب، وحماكم إدارية إقليميةويتألف نظام احملاكم اإلدارية من   - ٤٢
ويضمن اجمللس تساوق األحكـام     . أعلى هيئة قضائية تتوىل مراجعة القرارات واألحكام الصادرة عن احملاكم اإلدارية          

ية يف الدولة، ويبدي، بـصفته      ويعترب جملس الدولة، يف الوقت نفسه، أعلى هيئة استشار        . الصادرة عن احملاكم اإلدارية   
  .تلك، آراءه بشأن مشاريع التشريعات بناء على طلب رئيس الوزراء أو جملس الوزراء

وهلذه احملاكم اختـصاص    . والقضاء العسكري هو من مسؤولية احملاكم العسكرية واحملاكم التأديبية العسكرية           - ٤٣
سكرية، أو بارتكاب جرائم ضد أفراد آخرين من الـسلك          ملقاضاة أفراد السلك العسكري املتهمني بارتكاب جرائم ع       

وبعد موافقـة   . العسكري أو يف مواقع عسكرية، أو املتهمني بارتكاب جرائم ذات صلة باخلدمة والواجبات العسكرية             
 على قانون تعديل قانون إنشاء وعمل احملاكم العسكرية، أصبح اختصاص احملاكم            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩الربملان يف   

عسكرية يقتصر، يف أوقات السلم، على حماكمة أفراد السلك العسكري، باستثناء االختصاص الذي حتتفظ به تلـك                 ال
. احملاكم فيما يتعلق مبحاكمة املدنيني يف حال تورطهم يف ارتكاب جرائم عسكرية مع أفراد من الـسلك العـسكري                  

لجأ إليهمـا    أعلى حمكمتني يُ   دارية العسكرية العليا  حمكمة االستئناف العسكرية العليا وحمكمة االستئناف اإل      وتعترب  
  .ملراجعة القرارات واألحكام الصادرة عن احملاكم العسكرية

ختل بـسالمة الدولـة ووحـدة    اليت رائم اجل للنظر يف    حماكم أمن الدولة   إنشاء   ١٩٨٢ولقد أقر دستور عام       - ٤٤
الدميقراطي احلر، أو ضد اجلمهورية، وهي جرائم حيـدد         أراضيها غري القابلة للتجزئة، ويف جرائم ترتكب ضد النظام          

مايو / أيار ٧وأُبِطلت، يف   . الدستور خصائصها، وللنظر، أيضاً، يف جرائم ختل مباشرة بأمن الدولة الداخلي واخلارجي           
لغـاء   بغية إ  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٦ل قانون اإلجراءات اجلنائية يف      ، املادة ذات الصلة يف الدستور، كما عدِّ       ٢٠٠٤

واسُتبِدلت هبا حمـاكم    . حماكم أمن الدولة، وأبطل، أيضاً، القانون اخلاص بإنشاء حماكم أمن الدولة وبنظامها الداخلي            
  . بشكل أساسياجلنايات الكربى املتخصصة يف مقاضاة مرتكيب اجلرائم املتصلة باإلرهاب واملخدرات

وتتمثـل مهمتـها   . ز الصدارة بني احملاكم العليا وهي تشغل مرك١٩٦١ يف عام احملكمة الدستوريةأنشئت  و  - ٤٥
األساسية يف النظر، من حيث الشكل واملضمون، يف دستورية القوانني واملراسيم اليت هلا صفة القانون والنظام الداخلي                 

وال جيوز تعديل تلك القرارات بأي شكل كان كما    . رارات احملكمة الدستورية هنائية   ـون ق ـوتك. وطنيةـللجمعية ال 
  .ال جيوز إرجاء تطبيقها
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، بالقيام، باسم اجلمعية الوطنية، مبراجعة مجيع احلسابات املتـصلة بـإيرادات اإلدارات             ديوان احملاسبة وخيوَّل    - ٤٦
وال جيوز رفع أي طلب إىل احملاكم اإلدارية        . احلكومية ونفقاهتا وممتلكاهتا املمولة من امليزانية العامة وامليزانيات الفرعية        

  .النظر قضائياً يف قرارات ديوان احملاسبةإلعادة 

هي أعلى سلطة خمولة بتسوية الرتاعات املتصلة باألحكام الصادرة عن          حمكمة نزاعات االختصاص القضائي     و  - ٤٧
وتتألف هذه احملكمة من أعضاء حمكمة االستئناف العليا، وجملس الدولة، . حماكم العدل أو احملاكم اإلدارية أو العسكرية    

  .االستئناف العسكرية العليا، وحمكمة االستئناف اإلدارية العسكرية العلياوحمكمة 

القرارات اإلدارية املتصلة بالقضاة واملدعني العامني التـابعني        جملس القضاة واملدعني العامني األعلى      ويتخذ    - ٤٨
والتفويض بـسلطات مؤقتـة،     ويبت هذا اجمللس يف قرارات القبول، والتعيني، والنقل،         . للمحاكم اإلدارية والقضائية  

ويقوم اجمللس، باإلضـافة إىل     . والترقية، وختصيص الوظائف، والوفاء باملهام، والعقوبات التأديبية، والعزل من املنصب         
القانون، باختاذ القرارات النهائية فيما يتصل باملقترحات املقدمة من وزارة العدل بشأن غلـق              ناط هبا مبوجب    املهام امل 

وال جيوز استئناف قرارات اجمللس أمام أي       . لغاء منصب قاض أو مدعي عام، أو تعديل اختصاص حمكمة         حمكمة ما أو إ   
  .جهاز قضائي آخر

  اإلدارة احمللية

اهليئات اإلدارية احمللية هي كيانات اعتبارية منشأة لتلبية االحتياجات         " من الدستور على أن      ١٢٧تنص املادة     - ٤٩
 والدوائر البلدية، والقرى، وهي كيانات َينتِخب أعضاء أجهزهتا املسؤولة عـن اختـاذ              العامة احمللية لسكان الواليات   

  ".تشكيل تلك الكياناتيف القرارات ناخبون حيددهم القانون الذي حيدد أيضاً املبادئ املستند إليها 

، البلـديات ) ٢(،  اإلدارات اخلاصة بالواليات  ) ١: (وتنقسم اإلدارات احمللية يف تركيا إىل ثالث فئات، هي          - ٥٠
 ١٢٧وتنص املادة   . مستقلة وفقاً ملبدأ الالمركزية   هي  اعتبارية و شخصية  ميع اهليئات اإلدارية احمللية     جلو. القرىو) ٣(

  :يلي من الدستور على ما

تتمتع اإلدارة املركزية بسلطة الوصاية اإلدارية على احلكومات احمللية ضمن نطاق املبادئ واإلجراءات احملددة              
لقانون لضمان عمل اخلدمات احمللية طبقاً ملبدأ الوحدة اإلدارية الكاملة، ولضمان اخلدمة العامة املوحدة،              يف ا 

  .وصون املصلحة العامة، وتلبية االحتياجات احمللية على النحو الواجب

ـ                - ٥١ وتعقـد  . راعوُينتخب أعضاء األجهزة املكلفة باختاذ القرارات يف اهليئات اإلدارية احمللية عن طريـق االقت
انتخابات اإلدارات احمللية بتوجيه وإشراف السلطة القضائية وفقاً ملبادئ االقتراع احلر والعادل والسري واملباشر والعام               

ولكن إن وقعت الفتـرة احملـددة إلجـراء         . وتعقد االنتخابات كل مخس سنوات    . ووفقاً ملبدأ الفرز العلين لألصوات    
 واحدة قبل أو بعد املوعد احملدد لالنتخابات الربملانية العامة أو الفرعية، جترى االنتخابات االنتخابات احمللية يف إطار سنة

 عاماً  ٢٥أمتت  /مواطنة تركية أمت  /وجيوز لكل مواطن تركي   . احمللية يف آن واحد مع االنتخابات الربملانية ألسباب إدارية        
 القرية، أو لعضوية جملس الوالية أو جملس البلدية، أو تنتخب لشغل منصب رئيس البلدية، أو خمتار/من العمر أن ينتخب

ولكن .  استيفاؤهـا انـأعضاء الربمل اليت يتعني على    فيها الشروط   /لعضوية اللجنة التنفيذية للقرية شريطة أن تتوافر فيه       
للقرية أن يكـون    ال يطلب، فيما يتعلق بشروط التأهيل لترشيح النفس ملنصب خمتار القرية أو لعضوية اللجنة التنفيذية                
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وجيـوز لكـل مـواطن      . الشخص املرشح حاصالً على الشهادة االبتدائية بل يكفي أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة            
مواطنة تركية ممن يستوفون املؤهالت الالزمة النتخاهبم أن يرشحوا أنفسهم باالنضمام إىل قائمة أحد األحزاب               /تركي

وال توجـد  . ابات رئيس البلدية أو أعضاء جملس الوالية أو جملـس البلديـة       السياسية أو كمرشحني مستقلني يف انتخ     
ويطبق، يف انتخابات جمالس الواليات وجمالس البلـديات، مبـدأ          . إجراءات لترشيح النفس النتخابات إدارات القرى     

 أو خمتـار القريـة أو        يف املائة كعتبة، بينما جترى االنتخابات ملنصب رئيس البلدية         ١٠التمثيل النسيب مع حتديد نسبة      
  .لعضوية اجمللس التنفيذي للقرية على أساس نظام أغلبية األصوات

هي كيانات عامة اعتبارية منشأة لتلبية احتياجات السكان املقيمني يف الوالية،           اإلدارات اخلاصة بالواليات    و  - ٥٢
 ٨١ تركيا، يف الوقت احلاضـر،       ىدلو. ومادياًوُتشكَّل هيئاهتا املخولة باختاذ القرارات باالقتراع، وهي مستقلة إدارياً          

وختول تلك اإلدارات مبهام يف اجملاالت التالية على أن تكون طبيعة تلـك املهـام حمليـة       . إدارة خاصة تابعة للواليات   
الشباب والرياضة، والصحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وخطة الواليـة لتنظـيم البيئـة، واألشـغال               : ومجاعية
طنات العامة، وصيانة األرض، ومكافحة حتات التربة، والثقافة، والفنون، والـسياحة، واخلـدمات والرعايـة               واملستو

االجتماعية، وتقدمي القروض الصغرية للفقراء، ومراكز الرعاية النهارية ودور األيتام، وشراء األراضي لبنـاء املـدارس                
وختـول تلـك   . وصيانتها وترميمها وتزويدها مبستلزمات أخـرى    االبتدائية والثانوية واخلدمات املتصلة ببناء املدارس       

اإلدارات، باإلضافة إىل ذلك، مبهام تتعلق بتنمية وإنشاء املرافق العامة، واهلياكل األساسية، وبتصريف امليـاه، وإدارة                
الدعم لقرى الغابـات،    النفايات الصلبة، والبيئة، وتقدمي املعونة يف حاالت الطوارئ، والقيام بعمليات اإلنقاذ، وتوفري             

  .واحلراجة، واخلدمات املتصلة بإنشاء احلدائق والبساتني خارج حدود البلدية

اللجنـة التنفيذيـة    ) ٢(،  جملس الواليـة  ) ١: (وتتألف اإلدارات اخلاصة بالواليات من ثالث هيئات، هي         - ٥٣
  .الوايلو) ٣(، للوالية

 اإلدارة اخلاصة بالوالية، وهو مكون من أعضاء ينتخبون لفترة     ، هو اهليئة اليت تتخذ القرارات يف      جملس الوالية   - ٥٤
وينتِخب أعضاء جملس الوالية عضواً من بينهم ليترأس اجمللس ويقوم . مخس سنوات من طرف ناخبني مقيمني يف الوالية    

راض األنـشطة الـيت   ستراتيجية، فضالً عن برامج االستثمار وبرامج العمل، واستع       الاعتماد اخلطة ا  ) ١: (باملهام التالية 
واملوافقـة علـى    ) ٢(تضطلع هبا اإلدارة اخلاصة بالوالية، وحتديد معايري تقييم أداء املوظفني العاملني يف تلك اإلدارة؛               

واملوافقـة  ) ٤(وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للوالية؛      ) ٣(ميزانية اإلدارة اخلاصة بالوالية وعلى حساباهتا النهائية؛        
  .ليت تصدرها اإلدارة اخلاصة بالواليةعلى اللوائح ا

اليت يترأسها الوايل، هي اجلهاز الثانوي املخول باختاذ القرارات يف اإلدارة اخلاصة            اللجنة التنفيذية للوالية،    و  - ٥٥
 أعضاء، مخسة من بينهم ينتخبهم جملس الوالية من بني أعضائه لفترة سنة             ١٠  ما جمموعه  وتتألف اللجنة من  . بالوالية
  .دة، وينتخب الوايل األعضاء اخلمسة اآلخرينواح

ويقوم الوايل، بصفته صاحب أعلى .  هو رئيس اإلدارة اخلاصة بالوالية وممثلها بصفتها شخصية اعتباريةالوايلو  - ٥٦
  .مقام يف اهلرم التنظيمي لإلدارة اخلاصة بالوالية، بتدبري شؤون تلك اإلدارة وضمان حقوقها ومصاحلها
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 وهي الوحدة األساسية يف نظام اإلدارة احمللية حالياً، يف كل مركز من مراكز الواليـات                لبلديات، ا وُتشكَّل  - ٥٧
. نسمة ٥ ٠٠٠وجيوز، باإلضافة إىل ذلك، تشكيل البلديات يف املناطق السكنية اليت ال يقل سكاهنا عن               . واملقاطعات

 ١٦، و ها يف املائة من   ١٠ نسمة يف    ٢٥ ٠٠٠ بلدية يف تركيا، يتجاوز عدد السكان      ٣ ٢٢٥ويوجد يف الوقت احلاضر     
  . هي بلديات مدن ضخمةهامنيف املائة 

اهليكل األساسي احلضري؛ ونظم    : وتوفر البلديات خدمات يف اجملاالت التالية على الصعيدين احمللي واجملتمعي           - ٥٨
 الصلبة؛ وشـرطة البلديـة، وإدارة       املعلومات اجلغرافية واحلضرية؛ والبيئة والصحة البيئية؛ والتنظيف وإدارة النفايات        

اإلطفاء، ومعونة الطوارئ، وخدمات اإلنقاذ واإلسعاف؛ وتدبري حركة املرور احمللية؛ وخدمات دفن املوتى واملقـابر؛               
واحلراجة، واحلدائق، واألماكن الترفيهية؛ والسكن؛ والثقافة والفنون؛ والسياحة والدعايـة؛ والـشباب والرياضـة؛              

وميكن . دة االجتماعية؛ وإجراءات الزواج؛ والتدريب املهين؛ وتنمية األنشطة االقتصادية والتجارية         واخلدمات واملساع 
  .أن تتكفل البلديات إنشاء مؤسسات لتربية األطفال قبل مرحلة املدرسة ومؤسسات الرعاية الصحية بأشكاهلا

  ، اللجنة التنفيذيـة للبلديـة    ) ٢(،  جملس البلدية ) ١(وتتألف البلديات من ثالث هيئات رئيسية، هي          - ٥٩
  .رئيس البلديةو) ٣(

. ، هو اجلهاز الذي يتخذ القرارات يف البلدية وهو يتألف من أعضاء ينتخبون ملدة مخس سنوات               جملس البلدية   - ٦٠
 املوافقـة : وتشمل املهام الرئيسية املناطة مبجلس البلدية     . وخيتلف عدد األعضاء باختالف عدد السكان التابعني للبلدية       

ستراتيجية، باإلضافة إىل برامج االستثمار والعمل، واستعراض أنشطة البلدية، وحتديد املعايري الالزمـة             العلى اخلطط ا  
لس البلدية اجتماعاً واحداً    ـد جم ـويعق. لتقييم أداء املوظفني العاملني يف البلدية، واملوافقة على اخلطط اإلمنائية للبلدية          

  .يف الشهر

وتتألف من رئيس البلدية،  . هي هيئة تتخذ القرارات وهيئة استشارية أيضاً يف البلديةية للبلدية،اللجنة التنفيذ  - ٦١
ومدة والية أعـضاء اللجنـة      . ورؤساء وحدات خدمات البلدية، ومن أعضاء ينتخبهم جملس البلدية من بني أعضائه           

  .املنتخبني هي سنة واحدة

وينتخب رئيس البلدية لفتـرة     . ثل البلدية بصفتها شخصية اعتبارية     هو رئيس إدارة البلدية ومم     رئيس البلدية،   - ٦٢
ويقوم رئيس البلدية، بصفته صاحب أعلى مقام بني موظفي البلدية، بإدارة هيئة البلدية وضمان حقوق               . مخس سنوات 

  .ويترأس رئيس البلدية جملس البلدية واللجنة التنفيذية للبلدية. البلدية ومصاحلها

أقـل  ة بوصفها وحدة إدارية عدد سكاهنا ـوتعرَّف القري . غر وحدات اإلدارة احمللية يف تركيا     ، هي أص  القرى  - ٦٣
، اللجنة التنفيذيـة  ) ٢(،  خمتار القرية ) ١: (ن ثالث هيئات رئيسية، هي    ـقرى م ـف ال ـوتتأل. نسمة ٢ ٠٠٠من  

  .جملس القريةو) ٣(

ويؤدي املختار مهامه بالتعاون مع . ها شخصية اعتبارية الذي ميثل القرية بصفتاملختاررئيس القرية اإلداري هو   - ٦٤
  .اللجنة التنفيذية بعد انتخابه من طرف جملس القرية لوالية مدهتا مخس سنوات
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ويترأس .  هي اهليئة اليت تنجز أشغال القرية وتتخذ القرارات املتصلة بتنفيذها وتشرف عليها            اللجنة التنفيذية،   - ٦٥
وينتخب جملس القرية بعض أعضاء هذه اللجنة لوالية مدهتا مخس سنوات، بينما يعترب آخرون،  . املختار اللجنة التنفيذية  

وتكلَّف اللجنة التنفيذية اليت جتتمع مرة واحدة يف األسـبوع          . أعضاء طبيعيني ) اإلمام(كمدير املدرسة، واملمثل الديين     
 واعتماد امليزانية، والتوسط يف الرتاعات القائمـة  بتأدية مهام كالبت يف برنامج العمل، واإلشراف على نفقات املختار، 

  .بني القرويني

وال يكتفي جملس . لدميقراطية املباشرةليشكل مثاالً هو بالتايل  من مجيع الناخبني احملليني وجملس القريةويتألف   - ٦٦
دارية، كإضـفاء طـابع     القرية بانتخاب املختار وأعضاء اللجنة التنفيذية فحسب، بل ويتمتع بسلطة اعتماد قرارات إ            

  .قانوناً" خيارية"على بعض املهام اليت تعترب يف األصل " إلزامي"

  اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها -  ثانياً
  قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان -  ألف

نها املعاهدات الدولية   أصبحت تركيا طرفاً يف صكوك دولية أساسية متصلة باحلقوق واحلريات األساسية، ومن بي              -٦٧
ويرد يف املرفق الثاين جدول يبني ما وقَّعت أو صدقت          . الرئيسية السبع اليت أبرمتها األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان         

  .عليه تركيا من اتفاقيات دولية مربمة يف إطار األمم املتحدة بشأن قضايا حقوق اإلنسان

 اتفاقية من اتفاقيات اجمللـس األورويب       ٩٦ طرفاً أيضاً يف     ٢٠٠٧يناير  /وأصبحت تركيا، منذ شهر كانون الثاين       -٦٨
ويرد يف املرفق الثالث جدول باالتفاقيات اليت وقَّعت أو صدقت عليها تركيا من بني              .  اتفاقية ٢٠٠البالغ عددها اإلمجايل    

  .اتفاقيات اجمللس األورويب املربمة يف جمال حقوق اإلنسان

ياً أيضاً، بصفتها دولة مشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مبراعاة البعد اإلنساين              وتركيا، ملزمة سياس    -٦٩
  .الذي تنطوي عليه صكوك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

أما اإلعالنات والتحفظات اليت قدمتها تركيا بشأن صكوك األمم املتحدة الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان، فهي                 -٧٠
وترد أدناه قائمة باإلعالنات    . فظات جائزة مبوجب القانون الدويل ومتساوقة وأهداف الصك املعين وأغراضه         إعالنات وحت 

  .وتوفَّر اإليضاحات يف التقارير الدورية اليت تقدمها تركيا إىل اللجان املعنية. والتحفظات املقدمة

ثالثة إعالنات؛ وحتفظ واحد على     : العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        •
  ١٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  ٢٧ثالثة إعالنات؛ وحتفظ واحد على املادة : العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •

إعالنان؛ وحتفـظ   : الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          •
  ٥من املادة ) أ(٢واحد على الفقرة 

  ٢٢إعالنان؛ وحتفظ واحد على املادة : االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  •
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 مـن   ١إعالن واحد وحتفظ واحد على الفقرة       : اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         •
 مـن   ١ والفقرة   ١٥ن املادة    م ٤ و ٢سحبت التحفظات السابقة املقدمة على الفقرتني        (٢٩املادة  
  )١٦املادة 

حتفظ : اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  •
  ٣٠واحد على املادة 

  ٣٠ و٢٩ و١٧ثالثة حتفظات على املواد : اتفاقية حقوق الطفل  •

ثالثة إعالنات بشأن املـواد     : ملهاجرين وأفراد أسرهم  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ا        •
  ٤٠؛ وحتفظ واحد على املادة ٤٦ و٤٥ و١٥

إعالن : الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة            •
  ٣واحد؛ وحتفظ واحد على املادة 

علق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املت  •
   .حتفظ واحد: يف املواد اإلباحية

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين - باء 

وُيـستعرض  . وضعت تركيا إطاراً قانونياً ومؤسسياً حملياً سليماً وفعاالً حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها            - ٧١
  .ار بصورة منتظمة لتكييفه لالحتياجات الراهنةهذا اإلط

وجيوز لكل شخص من املواطنني األتراك أن يرفع قضية ضد احلكومة واإلدارة أمام احملـاكم القـضائية                   - ٧٢
ويف احلاالت اليت يدعي فيها أحد األفـراد وقـوع          . املختصة إن شعر بأن حقوقه وحرياته األساسية قد انتهكت        

ىل احملكمة إ يف دعوى قضائية رفعها إىل احملكمة، ميكن للمحكمة املختصة أن حتيل اإلدعاء انتهاك ألحكام الدستور
  .الدستورية اليت تبت يف صالحيته أو عدم صالحيته

  اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان

  املنشأة عمـالً جلنة التحقيق يف شؤون حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية التركية الكربى،تعمل    - ٧٣
، بصفة رئيسية، كآلية رصد برملانيـة تتنـاول         ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٥ الصادر يف    ٣٦٨٦بالقانون رقم   

 عضواً واليت متثَّـل فيهـا كافـة         ٢٣وتقوم اللجنة، املؤلفة من     . اإلدعاءات املقدمة بشأن انتهاك حقوق اإلنسان     
اعد اليت فازوا هبا، بـالنظر يف مـدى تـساوق       جمموعات األحزاب السياسية واألعضاء املستقلني وفقاً لنسبة املق       

املمارسات املتبعة يف تركيا يف جمال حقوق اإلنسان مع متطلبات الدستور والتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية 
  .اليت أصبحت تركيا طرفاً فيها
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تنظر يف هذه الطلبات وتستلم اللجنة طلبات من أفراد مقيمني يف تركيا ليسوا بالضرورة من مواطين البلد و  - ٧٤
اليت يدعي فيها أصحاهبا وقوع انتهاك حلقوق اإلنسان، وترفع النتائج اليت ختلص إليها اللجنة إىل اهليئات احلكومية 

وتتمتع اللجنة بسلطات كبرية للتحقيق وختوَّل، يف إطار املهام املعهودة إليهـا، بطلـب              . املختصة لتتخذ اإلجراء  
دارات حكومية أخرى ومن السلطات احمللية واجلامعات وغريها من املؤسسات العامة معلومات من الوزارات ومن إ

فضالً عن املؤسسات اخلاصة، كما ختول بإجراء حتقيقات يف مباين تلك اجلهات وبدعوة ممثليها إىل املثول أمامها                 
.  إن رأت ضرورة لذلكوتقوم اللجنة بعمليات تفتيش موقعي يف مراكز االعتقال والسجون. وإمدادها باملعلومات

  .وتؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية، أيضاً

وكذلك، تكلَّف اللجنة مبهمة اقتراح تعديالت تشريعية لضمان مطابقة التشريعات الوطنية لالتفاقيـات               - ٧٥
يس اجلمعية الوطنية تقريـراً سـنوياً       وتقدم اللجنة إىل رئ   . الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت تركيا طرفاً فيها       

وميكن أن ُتشَمل تلك التقارير يف     . وتقارير خاصة بشأن املسائل املشمولة يف واليتها وبشأن املهام اليت تضطلع هبا           
  .وتقدم تقارير اللجنة إىل رئيس الوزراء والوزارات املعنية أيضاً. جدول أعمال اجلمعية العامة للجمعية الوطنية

.  على ما تضطلع به احلكومة من أعمال يف جمال حقوق اإلنسان       اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان   يشرف  و  - ٧٦
، )حالياً، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية(ويترأس اجمللس الوزير املسؤول عن شؤون حقوق اإلنسان 

الداخلية، والتربيـة الوطنيـة،   ويتألف اجمللس من وكالء رئيس الوزراء ومن وزراء الشؤون اخلارجية، والعدل، و   
ويكلَّف اجمللس األعلى، بصفة رئيسية، بإعداد واقتراح اللوائح التشريعية         . والعمل والضمان االجتماعي، والصحة   

ويقدم اجمللس توصيات، أيضاً، جلعل التشريعات . واإلدارية اهلادفة إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بصورة أفضل
ريعات مطابقة للمعايري العاملية وااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا تركيا فيما يتعلق حبماية             السارية ومشاريع التش  

  .حقوق اإلنسان

هو هيئة استشارية مؤلفة من كبار موظفي احلكومـة، وممثلـي            اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان،   و  - ٧٧
ويشكِّل اجمللس، بصفته تلك، حمفالً     . ق اإلنسان املنظمات غري احلكومية، والرابطات املهنية، واخلرباء يف جمال حقو        

دائماً جيمع بصورة منتظمة بني ممثلي احلكومة وممثلي اجملتمع املدين ويضمن مشاركة املنظمات غري احلكوميـة يف                 
ويقدم اجمللس االستشاري تقريره إىل اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان ويقوم          . عملية اختاذ القرارات مشاركة نشطة    

ويعدُّ اجمللس توصيات بشأن    . اهليئة االستشارية فيما يتعلق باملسائل الوطنية والدولية املتصلة حبقوق اإلنسان         مبهام  
  .السياسات املتصلة حبقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بالتنفيذ لتنظر فيها احلكومة

ابعة لرئيس الوزراء، هي  كهيئة ت٢٠٠١أبريل /املنشأة يف شهر نيسان ،)الرئاسة(رئاسة حقوق اإلنسان و  - ٧٨
وترصد تلـك  . هيئة مسؤولة بصفة رئيسية عن تنسيق أعمال خمتلف الوكاالت احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان         

اهليئة تنفيذ األحكام التشريعية املتصلة حبماية حقوق اإلنسان بغية ضمان تساوق التشريعات الوطنية مع أحكـام                
وإحدى أهم املهام األخرى املناطـة برئاسـة        .  أصبحت تركيا طرفاً فيها    االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت    

حقوق اإلنسان هي مهمة استالم الطلبات اليت يرفعها أفراد يدعون وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، والنظر يف                
سجلة يف والزيادة امل. ٢٠٠٥ طلباً يف عام ٥٤٧، و٢٠٠٤ طلباً يف عام ٣٥٤ولقد استلمت الرئاسة . تلك الطلبات

والرئاسة مسؤولة، باإلضافة إىل . عدد الطلبات تشري باألحرى إىل وعي املواطنني املتزايد بوجود سبيل تظلم كهذا   
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وتقـوم  . ذلك، عن تنسيق التدريب املوفر يف جمال حقوق اإلنسان أثناء العمل ألعضاء اهليئات احلكومية املعنيـة              
  .نسان وأمانة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسانالرئاسة مبهام أمانة اجمللس األعلى حلقوق اإل

، الذي أنشئ مبوجبه اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان واجمللس االستشاري حلقوق ٤٦٤٣وينص القانون رقم   - ٧٩
 وهي وفود تتألف مـن      وفود التحقيق يف جمال حقوق اإلنسان،     اإلنسان ورئاسة حقوق اإلنسان، على تشكيل       

حكومية وحتقق يف ادعاءات تقدم على الصعيد احمللي بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، ممثلي هيئات حكومية وغري 
  .وترفَع تلك الوفود تقارير عن استنتاجاهتا إىل السلطات املختصة

 واليت أصبحت موجودة اآلن     ٢٠٠٠اليت أنشئت ألول مرة يف عام       جمالس حقوق اإلنسان    ولقد خوِّلت     - ٨٠
، باستالم شكاوى وادعاءات متصلة بانتهاكات      ٨٥٠ل ا ويف املقاطعات    ٨١ل يات ا يف مجيع أرجاء البلد، يف الوال     

ىل السلطات املختصة لتتخـذ اإلجـراء   إحقوق اإلنسان، والتحقيق فيها، ومن مث، إحالة النتائج اليت ختلص إليها          
 بـرامج   نفيذشكاله وتقوم بت  وتتخذ تلك اجملالس التدابري الالزمة ملنع التمييز بشىت أ        . أو القانوين الالزم  /اإلداري و 

 عضواً على األقل، من ١٦وتتألف جمالس حقوق اإلنسان من . للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي
ن عن املؤسسات األكادميية، ورابطات احملامني، والغرف الطبية، والنقابـات التجاريـة والـصناعية،              وبينهم ممثل 

 ٢٠٠٣ضى تعديل مدخل يف عام      ولقد ق . اإلعالم، فضالً عن اإلدارات احمللية    واملنظمات غري احلكومية، ووسائط     
واستلمت جمالس حقوق   . يتجاوز عدد املمثلني احلكوميني االثنني يف كل جملس وألغى متثيل الدرك والشرطة           بأال  

والزيادة .  تتعلق بادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان٢٠٠٥ طلباً يف عام ٨٣٠، و٢٠٠٤ طلباً يف عام ٤٩٣اإلنسان 
 تشري إىل وعي املواطنني املتزايد بوجود سبل ٢٠٠٥ و٢٠٠٤املسجلة يف عدد الطلبات املقدمة يف الفترة بني عامي 

تظلم كتلك وإىل الثقة املتزايدة بعمل تلك اهليئات أكثر مما تشري إىل زيادة مزعومة يف عدد االنتهاكات الواقعة يف                
  .جمال حقوق اإلنسان

 كهيئة تابعة لوزارة    ٢٠٠٤، املنشأ يف عام      التحقيق يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان      مكتبوكلِّف    - ٨١
  .الداخلية، بالتحقيق يف الشكاوى املتصلة بادعاءات انتهاك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني حلقوق اإلنسان

 ييم تلك االنتـهاكات،   املركز املعين بالتحقيق يف انتهاكات قوات الدرك حلقوق اإلنسان وتق         وكلِّف    - ٨٢
ويقـوم  . ، مبهمة التحقيق يف ادعاءات انتهاك الدرك حلقوق اإلنسان أثناء تأديتهم ملهامهم JIHIDEMباملعروف 

أن ادعاء ما يستند إىل وقائع، مبباشرة حتقيقات قضائية أو إدارية إضافية ويبلـغ صـاحب                إىل   خلصاملركز، إن   
  . للمركز أن يعمم نتائج أعماله فيما يتعلق بتلك االدعاءاتوجيوز. الشكوى بالنتائج اليت تسفر عنها

املديرية العامة بالنيابة جمللـس أوروبـا       وتوجد، أيضاً، إدارة خاصة يف وزارة الشؤون اخلارجية، وهي            - ٨٣
ت وتشمل والية هذه اإلدارة العالقات مع املنظما. اليت تعاجل املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان فقطوحقوق اإلنسان 

الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان اليت تعاجل علـى أسـاس ثنـائي                   
  .ويشمل اختصاص تلك املديرية جتهيز الطلبات املرفوعة إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. األطراف

 وهو فريق مكلف املعين برصد اإلصالحالفريق ولقد أنشئت هيئة خاصة على الصعيد السياسي تتمثل يف   - ٨٤
 حقوق اإلنـسان يف  ةسيما تلك اليت هتدف إىل حتسني حال   برصد التقدم احملرز يف تنفيذ اإلصالحات األخرية، وال       
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ويترأس الفريق، يف الوقت احلاضر، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية، ويتـألف             . تركيا، تنفيذاً فعلياً  
ويقوم كبار ). مع االحتاد األورويب(دل، ووزير الداخلية، ووزير الدولة ورئيس هيئة املتفاوضني الفريق من وزير الع

موظفي الوزارات املعنية، واألمني العام لشؤون االحتاد األورويب، ورئيس رئاسة حقوق اإلنسان، ورئيس اجمللـس        
رة متكررة لتناول املـسائل املتـصلة       ويعقد الفريق اجتماعاته بصو   . االستشاري حلقوق اإلنسان مبساعدة الفريق    

  .بإعداد إصالحات جديدة وتنفيذ اإلصالحات األخرية

وباإلضافة إىل اآلليات املوجودة يف جمال حقوق اإلنسان، اعتمد الربملان القانون الذي أعدته وزارة العدل    - ٨٥
كمة الدستورية منذ شهر كـانون  والقانون املذكور موجود قيد النظر أمام احمل   . بشأن إنشاء أمانة مظامل يف تركيا     

  .، وقد قضت احملكمة بإرجاء تنفيذه٢٠٠٧يناير /الثاين

  سبل االنتصاف املتاحة لألفراد

كما ذُكر آنفاً، من حق كل مواطن تركي مقاضاة احلكومة أمام احملاكم القضائية ذات الصلة إذا اعتقـد أن                     - ٨٦
إىل سبل االنتصاف القضائية هذه، ميكن لألفراد تقدمي الـشكاوى          وباإلضافة  . حقوقه أو حرياته األساسية قد انُتهكت     

مباشرة إىل جلنة التحقيق يف جمال حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية التركية الكربى، أو رئاسة حقوق اإلنسان، أو 
  . جمالس حقوق اإلنسان

ة مسؤولة مباشرة عن التجاوزات أو اإلساءات اليت إن املبدأ األساسي املتبع يف النظام القانوين التركي هو أن الدول  -٨٧
  .وبناًء على ذلك، توجه إىل الدولة طلبات التظلم من األضرار املترتبة على تلك األعمال. يقترفها املوظفون احلكوميون

  :  من الدستور على ما يلي٤٠ويف هذا الصدد تنص املادة   - ٨٨

لدستور له احلق يف طلب اللجوء إىل السلطات املختصة         كل شخص انتهكت حقوقه وحرياته اليت يكفلها له ا        
وتتوىل الدولة التعويض عن األضرار اليت تلحق بأي شخص من جراء املعاملة غري القانونية              . على وجه السرعة  

  .وخيول القانون للموظف املسؤول احلق يف التظلم. اليت يفرضها أصحاب الوظائف العامة

، على أن اللجـوء إىل املراجعـة        "اللجوء إىل املراجعة القضائية   " حتت عنوان     من الدستور  ١٢٥وتنص املادة     - ٨٩
اإلدارة مسؤولة عـن    "كما تنص هذه املادة على أن       . القضائية يكون متيسراً للتظلم من كل أعمال اإلدارة وتصرفاهتا        

  ".التعويض عن األضرار املترتبة على أعماهلا وتصرفاهتا

ر على أن دعاوى التظلم من األضرار النامجة عن أخطاء ارتكبـها موظفـون               من الدستو  ١٢٩وتنص املادة     - ٩٠
  .مدنيون أو غريهم من املوظفني احلكوميني يف إطار أدائهم لواجباهتم، ترفع ضد اإلدارة

 املتعلق باملوظفني املدنيني، بأنه يف حال قيام موظف عام بتصرف غري        ٦٥٧ من القانون رقم     ١٣وتقضي املادة     - ٩١
أحدث إثره ضرراً ما، تكون الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ذلك الضرر وُترفع دعوى بـالتعويض أمـام                 قانوين  

  .حمكمة إدارية
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  / حزيـران  ١، الذي دخـل حيـز النفـاذ يف          ٥٢٣٧ من قانون العقوبات التركي رقم       ١٤١وتعدد املادة     - ٩٢
 مـن القـانون     ١٤٢وتتضمن املادة   . لدولة، فئات األشخاص الذين حيق هلم احلصول على تعويض من ا          ٢٠٠٥يونيه  

 لألحكام املذكورة أعاله، ميكن ملن أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية أو            ووفقاً. شروط األهلية املتعلقة هبذا التعويض    
  . غري قانونية، أو مت ختويفهم التقدم بطلب للحصول على تعويض من الدولة

 رفع  ١نه جيوز ألي شخص تكبد أضراراً لألسباب الواردة يف املادة            من القانون املذكور على أ     ٢وتنص املادة     - ٩٣
دعوى للتعويض إىل احملكمة اجلنائية اليت يكون هلا االختصاص من حيث مكان إقامته، وذلك يف غضون ثالثة أشهر قبل 

  .أن يصبح القرار املتعلق باالدعاءات اليت تشكل أساس دعواه قراراً هنائياً

يكون للمواطن التركي واألجنيب املقيم، مع "، "حق رفع العرائض" من الدستور، حتت عنوان ٧٤ووفقاً للمادة   - ٩٤
مراعاة مبدأ املعاملة باملثل، احلق يف أن يرفع طلباً مكتوباً إىل السلطات املختصة واجلمعية الوطنية التركية الكـربى يف                   

يضاً على أن نتيجة الطلـب تبلّـغ ملقـدم          وتنص تلك املادة أ   ". شكل التماسات وشكاوى ختص شخصه أو اجلمهور      
استعمال " حتت عنوان    ١٩٨٤يناير  / كانون الثاين  ١ الصادر يف    ٣٠٧١وحيدد القانون رقم    . العريضة كتابةً بدون تأخري   

 من القانون املذكور فإن نتيجة اإلجراءات ٧ووفقاً للمادة . ، النظام املتعلق بكيفية استعمال هذا احلق"حق رفع العرائض
باشرة إثر االلتماس أو الشكوى اليت يرفعها مواطن تركي فيما يتعلق بشخصه أو باجلمهور، تبلّغ إليه يف غضون مدة                   امل

  . ال تزيد على شهرين

، ٢٠٠٣أكتـوبر  /يف تـشرين األول " احلق يف احلصول على املعلومات"واعُتمد القانون الذي ينظم استعمال        - ٩٥
  : من القانون املذكور على اآليت٤وتنص املادة . ٢٠٠٤أبريل /ودخل حيز النفاذ يف نيسان

وميكن لألجانب املقيمني يف تركيا والكيانات القانونية       . يكون لكل شخص احلق يف احلصول على املعلومات       
األجنبية العاملة يف تركيا ممارسة احلق املنصوص عليه يف هذا القانون شريطة أن تكون املعلومـات املطلوبـة                  

  .جال أنشطتهم، وعلى أساس مبدأ املعاملة باملثلمتعلقة هبم أو مب

  : أن املؤسسات العامة ملزمة بتقدمي املعلومات٥وحتدد املادة   - ٩٦

التـدابري  ) املؤسسات العامة واملنظمات املهنية املستوفية شروط املؤسـسات العامـة         (جيب أن تطبق املؤسسات     
ئق لطالبيها، مع مراعاة االستثناءات الواردة يف هذا القانون،         اإلدارية والتقنية لتقدمي أي نوع من املعلومات والوثا       

  .وأن تستعرض طلبات احلصول على املعلومات وتقرر بشأهنا على وجه السرعة وعلى حنو فعال وسليم

وقد ُنشرت الالئحة اخلاصة باألساليب واملبادئ املتصلة بتنفيذ احلق يف احلصول على املعلومات يف اجلريـدة                  - ٩٧
 من الالئحة، جيب الرد على طلبات احلصول على املعلومات ٢٠ووفقاً للمادة . ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٧ بتاريخ الرمسية
  . يوم عمل١٥خالل 

ويهدف القانون اخلاص بالتعويض عن األضرار النامجة عن أعمال إرهابية وعن تدابري مكافحة اإلرهاب رقم                 - ٩٨
، إىل التعويض عن هذه األضرار عـن طريـق التوصـل إىل    ٢٠٠٤يه يول/ متوز ١٧، والذي اعتمده الربملان يف      ٥٢٣٣

وعقب نشر الالئحة اخلاصة بتنفيذ القانون املذكور يف اجلريـدة          . اتفاقات مع الشخصيات الطبيعية أو القانونية املعنية      
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ه اللجان،  وقد شرعت هذ  . ، أُنشئت جلان تقدير األضرار والتعويضات     ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠الرمسية بتاريخ   
  . اليت ترصدها جلنة الرصد والتنسيق، يف استقبال الطلبات والنظر فيها

 / كانون الثاين  ١٢ يف   إيتشر ة األوروبية حلقوق اإلنسان يف القرار الذي اعتمدته بشأن قضية         ـوأقرت احملكم   - ٩٩
اص الذين يسعون للحـصول      بأن القانون املذكور يشكل سبيل انتصاف فعاالً على الصعيد احمللي لألشخ           ٢٠٠٦يناير  

، قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      إيتشر ومنذ قرار احملكمة يف قضية    . على تعويضات بشأن مثل تلك األضرار     
وأشارت احملكمة على األشـخاص     . عدم قبول مئات الطلبات الفردية املماثلة اليت تقدم هبا أشخاص يطلبون التعويض           

  .جلان التعويضاتاملعنيني بتقدمي طلباهتم إىل 

  الضمانات الدستورية حلماية حقوق اإلنسان األساسية

ويكفل الدستور مجيع احلقوق تقريبـاً  . إن احترام حقوق اإلنسان من أهم املبادئ الراسخة يف مجهورية تركيا            - ١٠٠
  . الواردة يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت أصبحت تركيا طرفاً فيها

  :ور باآليتوتقر ديباجة الدست  - ١٠١

من احلقوق األساسية لكل مواطن تركي أن حييا حياة كرمية، وأن يطور ممتلكاته املادية والروحية حتت رعاية                 
الثقافة واحلضارة الوطنيتني ويف ظل سيادة القانون، وذلك عن طريق ممارسة احلقوق واحلريـات األساسـية                

  . والعدالة االجتماعيةاملنصوص عليها يف هذا الدستور وفقاً ملتطلبات املساواة

دولة دميقراطية وعلمانيـة    " من الدستور، وفيما يتعلق خبصائص الدولة، فإن مجهورية تركيا           ٢ووفقاً للمادة     - ١٠٢
  .وهذا أحد مبادئ الدستور الراسخة". حتترم حقوق اإلنسان... واجتماعية حيكمها القانون، 

  : من الدستور، ما يلي٥نصوص عليها يف املادة ومن بني أهداف الدولة وواجباهتا األساسية، امل  - ١٠٣

أن تضمن الرفاه والسالم والسعادة للفرد واجملتمع؛ وأن تسعى من أجل إزالة املعوقات السياسية واالجتماعية               
واالقتصادية اليت تقيد احلقوق واحلريات األساسية للفرد بصورة ال تتمشى مـع مبـادئ العدالـة والدولـة                  

  .مها سيادة القانون؛ وأن هتيئ الظروف الضرورية لتطوير الوجود املادي والروحي للفرداالجتماعية اليت حتك

، تفاصـيل   "احلقوق والواجبات األساسية  "، حتت العنوان    )٧٤- ١٢املواد  (وترد يف اجلزء الثاين من الدستور         - ١٠٤
واالقتصادية واالجتماعية اليت يكفلـها     أما احلقوق املدنية والسياسية     . احلقوق واحلريات األساسية اليت يكفلها الدستور     

احلقوق "، و "حقوق وواجبات الفرد  : "الدستور فقد ورد ذكرها يف فصول مستقلة يف اجلزء الثاين حتت العناوين التالية            
  ". احلقوق والواجبات السياسية"، و"والواجبات االجتماعية واالقتصادية

راد متساوون أمام القانون بدون أي متييز بينهم، بصرف النظر          مجيع األف " من الدستور، فإن     ١٠ووفقاً للمادة     - ١٠٥
وأن " عن اللغة أو العرق أو اللون أو اجلنس أو الرأي السياسي أو االعتقاد الفلسفي أو الدين أو امللّة أو أي اعتبار آخر                     

 مـن   ١٦وتنص املادة   ". ءاهتاعلى أجهزة الدولة والسلطات اإلدارية أن متتثل ملبدأ املساواة أمام القانون يف مجيع إجرا             "
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بيد أن احلقـوق    . الدستور على أن احلقوق واحلريات األساسية لألجانب ال يقيدها سوى القانون وفقاً للقانون الدويل             
  .السياسية وحق االخنراط يف اخلدمة العامة تقتصر على املواطنني األتراك فقط

 ١٣وتنص املادة   . ة يف الدستور تتمشى مع القواعد العاملية      والقواعد املتصلة بتقييد احلقوق واحلريات األساسي       - ١٠٦
  : من الدستور على ما يلي

ال جيوز تقييد احلقوق واحلريات األساسية إال بالقانون وطبقاً لألسباب املوضحة يف مواد الدستور ذات الصلة                
بـات النظـام   وجيب أال تتعارض هذه القيود مع نص الدستور وروحـه ومتطل      . بدون التعدي على جوهرها   

  .الدميقراطي للمجتمع واجلمهورية العلمانية ومبدأ التناسب

  : من الدستور املتعلقة بتعليق ممارسة احلقوق واحلريات األساسية، على ما يلي١٥وتنص املادة   - ١٠٧

 جيوز تعليق ممارسة احلقوق واحلريات األساسية، جزئياً أو كلياً، يف أوقات احلروب أو التعبئـة أو األحكـام                 
العسكرية أو حالة الطوارئ، أو جيوز اختاذ تدابري، يف احلدود اليت يتطلبها الوضع، تلغي الضمانات اليت ينص                 

  .عليها الدستور، مع مراعاة عدم اإلخالل بااللتزامات مبوجب القانون الدويل

  :غري أن املادة املذكورة تنص على أنه حىت يف ظل الظروف املشار إليها أعاله فإن  - ١٠٨

 الشخص يف احلياة وسالمة كيانه املادي والروحي يظل مصوناً عدا يف حالة حدوث الوفاة عن طريق عمل حق
حريب مشروع؛ وال جيوز إجبار أي شخص على اإلعالن عن ديانته أو معتقده أو فكره أو رأيه، أو اهتامه على 

أثر رجعي، أو إدانة أي شـخص       أساس أي من االعتبارات املذكورة؛ كما ال جيوز إصدار التهم والعقوبات ب           
  .حىت يثبت ذلك حبكم من احملكمة

  : على ما يلي١٤وتنص املادة . وحيظر الدستور كذلك إساءة استعمال احلقوق واحلريات األساسية  - ١٠٩

ال جتوز ممارسة أي من احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور هبدف انتهاك سالمة الدولة غري القابلة                 
قليمها وأمتها، وتعريض وجود النظام الدميقراطي العلماين القائم على حقوق اإلنسان للخطـر يف              للتجزئة بإ 

  .مجهورية تركيا

وال جيوز تفسري أي حكم من أحكام هذا الدستور على حنو ميكّن الدولة أو األفراد مـن تقـويض احلقـوق         
ف إىل تقييدها بصورة أوسع مما نـص        واحلريات األساسية املنصوص عليها يف الدستور، أو القيام بنشاط يهد         

   .عليها الدستور

 من الدستور، فإن التصديق على املعاهدات اليت يترتب عليها تعديل القانون التركي شريطة              ٩٠ووفقاً للمادة     - ١١٠
ورته أن تعتمدها اجلمعية الوطنية التركية الكربى بإصدار قانون يقر التصديق، وفيما خيص القانون احمللي، ُيوضع يف ص                

التصديق على املعاهـدات  "النهائية مبوجب مرسوم يصدره جملس الوزراء، ويعتمده بعد ذلك الرئيس الذي ميلك سلطة  
  . من الدستور١٠٤، وفقاً للمادة "الدولية وإصدارها
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  إدراج معاهدات حقوق اإلنسان الدولية يف النظام القانوين الوطين

وال جيوز رفع أيـة  . تفاقات الدولية املطبقة حسب األصول قوة القانون      من الدستور، فإن لال    ٩٠وفقاً للمادة     - ١١١
ويف حال وجود تعارض . دعوى استئناف إىل احملكمة الدستورية فيما خيص هذه االتفاقات على أساس أهنا غري دستورية
سية بسبب اختالفات يف    بني االتفاقات الدولية املطبقة حسب األصول والقوانني احمللية يف جمال احلقوق واحلريات األسا            

ومن مث، جيوز االحتجاج بأحكام املعاهدات      . األحكام بشأن املوضوع نفسه، تكون ألحكام االتفاقات الدولية األولوية        
  .الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها تركيا أمام احملاكم التركية

  هيئات حكومية أخرى متخصصة يف محاية حقوق اإلنسان

 اهليئات احلكومية املذكورة أعاله واملخولة استالم االدعاءات املتصلة بانتهاكات حقوق اإلنـسان             باإلضافة إىل   -١١٢
  .والتحقيق فيها بصورة عامة، توجد كذلك هيئات أو آليات عامة متخصصة كثرية لضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

ة ومحاية حقوقها تتبع لرئاسة الـوزراء، هـي         واهليئة احلكومية املسؤولة بصورة رئيسية عن حتسني حالة املرأ          - ١١٣
 واليت جرت مراجعة امسها وتنظيمها وواجباهتا       ١٩٩٠، اليت أُنشئت ألول مرة يف عام        املديرية العامة املعنية حبالة املرأة    
وهذه اإلدارة مكلفة   . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ الذي دخل حيز النفاذ يف       ٥٢٥١آخر مرة مبوجب القانون رقم      

ظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وحتسني حالة حقوق املرأة، وجعل مشاركة املرأة نشطة يف مجيع جماالت احليـاة                   حب
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومكافحة العنف ضد املرأة، وإجراء دراسات تكون أساساً لسياسات وبرامج خاصة              

رية العامة املعنية بوضع املرأة أنشطتها بالتعاون       يوتنفذ املد . ات التنمية باملرأة لضمان املساواة يف استعماهلا فرص وإمكاني      
مع مجيع املؤسسات العامة، وال سيما وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة التعليم الوطين، ووزارة الـصحة، ووزارة                 

  .العمل والضمان االجتماعي، وزارة الزراعة وشؤون الريف

، وأدرجت فيه منظمات غري حكومية، وبدأ       اجمللس االستشاري املعين بوضع املرأة     وعالوة على ذلك، أُنشئ     - ١١٤
  . ، وهو ما ُيعترب خطوة هامة يف سبيل حتسني حالة حقوق املرأة٢٠٠٦نشاطه يف عام 

 جامعة من التطورات اإلجيابية فيما خيـص        ١٤ يف   مراكز البحث والتطبيق املعنية بقضايا املرأة     وُيعد إنشاء     - ١١٥
  . ء آليات مؤسسية للنهوض باملرأةإنشا

ووفقاً لقانون البلديات،   . واُتخذت تدابري خاصة ملنع العنف ضد املرأة ومحاية النساء الاليت يعانني هذا العنف              - ١١٦
، فإنه على البلديات احلضرية وتلك اليت يزيد عدد سكاهنا          ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٧الذي اعتمده الربملان بتاريخ     

رية العامة التابعة ملعهد اخلدمات االجتماعيـة       ياملدوتقدم  .  نسمة إنشاء ُدور إليواء النساء واألطفال      ٥٠ ٠٠٠على  
، وهي هيئة أخرى تابعة لرئاسة الوزراء، خدمات للنساء الاليت يتعرضن للضرب أو خلطر العنف، وذلك                ومحاية الطفل 

وينظم املعهد كذلك برامج جتريبية بالتعاون      . ساء وأطفاهلن عن طريق ُدور اإليواء اليت تقدم خدمات املأوى والعالج للن         
وُتنظم دورات ملدة نصف يوم أسبوعياً عن حقوق اإلنسان للمرأة، وهتدف إىل زيادة وعي     . مع املنظمات غري احلكومية   

  . املرأة حبقوقها وإىل تعزيز ثقتها بنفسها وقدرهتا على محاية نفسها
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 خدمات اإلرشاد واملشورة يف مجيع املقاطعـات البـالغ        تماعية يف املقاطعات  مديريات اخلدمات االج  وتقدم    - ١١٧
  .  مقاطعة، كما تقدم تلك اخلدمات إدارات بلدية حمددة٨١عددها 

وتتمثل والية كل من املديرية العامة املعنية بوضع املرأة واإلدارة العامة ملعهد اخلدمات االجتماعيـة ومحايـة                   - ١١٨
ـ            حقوق الطفل يف تطوير س     د ـياسات وخطط وطنية للخدمات والربامج احلكومية الرامية إىل القضاء على العنف ض

  .النساء واألطفال

واهليئة احلكومية املسؤولة بصفة رئيسية عن محاية حقوق الطفل هي املدرية العامة التابعة ملعهـد اخلـدمات                   - ١١٩
وىل شأن الفئات احملرومة يف اجملتمع يقدم خـدمات         واملعهد الذي يت  . االجتماعية ومحاية حقوق الطفل املذكورة أعاله     

. التبين، وتوفري األسر اليت تقدم احلماية، وخدمات رعاية األطفال واأليتام، وذلك فيما يتصل حبماية األطفال وحقوقهم               
كـز  وُتقدَّم اخلدمات إىل األطفال الذين هم حباجة إىل محاية عن طريق مؤسسات رعاية األطفال ودور األيتـام ومرا                 

املراكز كما تقدم اهليئة خدمات تدريب أسرية خمصصة لآلباء، وذلك عن طريق            . األطفال والشباب اليت تديرها اهليئة    
  ".اخلدمة باملرتل"، والنموذج املسمى األسرية للمشورة وإعادة التأهيل

لتنفيذ االتفاقيـة يف    " هيئة تنسيق "ک ، ُعّين املعهد    ١٩٩٥وعقب تصديق تركيا على اتفاقية حقوق الطفل يف           - ١٢٠
 الذي يضم ممثلني ملنظمة األمم      جملس حقوق الطفل  وباإلضافة إىل ذلك، ومن أجل تيسري مهمة التنسيق، أُنشئ          . تركيا

، ووزارة العدل، ونقابة احملامني بأنقرة، وبلدية أنقرة، وأكادميية اخلـدمات االجتماعيـة             )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
  .ة التربية جبامعة أنقرةجبامعة هاسيتييب، وكلي

 من أجل رصد وتقييم ممارسـة       جمالس عليا ودنيا لرصد وتقييم حقوق الطفل      وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت       - ١٢١
  .حقوق الطفل، وباشرت اجملالس عملها لتويل التخطيط وضمان التنسيق بني اهليئات احلكومية املعنية

 ومحاية حقوق الطفل هي كذلك اهليئة احلكومية املسؤولة عن تقدمي   واإلدارة العامة ملعهد اخلدمات االجتماعية      - ١٢٢
  .اخلدمات لكبار السن عن طريق ُدور املتقاعدين

، هي اهليئة احلكومية اليت تتوىل تنسيق       ١٩٩٧، وهي هيئة تابعة لرئاسة الوزراء أُنشئت يف عام          وإدارة املعوقني   - ١٢٣
وتقدم كذلك املديريـة    . ضمان تقدمي تلك اخلدمات بصورة فعالة     اخلدمات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك ل      

العامة التابعة ملعهد اخلدمات االجتماعية ومحاية حقوق الطفل خدمات للمعوقني، مبا يف ذلـك خـدمات املـشورة                  
  . والتثقيف لآلباء، والتدريب املهين وإعادة التأهيل، وإعادة التأهيل االجتماعي

، وهي هيئة تابعة ملكتب رئيس الوزراء، يف        العامة املعنية باألسرة والبحوث االجتماعية    املديرية  وقد أُنشئت     - ١٢٤
، لتحديد املشاكل االجتماعية يف تركيا والقضاء عليها، وإلجراء حبوث علمية وطنية ودولية حلماية سالمة               ١٩٨٩عام  

تنفيذها، ولصياغة سياسة وطنية فيما يتعلق األسرة التركية ولتحسني رفاهها االجتماعي، ولتطوير املشاريع واإلسهام يف 
ومن بني القضايا اليت أجرت اإلدارة العامة حبث بشأهنا مسائل العنف املرتيل واالجتماعي، وأطفـال               . مبؤسسة األسرة 

وتلفت املديرية العامة نظر اإلدارات البلدية إىل املشاريع اليت تطورهـا           . الشوارع، ومشاكل املراهقني، وتثقيف األسرة    
  .اإلدارة بناًء على نتائج حبوثها يف هذه اجملاالت، وحتثها على تنفيذ هذه املشاريع
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واهليئات احلكومية املسؤولة عن ضمان الصحة والسالمة يف مكان العمـل هـي وزارة العمـل والـضمان                    - ١٢٥
ة العامـة للـصحة     املديريوتتخذ  . االجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم الوطين، ومعهد اإلحصاءات التركي        

، تدابري فعالة لضمان الصحة والسالمة يف مكان العمل، مبـا يف    والسالمة، التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي     
وقـد  . ذلك املشاريع املشتركة مع االحتاد األورويب واحللقات الدراسية اإلقليمية لرفع مستوى الوعي يف هذه اجملاالت              

، أول ١٥٥، املُنشأ وفقاً التفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم       سالمة يف مكان العمل   عقد اجمللس الوطين للصحة وال    
  . مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة٢٠٠٥جلساته يف عام 

  االعتراف باختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

واليت أُنشئت مبوجبـها  ، طرفاً يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان،       ١٩٥٤مايو  / أيار ١٨ظلت تركيا، منذ      - ١٢٦
  .أكثر آليات محاية حقوق اإلنسان تقدماً على الصعيد اإلقليمي، وهي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات         ١١وقبل فترة طويلة من دخول الربوتوكول رقم          -١٢٧
وتوكول الذي غري نظام رصد االتفاقية بصورة جذرية بإلغاء املفوضية األوروبية           ، وهو الرب  ١٩٩٨األساسية حيز النفاذ يف     

حلقوق اإلنسان والذي نص على أن ُتحال مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق األشخاص مباشـرة إىل احملكمـة                  
باختصاص املفوضـية    ١٩٨٧م  الدائمة اجلديدة، وهي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، كانت تركيا قد اعترفت يف عا            

األوروبية حلقوق اإلنسان بتلقي االلتماسات من أي شخص، أو من املنظمات غري احلكومية، أو من جمموعة أفراد،كمـا                  
وتنص اآلن االتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان،        . ١٩٩٠أقرت باختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام         

  .، على أن اختصاص احملكمة مل يعد متروكاً لتقدير الدول األطراف بل ملزم هلا١١رقم املعدلة مبوجب الربوتوكول 

ويف تركيا، تصدر احملاكم احمللية قراراهتا يف ضوء جمموعة السوابق القضائية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق                   - ١٢٨
  .اإلنسان، حسب االقتضاء

د تركيا واملنتظر أن تبت فيها احملكمة األوروبية حلقوق ، بلغ عدد الطلبات ض٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ويف   - ١٢٩
، قُـدم   ٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة من جمموع الدعاوى املعروضة أمام احملكمة        ١٠ طلب، أي ما ميثل      ٩ ٠٠٠اإلنسان  
 وفيما.  طلباً أو قررت شطب تلك الطلبات٣ ١٦٦ طلباً جديداً ضد تركيا، كما أعلنت احملكمة عدم مقبولية          ٢ ٢٨٠

ووفقـاً للبيانـات    . خيص عدد الطلبات اجلديدة، حتتل تركيا املرتبة الثامنة من بني الدول األعضاء يف جملس أوروبـا               
 يف كـل  ٠,٣٤اإلحصائية اليت نشرهتا احملكمة، فإن نسبة عدد الطلبات املقدمة ضد تركيا مقارنة بعدد السكان كانت       

وفيمـا  . خلاصة بثالثني من الدول األعضاء يف جملس أوروبا       ، وهي نسبة أقل من النسب ا      ٢٠٠٥عشرة آالف يف عام     
، بينما ال تـزال     ٢٠٠٤، فقد أبلغتها احملكمة بالطلبات املقدمة يف عام         ٢٠٠٧يناير  /خيص تركيا، وبتاريخ كانون الثاين    

بـشأن  وبالتايل، فإن احملكمة مل تشرع يف إصدار أحكـام          . ٢٠٠١تصدر األحكام اخلاصة بالطلبات املقدمة يف عام        
الطلبات املقدمة يف الفترة اليت شهدت زمخاً إجيابياً بفضل عملية اإلصالح الشاملة يف تركيا اليت وضعت يف احلـسبان                   

وهكذا، من الواضح أن احملصلة الناجحة لعملية اإلصالح . كذلك السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
  . ىت اآلن أمام احملكمةاملذكورة يف تركيا مل ُتخترب بالكامل ح
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 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات         ١٤وقد صدقت تركيا على الربوتوكول رقم         - ١٣٠
 بوصف ذلك جزءاً من     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢األساسية، والذي تعدل مبوجبه نظام مراقبة تنفيذ االتفاقية، يف          

  .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢ أعلنتها احلكومة يف اجملموعة التاسعة لإلصالحات اليت

   اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين- جيم 

اجلهات احلكومية الرئيسية املسؤولة عن مجلة أمور من بينها تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين هـي                   - ١٣١
وباإلضافة إىل ذلك، . ورئاسة حقوق اإلنسان ،  إلنسانواجمللس االستشاري حلقوق ا   ،  اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان   

توجد أيضاً جهات حكومية أخرى مكلفة بعدة مهام من ضمنها تعزيز حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفـال                  
إدارة املعـوقني، واملديريـة     واملديرية العامة املعنية بوضع املرأة،      ومن بني هذه اجلهات     . وكبار السن وذوي اإلعاقة   

 معلومات تفصيلية عن تكوين ومهام -  دال - يتضمن القسم . (لعامة التابعة ملعهد اخلدمات االجتماعية ومحاية الطفلا
  ).اهليئات املشار إليها يف هذه الفقرة

  تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق التثقيف والتدريب 

ولغرض تنسيق اجلهود واألنـشطة يف  . لتثقيفتتم التوعية حبقوق اإلنسان يف تركيا بصورة رئيسية عن طريق ا    - ١٣٢
 ١٩٩٨ يف عـام     اللجنة الوطنية املعنية بعقد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        جمال التثقيف حبقوق اإلنسان، ُشكّلت      

وقد أعدت اللجنة برناجماً وطنياً    . لتعمل مبثابة هيئة استشارية خالل عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            
مع مراعاة املبادئ التوجيهية واملبادئ املناسبة املنصوص عليهـا يف          ) ٢٠٠٧- ١٩٩٨(لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      ل

 وأرسـلته   ١٩٩٩يوليـه   /واعُتمد الربنامج الوطين يف متوز    . خطة عمل األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
د أطلق الربنامج محلة عامة على نطاق البلد لرفع مستوى الوعي           وق. رئاسة الوزراء إىل مجيع السلطات املختصة لتنفيذه      

حبقوق اإلنسان، كما وفر تدريباً مكثفاً يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املدنيني، وال سيما العاملني يف جمال إنفـاذ                   
  . القانون وأعضاء اجلهاز القضائي

قوق اإلنسان، فإن اللجنة الوطنية، اليت تغـري امسهـا إىل           ومتشياً أيضاً مع الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال ح          - ١٣٣
 بعد اكتمال عقد األمم املتحدة      ٢٠٠٦نوفمرب  /اللجنة الوطنية املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف تشرين الثاين          

يـة وغـري    للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، قد كُلفت برصد تنفيذ الربنامج الوطين والتعاون مع املنظمـات احلكوم               
  :وقد حددت اللجنة الوطنية الفئات املستهدفة الرئيسية التالية يف سياق الربنامج الوطين. احلكومية ووسائل اإلعالم

  املعلمون املكلفون بتدريس املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان يف املدارس  •

  املوظفون القائمون على إنفاذ القانون  •

  أعضاء السلك القضائي  •

  ط اإلعالم اجلماهرييأفراد وسائ  •

  أعضاء املنظمات غري احلكومية اليت تضطلع بأنشطة متصلة حبقوق اإلنسان  •
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املرشدون االجتماعيون واملوظفون يف املراكز اجملتمعية الذين يتولون التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان               •
  .للعائالت اليت تعيش يف املناطق البائسة اقتصادياً واجتماعياً يف املدن

ووفقاً لربنامج تركيا للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، عمدت مجيع املؤسسات الرمسية املعنية مباشرة بقضايا                 - ١٣٤
حقوق اإلنسان إىل تكثيف الربامج التدريبية املتصلة حبقوق اإلنسان اليت تنفذها كجزء من مناهجها للتـدريب أثنـاء                  

اليت تشمل حقوق اإلنسان إلزامية بالنسبة للقـضاة واملـدعيني      ويف هذا املضمار، أصبحت الدورات التدريبية       . اخلدمة
وأدرجت وزارة العـدل    . العامني الطالب خالل فترة اختبارهم يف مركز تدريب القضاة واملدعيني العامني ملدة سنتني            

املهنة بعد أن أمتُّوا مادة حقوق اإلنسان يف دورات التدريب أثناء اخلدمة املقدمة للقضاة واملدعيني العامني الذين التحقوا ب
ويتلقى القضاة واملدعون العامون دروساً يف حقوق اإلنسان بالتعاون مع جملس أوروبا ومنظمات             . فترة االختبار بنجاح  

وفضالً عن ذلك، بدأ التعاون مع عدد من البلدان يف إطار برامج ثنائية هتـدف إىل تـدريب القـضاة                    . دولية أخرى 
  .قوق اإلنسانواملدعيني العامني يف جمال ح

وفضالً عن إدماج دروس حقوق اإلنسان يف املناهج التدريبية، تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع منظمـة األمـم                   -١٣٥
املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد األورويب واجلامعات واملنظمات غري احلكومية، حلقات دراسية دورية أثناء العمل لـصاحل              

املستويات يأخذ املشاركون خالهلا علماً بالتزامات تركيا مبوجب اتفاقيـات األمـم            أعضاء السلك القضائي على خمتلف      
وخباصة االتفاقية  (املتحدة يف هذا اجملال، ووثائق مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، واتفاقيات جملس أوروبا              

، وبآثـار هـذه     )و العقوبة الالإنسانية أو املهينـة     األوروبية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أ        
ويف خـالل   . الصكوك يف القانون احمللي التركي، والقرارات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن تركيا             

حكام تلك احللقات الدراسية، يطّلع القضاة واملدعون العامون، على وجه اخلصوص، على كيفية احتكام املدعى عليه إىل أ                
. تلك الصكوك وعلى ضرورة األخذ هبا بصورة تلقائية يف قرارات احملاكم ألهنا أصبحت جزءاً من التشريع احمللي التركـي    

  . ٨٢٤٢وبلغ عدد القضاة واملدعيني العامني الذين حضروا احللقات الدراسية املذكورة بشأن حقوق اإلنسان 

القانون على وجه اخلصوص وسيلة ناجعة لتشجيع تنفيذ حقوق         ويعترب التدريب املكثف ألعضاء هيئات إنفاذ         - ١٣٦
ويف هذا اإلطار، أصبحت الدروس يف جمال حقوق اإلنسان إلزامية يف املناهج الدراسية املتبعـة يف أكادمييـة                  . اإلنسان

 بـشأن  ٤٦٥٢ القانون رقـم  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥واعتمد الربملان يف . ١٩٩١الشرطة وكليات الشرطة منذ عام  
. ٢٠٠١مـايو  / أيـار ٩التعليم العايل للشرطة، الذي أُعد بالتوافق مع توصيات اللجنة الوطنية، ودخل حيز التنفيذ يف          

ومبوجب هذا القانون، حتولت مدارس الشرطة الست والعشرون املنتشرة عرب تركيا، واليت كانت تدرب يف الـسابق                  
  .تني مع التركيز املشدد على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسانضباط الشرطة ملدة تسعة أشهر، إىل مدارس مهنية ملدة سن

ويف إطار هذه العملية، ُنظم عدد من احللقات الدراسية واملؤمترات وحلقات العمل الدورية كجزء من األعمال   - ١٣٧
تغطي هذه احللقات و. التدريبية املتعلقة حبقوق اإلنسان املنجزة لصاحل املوظفني يف وزارة الداخلية على خمتلف املستويات

الدراسية مواضيع خمتلفة منها أحكام القانون احمللي التركي املتصلة حبقوق اإلنسان، وواجبات ومسؤوليات كبار املسؤولني         
اإلداريني واملسؤولني عن إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان مبوجب االتفاقيات الدولية اليت تعد تركيـا طرفـاً فيهـا          

لي، والتزامات تركيا يف جمال حقوق اإلنسان مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة وجملس أوروبا ووثائق              ومبوجب التشريع احمل  
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وصالحيات جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واللجنة األوروبية ملنـع               

  .ت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانالتعذيب، وأساليب العمل واإلجراءات املتبعة لديهما، وقرارا
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وهم احملافظون علـى مـستوى      (وُنظمت احللقات الدراسية سالفة الذكر أساساً لكبار املسؤولني اإلداريني            - ١٣٨
وكبار ضباط الشرطة ورجال الدرك املسؤولني معاً عن إحالل األمن والقـانون والنظـام يف               ) احملافظات واملقاطعات 
وختطط وزارة الداخلية، يف إطار     . وامللزمني بتنسيق العمل لتوفري تلك اخلدمات على أرض الواقع         احملافظات واملقاطعات 

الذي أعدته بالتعاون مـع     " مشروع وزارة الداخلية واملؤسسات التابعة هلا من أجل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            "
ان بصورة منتظمة إىل الرؤساء واملوظفني األدىن درجة اللجنة الوطنية، لتوفري التدريب املهين املرتبط مباشرة حبقوق اإلنس

املسؤولني عن إنفاذ القانون وإحالل النظام يف مديريات األمن على مستوى احملافظات، والفـرق املتنقلـة، واألمـن،                  
الـالزم  وإدارات املرور واجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع، واالستمرار يف ذلك حىت يتلقى كل املوظفني التدريب                

  .للتوعية حبقوق اإلنسان

 اجتماعات مائدة مـستديرة     ٨، نظمت رئاسة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب رئيس الوزراء          ٢٠٠٤ويف عام     - ١٣٩
التوعية يف جمال حقوق    " أخرى للمنظمات غري احلكومية، وذلك يف إطار املشروع املسمى           ٧جملالس حقوق اإلنسان و   

  .الذي مت تنفيذه بالتعاون مع مفوضية االحتاد األورويب وجملس أوروبا" اإلنسان واملبادئ الدميقراطية

، نفذت رئاسة حقـوق اإلنـسان واالحتـاد         ٢٠٠٦فرباير  / حىت شباط  ٢٠٠٥يونيه  /ويف الفترة من حزيران     - ١٤٠
عن  من أعضاء جمالس حقوق اإلنسان دروساً        ٦٣٢وتلقى  . األورويب مشروعاً يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       

  . القضايا األساسية حلقوق اإلنسان واالتصال بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

ويستفيد من التعليم يف جمال حقوق اإلنسان أيضاً مدراء السجون واألطباء وعلمـاء الـنفس واملرشـدون                   - ١٤١
ؤسسات اإلصالحية  كما يتلقى حراس السجون وموظفو األمن يف امل       . االجتماعيون واملعلمون يف املؤسسات اإلصالحية    

الطالب تدريباً وهم حتت التمرين ملدة سنة يشمل مواضيع مهنية وحقوق اإلنسان مبا يتوافق مع أحكام نظام تـدريب                   
وعالوة على ذلك، ومن أجل إمتام تعليم مـوظفي         . املوظفني املدنيني الطالب التابعني لوزارة العدل قبل تعيينهم الدائم        

 ُوّزعت على مجيع املؤسسات اإلصالحية كتب وكتيبات ووثائق أخـرى مناسـبة             السجون يف جمال حقوق اإلنسان،    
  .نأعدها خرباء وأكادمييو

 من مدرسي املرحلة األولية     ١٨٠أما فيما خيص التدريب يف جمال حقوق اإلنسان اخلاص باملدرسني، فقد تابع               - ١٤٢
نسان ملدة أسبوعني ليتولوا عملية التثقيف      ، دورات تدريبية يف جمال حقوق اإل      ٢٠٠٣- ٢٠٠١والثانوية، خالل الفترة    

الـسنة األوروبيـة    "، ويف إطار مشروع جملس أوروبا املسمى        ٢٠٠٥- ٢٠٠٤وخالل العام الدراسي    . يف هذا اجملال  
 مدرساً على دورات تدريبية يف أثناء العمل ملدة أسبوعني يف جمال التعليم من              ١٦٢، حصل   "للمواطنة عن طريق التعليم   

  .ويستمر عقد احللقات الدراسية والدورات املماثلة للمدرسني. ة والدميقراطية وحقوق اإلنسانأجل املواطن

، فإن أحد أهداف نظام التعليم الـوطين يف         ١٧٣٩ من القانون األساسي للتعليم الوطين رقم        ٢ووفقاً للمادة     - ١٤٣
قد اُتخذ كثري من التدابري لتعزيـز احتـرام         و.  حيترمون حقوق اإلنسان   تركيا هو تعليم مجيع املواطنني بوصفهم أفراداً      

  :ومن بني هذه التدابري ما يلي. حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريق التعليم والتدريب

  .إىل املقرر الدراسي باملرحلة الثانوية" الدميقراطية وحقوق اإلنسان"إضافة مادة اختيارية بعنوان   •
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ملاجستري والدكتوراه يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك           إدخال العديد من اجلامعات برنامج ا       •
  .دورات يف هذا اجملال يف مقررات الدراسة اجلامعية

، "زيادة الوعي حبقوق احملتجزين يف تركيـا      "عزم رئاسة حقوق اإلنسان على إطالق مشروع بعنوان           •
الر للمشروع مبوجـب     دو ٥٠ ٠٠٠متوله جزئياً حكومة الواليات املتحدة اليت ستقدم منحة قدرها          

  .اتفاق بينها وبني احلكومة التركية

تنظيم وزارة العدل واللجنة الوطنية املعنية بعقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عدة                 •
منافسات لرتالء السجون ومسؤوليها يف جمال رسم اللوحات والرسوم الكاريكاتريية وكتابة الـشعر             

 عـام علـى     ٥٠ق اإلنسان، وذلك يف عدة مناسبات مثل االحتفال مبرور          واملقاالت يف جمال حقو   
  .١٩٩٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 

تعديل نظام الكتب املدرسية الصادر من وزارة التعليم الوطين، يف إطار حتسني الكتب املدرسية عـن          •
ى عدم جـواز احتـواء       إلدراج مبدأ ينص عل    ٢٠٠٤طريق منظور حقوق اإلنسان، وذلك يف عام        

  .الكتب املدرسية ألية مادة تنتهك قواعد حقوق اإلنسان أو أية مادة متييزية

، بناًء على طلب اللجنة الوطنية املعنية بعقـد         ٢٠٠٢مايو  /إطالق مؤسسة التاريخ يف تركيا يف أيار        •
كتب املدرسية  مشروع تعزيز حقوق اإلنسان يف ال     "األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،        

هبدف تنقية مجيع الكتب املدرسية للمرحلتني وحذف العناصر الـيت ال           " للمرحلتني األولية والثانوية  
تتمشى مع قواعد حقوق اإلنسان، وصياغة توصيات لوزارة التعليم الوطين لتحسينها مبـا يـضمن               

سط املدرسني ومؤلفي التوعية بقواعد حقوق اإلنسان واحترامها يف مجيع الكتب املدرسية، وكذلك و
  . الكتب واآلباء واملربيني بصورة عامة

مـشروع التثقيـف بـشأن    "تنظيم العديد من الفعاليات عن التثقيف بشأن الدميقراطية، يف إطـار             •
الذي تنفذه وزارة التعليم الوطين واجلمعية الوطنية التركية الكربى،         " الدميقراطية والربملانات املدرسية  

طالبية بناًء على انتخابات أُجريت بعد محالت دعائية يف مجيع املـدارس التابعـة              وإنشاء برملانات   
واستمر املشروع كذلك خـالل العـام الدراسـي         . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤للوزارة خالل العام الدراسي     

٢٠٠٦- ٢٠٠٥.  

املشروع التجرييب اخلاص بتثقيف األطفال يف جمـال حقـوق          "مشاركة وزارة التعليم الوطين يف        •
، وهو مشروع قدمته الرئاسـة الـسلوفينية        " منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      اإلنسان يف 

  .٢٠٠٥للمنظمة يف عام 

  نشر املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان للجمهور

مبجرد اعتماد الربملان التصديق على معاهدة دولية ما، تنشر اجلريدة الرمسية النص األصلي وترمجته الرمسية إىل                  - ١٤٤
وال توجـد  . وتتم الترمجة الرمسية باللغة التركية فقـط    .  التركية، وتصبح املعاهدة واجبة التطبيق مباشرة يف تركيا        اللغة
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جتميعات رمسية لوثائق حقوق اإلنسان الدولية تنشرها وتوزعها اإلدارات احلكومية، ولكن املنشورات اخلاصـة الـيت                
وتنشر اإلدارات احلكومية نـصوص الـصكوك       . متاحة للجمهور تشمل النص األصلي والترمجة التركية هلذه الوثائق        

ومن ناحية  . الدولية حلقوق اإلنسان واملعلومات اخلاصة هبا عن طريق مراسالت وتعميمات داخلية لالستعمال الرمسي            
رت ، مجعت جلنة التحقيق يف جمال حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية التركية الكربى ونش     ٢٠٠١أخرى، ويف عام    

يف شكل كتاب الوثائق الرئيسية حلقوق اإلنسان الصادرة من األمم املتحدة وجملس أوروبـا ومكتـب املؤسـسات                  
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، كما وزعت هذا الكتاب على أعضاء اجلمعية الوطنية التركيـة الكـربى واجلامعـات                 

  .األخرىواملكتبات واملنظمات غري احلكومية الوطنية وكثري من املؤسسات 

وُتنـشر  . وق اإلنسان بصورة رئيسية عرب شـبكة اإلنترنـت        ـا حق ـة بقضاي ـات املتصل ـوُتنشر املعلوم   - ١٤٥
ة التركيـة علـى     ـاهتا إىل اللغ  ـذلك ترمج ـة وك ـالنصوص األصلية ملعاهدات األمم املتحدة وجملس أوروبا الرئيسي       

، وُتنشر صكوك (http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/TurkiyedeInsanHaklari): عـاملوق
ــع         ــى املوق ــرأة عل ــضايا امل ــة بق ــددة املعني ــيع احمل ــة ذات املواض ــسان الدولي ــوق اإلن : حق

(http://www.kssgm.gov.tr/uluslararasi.html)         كما ُتنشر السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،
، وهي متاحة بيسر علـى مواقـع اإلدارات         (http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/aihm.htm): على املوقع 

وتشتمل هذه املواقع على معلومات تفـصيلية عـن         . احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين املختلفة على شبكة اإلنترنت       
  . التشريعات الوطنية املتصلة حبقوق اإلنسان، فضالً عن آليات التظلم احمللية

  تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق وسائط اإلعالم اجلماهريي

أحدمها البث اإلذاعي والنـشر     . لدور وسائط اإلعالم اجلماهريي يف الترويج حلقوق اإلنسان جانبان رئيسيان           - ١٤٦
  .نسانالصحفي فيما يتصل حبقوق اإلنسان، بينما اآلخر هو البث اإلذاعي والنشر الصحفي على حنو حيترم حقوق اإل

 من القانون املنـشئ ملؤسـسيت   ٤أما فيما خيص اإلذاعة والصحافة اللتان حتترمان حقوق اإلنسان، فإن املادة           - ١٤٧
ويتوىل . اإلذاعة والتلفزيون وبراجمهما ينص على أن برامج اإلذاعة والتلفزيون جيب أن حتترم احلقوق واحلريات األساسية

 مجيع برامج اإلذاعة والتلفزيون لضمان مطابقتها ألحكام القـانون املـذكور،            اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون رصد    
. وفرض عقوبات يف شكل حتذيرات أو غرامات نقدية أو تعليق برامج املؤسسات اإلعالمية اليت ختالف هذه األحكـام                 

  .اليت حتترم حقوق اإلنسانوظل اجملتمع املدين ينتقد املؤسسات اإلعالمية الوطنية كذلك لعدم امتثاهلا مبادئ الصحافة 

 يف أثناء حرب التحريـر      ١٩٢٠يونيه  / حزيران ٧، اليت أنشئت يف     اإلدارة العامة للصحافة واملعلومات   وُتعد    - ١٤٨
. الوطنية وتتبع للجمعية الوطنية التركية الكربى وجملس الوزراء، واحدة من أوائل املؤسسات الوطنية يف تركيا احلديثة               

  :وتشمل مهام هذه اإلدارة ما يلي. تب رئيس الوزراءوهي تابعة حالياً ملك

  اإلسهام يف سياسة الدولة التروجيية واالستراتيجيات اليت تنفذها احلكومة يف هذا الصدد  •

  توفري املعلومات الدقيقة يف الوقت احملدد للجمهور ولسلطات الدولة املعنية  •

  نشطة احلكومة وخدماهتاضمان إبالغ اجلمهور الوطين والدويل على حنو فعال بأ  •
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ـ               • روط ـإقامة وتنظيم العالقات مع وسائط اإلعالم احمللية واألجنبية واختاذ التدابري الفعالة لتيسري ش
  عملها وأنشطتها

تنظيم حلقات دراسية، بالتعاون مع جملس أوروبا، للمؤسسات اإلعالمية احمللية لتحـسني معـايري                •
  .اإلعالم احمللية، وزيادة الوعي باملسائل املتصلة حبقوق اإلنسانالصحافة وأخالقياهتا، ولتقوية وسائط 

ولإلدارة العامة للصحافة واملعلومات مكاتب مقاطعات يف كل من أدانا وأنتاليـا وديـاربكر وإيـرزوروم                  - ١٤٩
  . مكتباً باخلارج٢٣وإستانبول وإزمري وترابزون، فضالً عن 

نقرة وإستانبول وإزمري وإسكيشيهري التدريب النظري واخلـربة         كلية إعالم متخصصة يف كل من أ       ١٤وتقدم    - ١٥٠
كما توفر حلقات العمل واحللقات الدراسية اليت تنظمها مؤسسات ومنظمات خمتلفة التدريب . العملية لطالب الصحافة

اإلعالميـة  ويف هذا السياق، بدأت اإلدارة العامة للصحافة واملعلومات سلسلة من حلقات العمل             . املستمر لإلعالميني 
احمللية سعياً منها لتعزيز قدرة وسائط اإلعالم احمللية على تقدمي تغطية تراعي حقوق اإلنسان، مع وضع املبادئ املهنيـة                   

 من هذه احللقات الدراسية     ١٠، ُنظمت   ٢٠٠٤- ١٩٩٨وخالل الفترة   . للصحافة واألخالقيات اإلعالمية يف احلسبان    
ودينيزيلي وإيرزينكان وإيديرين ودوزشي ومـاردين وتونـسيلي وقيـصريي       يف مقاطعات دياربكر وترابزون وبورسا      

كمـا  . مبشاركة ممثلني لوسائط األعالم احمللية والوطنية وأكادمييني وسياسيني وإداريني حمليني وممثلني للمجتمع املـدين             
عالمية الوطنية اليت نظمها يف ومن أمثلة ذلك سلسلة احللقات الدراسة اإل. أطلقت منظمات اجملتمع املدين مبادرات مماثلة

عشر مقاطعات احتاد صحفيي تركيا واملديرية العامة املعنية بوضع املرأة ضمن الربنامج القطري الثالث لتركيـا التـابع                 
  .وقد ركزت هذه احللقات الدراسية على القضايا اجلنسانية. لصندوق األمم املتحدة للسكان

 ٢٠ اخلاص بإنشاء مؤسسيت اإلذاعة والتلفزيون وبراجمهما واملـؤرخ          ٣٩٨٤ من القانون رقم     ٤ووفقاً للمادة     - ١٥١
، جيب بث برامج اإلذاعة والتلفزيون واملعلومات بروح اخلدمة العامة مع مراعاة سيادة القـانون               ١٩٩٤أبريل  /نيسان

  .ومبادئ الدستور العامة واحلقوق واحلريات األساسية واألمن الوطين وقيم اآلداب العامة

  :حتدد هذه املادة معايري بث برامج اإلذاعة والتلفزيون واملعلومات، مبا يف ذلك ما يليو  - ١٥٢

جيب أال حترض الربامج على العنف واإلرهاب والتمييز العرقي يف اجملتمع، أو حترض على الكراهيـة                  •
و الدين أو   والعداء عن طريق التمييز داخل اجملتمع على أساس الطبقة االجتماعية أو العرق أو اللغة أ              

  . الطائفة واإلقليم، أو تثري مشاعر الكراهية داخل اجملتمع

جيب أال تتعرض الربامج، بأي شكل من األشكال، لتحقري األشخاص أو إهانتهم بسبب لغتـهم أو                  •
عرقهم أو لوهنم أو جنسهم أو رأيهم السياسي أو معتقدهم الفلسفي أو دينهم أو طائفتهم أو أليـة                  

  .اعتبارات مماثلة

  .وجيب أن حتترم مجيع بنود خدمات الربامج الكرامة البشرية وحقوق اإلنسان األساسية  •



HRI/CORE/TUR/2007 
Page 31 

 من القانون املذكور، فإنه بدالً من الربامج اليت جيري تعليقها ُتبث برامج عن التعليم والثقافة             ٣٣ووفقاً للمادة     - ١٥٣
كافحة املخدرات والعادات الضارة واستخدام اللغة واملرور وحقوق املرأة والطفل ومنو املراهقني اجلسدي واألخالقي وم

، وهو شخصية قانونية عامة مستقلة وحمايدة       اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون   وقد وقع   . التركية بشكل جيد والبيئة   
أُنشئت لتنظيم خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوين، بروتوكوالت مع وزارة التعليم الـوطين ووزارة البيئـة والغابـات     

  . للتعاون يف جمال إعداد هذه الربامج

، إىل حتقيق صحافة    ١٩٨٦، وهو حمفل مستقل ذايت التنظيم كّونه الصحفيون يف عام           جملس الصحافة ويهدف    - ١٥٤
يف أمشل معانيه مع حتمل املـسؤولية الكاملـة يف   " حرية االتصال"وذلك بترسيخ مبدأ    " أكثر حرية وجدارة باالحترام   "

اجمللس يف أي ادعاء عام يشري إىل أن حمطات التلفزيون أو اإلذاعة أو وسائط اإلعالم املطبوعة أو                 وحيقق  . الوقت نفسه 
كما يرصد اجمللس ويقّيم    . املنشورة على شبكة اإلنترنت ُتستعمل أداة للمصاحل اخلاصة أو ختالف األخالقيات املشتركة           

  . حرية االتصالويواجه مجيع املخاطر اليت تنتقص من احلق يف معرفة احلقيقة و

  /للرابطة الدولية لوكاالت الـصحافة املـشتركة، يف تـشرين الثـاين           وقد أطلقت مؤسسة االتصال التابعة        - ١٥٥
وتستند الـشبكة،  .  على نطاق البلد، بوصفها مبادرة من مبادرات اجملتمع املدينشبكة اتصال مستقلة، ٢٠٠٤نوفمرب  

بوصفها " املبادرة األوروبية لربنامج الدميقراطية وحقوق اإلنسان     "يف إطار   اليت يدعمها االحتاد األورويب بصورة رئيسية       
وميكن إجيـاز أهـداف     . ٢٠٠٣- ٢٠٠٠ شهراً، إىل جتربة مشروع مماثل ُنفذ خالل الفترة          ٣٦مشروعاً يستمر لفترة    

  :املشروع يف اآليت

  زيادة الوعي العام بالقيمة االجتماعية والثقافية للمعلومات  •
طية تنفيذ اإلصالحات اليت أُجريت مؤخراً يف تركيا من أجل حرية تعبري أوسـع ورصـد                تعزيز وتغ   •

  انتهاكات حرية التعبري
  دعم وتعزيز وسائط اإلعالم احمللية لتشجيع التعددية واملشاركة يف الشؤون العامة  •
  حتسني جودة التغطية لقضايا حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل  •
  .صحفية واألخالقيات املهنيةتعزيز املعايري ال  •

ويف إطار الربنامج القطري الثالث التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان، بدأت اإلذاعة والتلفزيون يف تركيا،                 - ١٥٦
 برامج إذاعية عن املساواة بني اجلنسني والصحة اإلجنابية وتنظيم          ٢٠٠٤يناير  /بالتعاون مع الصندوق، يف كانون الثاين     

 دقائق أسبوعياً، ويف حمطة إذاعية خاصة باملقاطعات ملـدة  ٥ الربامج يف مخس حمطات إذاعية إقليمية ملدة     وُتبث. األسرة
  .ساعة شهرياً

  دور اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنسان

تعلق احلكومة التركية، مبا يتمشى مع التزامها الثابت بقضية حقوق اإلنسان والدميقراطية، أمهية قصوى على                  - ١٥٧
جملتمع املدين، وتعترب املدافعني عن حقوق اإلنسان، على وجه اخلصوص، عنصراً أساسياً من عناصر اجملتمـع املـدين                  ا

  .النشط، وال تدخر جهدا يف سبيل خلق الظروف املواتية لتأدية عملهم بفعالية
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لة املدافعني عن حقوق اإلنسان،     ويف حقيقة األمر، أعلنت املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية حبا             - ١٥٨
أوساط حقوق اإلنسان يف تركيا أصلية      "، أن   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠- ١١عقب زيارهتا إىل تركيا يف الفترة       

ويقـوم  ". ونشطة ومنتشرة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك فروع املنظمات غري احلكومية على مـستوى البلـديات                 
 يف تركيا بتطوير وتعزيز القدرة على رصد وتوثيق احلاالت وإثارة القضايا داخل البلـد               املدافعون عن حقوق اإلنسان   

ويتلقى املدافعون عن حقوق اإلنسان . وخارجه، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء شبكات ومنابر مؤقتة ملعاجلة قضايا حمددة        
 من منظمات حقوق اإلنسان التركيـة       وكثري. الدعوات بصورة متزايدة للمشاركة يف املشاورات أو اهليئات احلكومية        

وقد أتاح هلا هـذا التعـاون   . أعضاء يف منظمات دولية غري حكومية معترف هبا، أو تعمل بالتعاون مع هذه املنظمات     
  .الوصول إىل هيئات حقوق اإلنسان الدولية واألوروبية، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة وجملس أوروبا

طار عملية اإلصالح اليت هتدف إىل تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون وضمان احتـرام     وقد اختذت تركيا، يف إ      - ١٥٩
. احلقوق واحلريات األساسية، تدابري واسعة متصلة بصفة خاصة بتنفيذ اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنـسان               

مـارس  /يات، واعُتمدت يف آذار   ، دخل حيز النفاذ قانون جديد خاص بتكوين اجلمع        ٢٠٠٤نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  
ويتمشى التشريع احلايل الذي ينظم مسألة تكوين اجلمعيات مـع          .  الالئحة الداخلية اخلاصة بتكوين اجلمعيات     ٢٠٠٥
  . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان١١املادة 

 املتعلق باملدافعني   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ن طريق تعميمها الصادر يف      وأصدرت وزارة الداخلية، ع     - ١٦٠
عن حقوق اإلنسان، توجيهات حلكومات املقاطعات واألقاليم بعدة أمور من بينها التصرف ميا يتمشى مـع اإلعـالن    

ورويب، فضالً عـن هتيئـة      املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن االحتاد األ            
ومشلت التوجيهات فتح قنوات حوار منتظم مع منظمات اجملتمـع  . الظروف املواتية لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان   

وقد أصبح مضمون التعميم جزءاً من املقـرر الدراسـي يف دورات            . املدين واألفراد الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان      
  .ون املكلفون بإنفاذ القانون واملوظفون اإلداريونالتدريب اليت يتلقاها املوظف

وليس مثة شـرط    . وتكتسب اجلمعيات الشخصية القانونية عند تقدميها املستندات املطلوبة إىل مكتب احملافظ            - ١٦١
 وحلل اجلمعية اليت ختالف القوانني، يتقدم مكتب احملافظ املعين        . إلذن مسبق أو حتقيق ُيجرى من أجل تكوين اجلمعيات        

ومبوجب التشريع احلايل،   . فاحلل يتطلب قراراً قضائياً   . وليس لإلدارة سلطة حلل اجلمعيات    . بطلب إىل احملكمة املختصة   
  . قُلصت إىل أدىن حد اإلجراءات البريوقراطية املتصلة بتكوين اجلمعيات ومباشرة عملها

  الوطين دور عملية تقدمي التقارير يف تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى - دال 

تعطي تركيا األمهية الواجبة اللتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية وذلك هبدف تقدمي تقـارير                 - ١٦٢
وتتوىل اإلدارة احلكومية املسؤولة إعداد التقارير      . شاملة يف الوقت املناسب إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعنية         

وإذا كان التقرير يشتمل على مسائل تقع       .  األخرى املعنية والشركاء من اجملتمع املدين      املواضيعية بالتعاون مع اإلدارات   
ضمن املسؤولية املباشرة ألكثر من إدارة حكومية، فإن وزارة الشؤون اخلارجية تتوىل الدور التنسيقي يف عملية إعداد                  

إعداد التقرير، ُتنظم سلسلة من االجتماعـات       ويف أثناء   . التقرير وتقوم بصياغته على أساس إسهامات اإلدارات املعنية       
  .التشاورية مبشاركة جهات اتصال من اإلدارات املعنية
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وتوجه الدعوة إىل املنظمات غري احلكومية لتقدمي إسهاماهتا واملشاركة يف املشاورات، حسب حمتوى التقرير،                - ١٦٣
 اخلاص باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد  وُتعد جتربة تقدمي التقرير  . وخباصة عندما يتعلق مبسألة مواضيعية    

  . املرأة خري مثال ملشاركة اجملتمع املدين يف العملية الرمسية إلعداد التقارير

ويف الوقت نفسه، ُتِعد املنظمات غري احلكومية تقارير قطرية موازية إىل هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان                   - ١٦٤
  .فاعل نشط مع هذه اهليئات، كما تقدم إسهاماً بناًء يف عملية التقييموتظل تلك املنظمات يف ت. املعنية

ومن أجل حتسني نوعية التقارير املقدمة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ُتنظَّم حلقات دراسية تدريبيـة                  - ١٦٥
فعلى سـبيل  . غري احلكوميةعن اإلجراءات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير لصاحل ممثلي احلكومة واملنظمات        

املثال، تنظم جامعة بيلجي يف إستانبول وبالتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية التركية ومعهد راؤول والينبريغ السويدي 
  .دورات دراسية دورية عن عملية إعداد التقارير يف إطار العهدين املتالزمني

ق بيانات صحفية عملية تقدمي التقارير املكتوبة وعرضـها         وتنشر اإلدارات احلكومية املعنية للجمهور عن طري        - ١٦٦
وتعكس التقارير واملقاالت اإلعالمية ردود الفعل      . وتكون التقارير متاحة بصفة رئيسية على شبكة اإلنترنت       . الشفهي

  .على التقارير من األوساط املختلفة ومن املناقشات العامة يف اللجان املعنية

وتدرس احلكومة بعنايـة توصـيات      . ة على مالحظات اللجان املعنية يف الوقت املناسب       وُتقدم الردود الرمسي    - ١٦٧
وتتضمن التقارير القطرية التالية التقدم احملرز والفجوات اليت جيري حتديدها جبانب           . اللجان وتأخذ هبا يف حدود املمكن     

  .توضيحات للمصاعب اليت واجهت عملية التنفيذ

  متعلقة حبقوق اإلنسان معلومات أخرى ذات صلة - هاء 

  /يف سياق متابعة املؤمترات الدولية، قدمت تركيا تقريرها األويل عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أيلـول                   - ١٦٨
ومشل التقرير حتليالً ملرحلة تنفيذ تركيا أهدافها ومدهتا مخس سنوات، وذلـك باإلحالـة إىل مجيـع                 . ٢٠٠٥سبتمرب  

وعن طريق عملية تشاركية بدرجة كبرية شارك فيها ممثلو مؤسسات القطاعني العام            األهداف واملؤشرات ذات الصلة،     
وميثل التقرير الوضع احلايل يف كل واحد من األهداف، فضالً عـن التطـورات املتوقعـة يف                 . واخلاص واجملتمع املدين  

ويبني هـذا التقريـر األول      . يةومتت كذلك دراسة اجملاالت اليت هبا قصور جبانب التوقعات املستقبل         . السنوات القادمة 
املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية أن تركيا، بصورة عامة، تسري على الطريق الصحيح الذي ميكّنها من حتقيق األهداف                 

  .؛ بيد أن حتديات بعينها ال تزال ماثلة، وهو ما جيعل مواصلة اجلهود أمراً ضروريا٢٠١٥ًبل وجتاوزها حبلول عام 
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   التمييز واملساواة عدم-  ثالثاً
  معلومات أساسية قانونية

يتساوى مجيع األفراد يف تركيا أمام القانون، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات دون أي نوع مـن أنـواع                 - ١٦٩
وحيظـر  ". حقوق اإلنسان للجميع دون متييـز "وأفضل تلخيص لسياسة حقوق اإلنسان اليت تتبعها الدولة هو  . التمييز

  .أعمال التمييز القانون وجيرم

ـ      . والقاسم املشترك هو املواطنة     - ١٧٠ ـ  صفته الفرديـة  ويستطيع كل مواطن أن يتمتع ب   احلقوق واحلريـات  ب
  .األساسية وميارسها

 ال يتجزأ من اهلوية والثقافة       مع املبادئ األساسية للمساواة وعدم التمييز، يعترب كل مواطن تركي جزءاً           ومتشياً  - ١٧١
  . وأصوهلم هي مصدر ثراء اجملتمع التركي وميكنهم التمتع هبا عن طريق ممارسة احلريات الفردية.تنيالوطنيتني التركي

وتـنص  .  من دستور مجهورية تركيا املساواة أمام القانون       ١٠ أعاله، تضمن املادة     ٩١وكما أُشري يف الفقرة       - ١٧٢
  :على ما يلي

ظر عن اللغة أو العرق أو اللون أو اجلنس أو اآلراء           يتساوى مجيع األفراد أمام القانون دون أي متييز، بغض الن         
  .السياسية، أو املعتقدات الفلسفية أو الدين أو الطائفة أو أي اعتبارات أخرى

  .هذه املساواة عملياًحتقيق وعلى الدولة أن تضمن . يتساوى الرجال والنساء يف احلقوق

  .لن مينح أي امتياز ألي فرد أو أسرة أو جمموعة أو طبقة

  . املساواة أمام القانون يف مجيع اإلجراءات اليت تقوم هباأ ملبدعمل دوائر الدولة وسلطاهتا اإلدارية وفقاًت

، السلطة القضائية مـن صـالحيات   "أي اعتبارات أخرىأو "عندما أورد عبارة  ،  ١٩٨٢دستور عام   ميكّن  و -١٧٣
 .واسعة النطاق يف احلكم يف قضايا انعدام املساواة

 من الدسـتور    ٦٦ويعرَّف مفهوم املواطنة يف املادة      . اإلقليمية/ القومية الدستورية  أة على مبد  ويقوم نظام الدول   -١٧٤
كل من يرتبط   " هلذه املادة، فإن     ووفقاً. على أساس رابطة قانونية دون أية إشارة إىل األصل العرقي أو اللغوي أو الديين             

ينطوي علـى طـابع     " تركي"ل ن الدستور أي تعريف     وال يتضم ". بالدولة التركية عن طريق رابطة املواطنة هو تركي       
". قرابـة الـدم  " وال تقضي بأية قرابة قائمة على  حبتاً قانونياً تعريفاً ٦٦بل على العكس، تتضمن املادة      . عرقي أو إثين  

 . اهلوية الوطنية جلميع املواطنني يف تركيا دون أخذ أصوهلم يف االعتبار" تركي"وتتجلى يف عبارة 

وهذه الفلسفة النابعة من .  من الدستور متاما الفلسفة الرئيسية للجمهورية٦٦رة الواردة يف املادة وتعكس الفك -١٧٥
وال توىل أية أمهية لألصـل  . التجربة العثمانية التارخيية، ال متيز بني مواطين اجلمهورية على أساس إثين أو ديين أو عرقي    

) وليس على أساس قرابة الـدم (ادا إىل هيكل الدولة واإلقليم اإلثين للمواطن على أساس أن تعريف هوية مشتركة استن       
 . املواطنة قد اعتمد عند إقامة اجلمهوريةأ ملبدوفقاً
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وباملثل، فإن احلقوق واحلريات األساسية الواردة يف الدستور ال تؤدي إىل أي متييز بـني املـواطنني األتـراك       -١٧٦
 .ئيا للجميع دون أخذ املواطنة يف االعتبارفاحلقوق واحلريات األساسية معترف هبا مبد. واألجانب

واحلقوق واحلريات األساسية يضمنها الدستور إىل جانب األحكام املتعلقة بعدم انتهاك حرمة الكائن البشري،              -١٧٧
، واحلريـة  )١٨املـادة  (، وحظر السخرة )١٧املادة (وهويته املادية واملعنوية، وحظر التعذيب واملعاملة السيئة واملهينة        

، وحرية املراسـلة    )٢١املادة  (، وحرمة املسكن    )٢٠املادة  (، وخصوصية حياة الفرد     )١٩املادة  (مة الشخصية   والسال
، وحرية الفكر والـرأي     )٢٤املادة  (دين والوجدان   ، وحرية ال  )٢٣املادة  (ل  ـة والتنق ـة اإلقام ـوحري،  )٢٢املادة  (
، وحرية تكوين اجلمعيات    )٢٧املادة  (يف جمال العلوم واآلداب     ، وحرية اإلبداع    )٢٦املادة  (، وحرية التعبري    )٢٥املادة  (
وحريـة املطالبـة     ،)٢٥املادة  (، وحقوق امللكية    )٣٤املادة  (، وحرية عقد اجتماعات وتنظيم مظاهرات       )٣٣املادة  (

، وحق كل )٣٨دة املا(، واملبادئ املتعلقة باجلرائم والعقوبات )٣٧املادة (، وضمان حماكمة قانونية )٣٦املادة (باحلقوق 
 ).٤٠املادة ( بالسلطات املختصة عند انتهاك حقوقه وحرياته األساسية فرد يف التماس االتصال فوراً

ومن تلك احلقوق أنه من حق      . كما يضمن الدستور احلقوق االجتماعية األساسية دون أية إشارة إىل املواطنة           -١٧٨
الراحـة ويف   ، واحلـق يف     )٤٨املادة  (عمل وإبرام عقود    ، وحرية ال  )٤٢املادة  (وواجب كل مواطن أن يتدرب ويتعلم       

، واحلق يف العيش يف بيئة صحية ومتوازنـة         )٥١املادة  (، واحلق يف تنظيم النقابات العمالية       )٥٠املادة   (أوقات الفراغ 
 ).٦٠املادة (واحلق يف الضمان االجتماعي ) ٥٦املادة (

ق واحلريات األساسية لألجانب مبوجب القانون مبا يتسق         من الدستور بإمكانية تقييد احلقو     ١٦وتقضي املادة    -١٧٩
 من الدستور حق التصويت     ٦٧ املادة   صروتق. وتتعلق هذه القيود بصفة خاصة باحلقوق السياسية      . مع القانون الدويل  

ة  على احلق يف تكوين األحزاب الـسياسي       وينطبق ذلك أيضاً  . املواطنني األتراك دون غريهم   على  والترشح لالنتخابات   
 .االلتحاق باخلدمة العامة عن ذلك، فإنه ال حيق إال للمواطنني وفضالً). ٦٨املادة (واالنضمام إليها 

 جماالت حمـددة مـن احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة        نظمتخمتلفة  قوانني أخرى   مكرس يف   ومبدأ املساواة    -١٨٠
املساواة يف قدرة األشخاص علـى اخلـضوع         مبدأ   -  ٨املادة  (وتوجد قوانني حمددة مثل القانون املدين       . واالقتصادية
 عدم التمييز يف أهليـة تلقـي املزايـا          -  ٤املادة  (، والقانون اخلاص باخلدمات االجتماعية ومحاية األطفال        )للحقوق

، ) املـساواة أ محاية مبد -  ٨٣ حظر العنصرية، واملادة     -  ٨٢املادة  ( اخلاص باألحزاب السياسية     ، والقانون )االجتماعية
 -اواة بني اجلنسني ـ املس-  ٨ادة ـاملساواة يف التعليم، واملمبدأ  -  ٤املادة (ن األساسي اخلاص بالتعليم الوطين والقانو
، والقانون اخلـاص بـاملعوقني      ) عدم التمييز واملساواة يف املعاملة     أمبد -  ٥املادة  (ون العمل   ـ، وقان )ل اإلجيايب ـالعم

 ). عدم التمييز ضد املعوقني-  ٤املادة (

 من القانون اجلنائي التمييز االقتصادي على أساس اللغة والعرق واللون ونوع اجلنس واآلراء    ١٢٢جترم املادة   و -١٨١
 .السياسية واملعتقدات الفلسفية والدين والطائفة وغريها من األسباب

السكان على إذكـاء نعـرة      العقوبات املفروضة على من حيرض        من القانون اجلنائي   ٢١٦وتغطي املادة    -١٨٢
 :وتنص على ما يلي. أو القذفداء أو الكره الع
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تتراوح بني عام وثالثة أعوام كل من حيرض صـراحة جمموعـات مـن          ملدة  يعاقب بعقوبة السجن     )١(
 أو الـدين أو     العرق على أساس الطبقة االجتماعية أو       بعضهم بعضا العداء أو الكره    السكان على إذكاء نعرة     

  . على النظام العام ووشيكاً واضحاًكن أن ميثل خطراًالطائفة أو الفوارق اإلقليمية على حنو مي

ط من قدر شرحية من السكان تتراوح بني ستة أشهر وعام واحد كل من حيملدة ويعاقب بعقوبة السجن  )٢(
 . أو الدين أو الطائفة أو نوع اجلنس أو الفوارق اإلقليميةعلى أساس الطبقة االجتماعية أو العرقصراحة 

القيم الدينية  حتقري  تتراوح بني ستة أشهر وعام واحد كل من يعمد إىل           دة  ملويعاقب بعقوبة السجن     )٣(
 .الفعل بالسلم العاممثل هذا أن خيل فيها يرجح احلاالت اليت لشرحية سكانية، يف 

 من قانون إنشاء مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون وبراجمها        ٤وباملثل، تشمل املعايري اإلعالمية اليت حيددها الفصل          - ١٨٣
  :حكام التاليةاأل

جيب أال تعمد الربامج اليت جيري بثها بأي حال من األحوال إىل إذالل أو إهانـة أشـخاص                    )ب(
بسبب لغتهم، وعرقهم، ولوهنم، ونوع جنسهم، وآرائهم السياسية، ومعتقداهتم الفلسفية، ودينهم، وطائفتـهم،             

  .وأية اعتبارات أخرى

  . التحريض على الكراهية العرقيةنف أووجيب أال تشجع الربامج على استخدام الع  )د(

ن األتراك  والدستور، فيما يتعلق باحلريات اليت يتمتع هبا املواطن       الواردين يف    املساواة وعدم التمييز     أيووفقاً ملبد   - ١٨٤
  .فيما خيص أصلهم، فإن عملية اإلصالح أدت إىل إحراز تقدم هام يف اجملاالت التاليةكأفراد 

، عـدَّل   "الثالثةالتنسيق  جمموعة  "، املعروف أيضاً باسم     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣ املؤرخ   ٤٧٧١القانون رقم     - ١٨٥
البث مبختلف اللغات واللهجات اليت يستخدمها املواطنون إلتاحة " قانون إنشاء مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون وبراجمها   "

الئحة تتعلق  "س األعلى لإلذاعة والتلفزيون     وفيما يتعلق بتنظيم تنفيذ التعديل السالف الذكر، أصدر اجملل        .  عادة األتراك
بالبث مبختلف اللغات واللهجات اليت يستخدمها املواطنون األتراك عادة يف حياهتم اليومية من جانب هيئات اإلذاعـة                 

   كـانون الثـاين    ٢٥ املؤرخة   ٢٥٣٥٧بدأ نفاذها عقب صدورها يف اجلريدة الرمسية رقم         " والتلفزيون العامة واخلاصة  
  .٢٠٠٤يناير 

يف حياهتم اليوميـة    عادة  وبدأت عمليات البث مبختلف اللغات واللهجات اليت يستخدمها املواطنون األتراك             - ١٨٦
، تاله بث   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٧بربنامج إذاعي يف احملطة احلكومية األوىل إلذاعة وتلفزيون تركيا باللغة البوسنية يف             

وتشمل الربامج باللغات واللهجات احمللية أخباراً وموسـيقى        .  يف اليوم نفسه   على القناة الثالثة إلذاعة وتلفزيون تركيا     
وتبث حمطة اإلذاعة األوىل والقناة التلفزيونية      . وبرامج وثائقية باللغات البوسنية والكرماجنية وزازا، والشركسية والعربية       

وبالكرماجنية أيام األربعاء، والشركسية أيام اخلمـيس       الثالثة برامج باللغة البوسنية أيام االثنني، وبالعربية أيام الثالثاء،          
، أصدر اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون إذناً للعديد من حمطات اإلذاعة           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧ويف  . وزازا أيام اجلمعة  

ن الـسالفتا  وبدأت حمطتا اإلذاعة والتلفزيـو . ية وزازاوالتلفزيون اخلاصة عقب تقدمها بطلبات للبث باللغتني الكرماجن     
  .٢٠٠٦مارس / آذار٢٣الذكر تبثان براجمهما هباتني اللهجتني يف 
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يف حيـاهتم اليوميـة   عادة تعلم خمتلف اللغات واللهجات اليت يستعملها املواطنون األتراك أصبح من املمكن    و  - ١٨٧
تعلم املواطنني األتراك خمتلف القانون اخلاص بالتعليم والتدريس باللغات األجنبية، و"التعديالت اليت أُدخلت على بفضل  

ـ  ٢٠٠٣ لعام   ٤٩٦٣ و ٢٠٠٢ لعام   ٤٧٧١، وهي التعديالت اليت أدخلها القانونان رقم        "اللغات واللهجات   ة، املعروف
وبغية تنظيم تنفيذ التعديالت السالفة الذكر، أصدرت وزارة . ، على التوايل"السابعة"و" جمموعات التنسيق الثالثة"باسم 

" ئحة تتصل بتعلم خمتلف اللغات واللهجات اليت يستعملها عادة املواطنون األتراك يف حياهتم اليوميـة              ال"التعليم الوطين   
وإثر ذلـك  . ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخة   ٢٥٣٠٧اليت بدأ نفاذها عقب إصدارها يف اجلريدة الرمسية رقم          

، بلغ عدد التالميذ    ٢٠٠٥مارس  / من آذار  اعتباراًازا، و افُتتح العديد من املؤسسات اخلاصة لتعليم اللغتني الكرماجنية وز        
غري أهنا قررت تدرجيياً إهناء أنشطتها ألسباب اقتـصادية ولقلـة اهتمـام             .  تلميذاً ٦٣٦املسجلني يف تلك املؤسسات     

 برناجماً خمتلفاً، وختـضع إلشـراف       ٤٢٥ مؤسسة خاصة لتعليم اللغات، تطبق       ١ ٩٤١وتوجد يف تركيا    . اجلمهور هبا 
  .وال تتلقى أياً من تلك املؤسسات متويالً مالياً عاماً. زارة التعليم الوطينو

  األقليات غري املسلمة

تساوي املواطنني أمام القانون، الذين يتمتعون حبقوقهم وحريـاهتم         مبدأ  يستند النظام الدستوري التركي إىل        - ١٨٨
مة التركية ال تقوم على وضع مجاعات أو جمموعات جنباً إىل           واأل. وفقاً للقوانني ذات الصلة   فردياً  األساسية وميارسوهنا   

حقـوق  "ويف هذا الـسياق، ُتـنظَّم       . بل تتكون من مواطنني متساوين أمام القانون بغض النظر عن أصوهلم          . جنب
نتمـون إىل   ووفقاً هلذه املعاهدة، يقع املواطنون األتراك امل      . ١٩٢٣يف تركيا وفقاً ملعاهدة لوزان للسالم لعام        " األقليات

أقلية غـري  "وتتضمن التشريعات التركية القائمة على معاهدة لوزان عبارة   ". أقلية"األقليات غري املسلمة يف إطار عبارة       
  .فقط" مسلمة

ويتمتع املواطنون األتراك املنتمون إىل األقليات غري املسلمة بنفس احلقوق واحلريات وميارسوهنا شأهنم شـأن                 - ١٨٩
ن معاهـدة   ـ م ٤٥- ٣٧فة إىل ذلك، يستفيدون من الضمانات احلصرية اليت متنحها هلم الفصول            وإضا. بقية السكان 
  .لوزان للسالم

ومتنح معاهدة لوزان لألقليات غري املسلمة يف تركيا حقوقاً حمددة إلدارة مدارسها وإقامـة مجعيـات دينيـة                    - ١٩٠
، فإن للمواطنني األتراك املنتمني إىل األقليـات غـري           مكاناً ١٩٦وإضافة إىل أماكن العبادة اليت يبلغ عددها        . وخريية

  . مجعية١٣٨ مستشفيات و٥ مدرسة ابتدائية وثانوية، و٤٢املسلمة 

وباملثل، يوجد للمواطنني األتراك املنتمني إىل األقليات غري املسلمة جرائد مطبوعة منذ أمد بعيد يف املنـاطق                   - ١٩١
  .يف اسطنبولبصورة رئيسية  اف وجمالت األقليات بلغاهتواليوم، تصدر صح. املأهولة هبم بشكل كثيف

  . بصفة خاصة جبمعياهتمفيما يتعلق حقوقهم إعمال وتعزيز ويسَّرت التعديالت األخرية املُدخلة على التشريعات   -١٩٢

جلة  ملعا ٢٠٠٤يناير  /، يف كانون الثاين   "جملس تقييم قضايا األقليات   "ومت تأسيس هيئة حكومية جديدة، وهي         - ١٩٣
  .املشاكل اليت تواجهها األقليات غري املسلمة يف تركيا
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  إذكاء الوعي

فتشجيع التسامح، والتفاهم والصداقة    . جيري إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان يف تركيا أساساً عن طريق التعليم            - ١٩٤
ك التنوع، واملساواة بـني     بني مجيع الشعوب، والسكان األصليني واجلماعات العرقية واإلثنية والدينية واللغوية، وكذل          

يم حقوق اإلنـسان يف تركيـا       ـامج تعل ـبرن"ل ة  ـداف األساسي ـز بينهما هي من بني األه     ـاجلنسني وعدم التميي  
  ".٢٠٠٧- ١٩٩٨للفترة 

فقد وضعت مناهج أكادميية الشرطة هبدف إذكاء       . ؤسسات إنفاذ القانون التدريب الالزم ملنع التمييز      يقدم مل و  - ١٩٥
 ضباط الشرطة أثناء السنة األوىل من تدريبهم بصفة خاصة يف أكادمييـة             صلوحي. شرطة بأعمال التمييز  وعي ضباط ال  

  .  تتعلق بوضع األقليات يف تركيارات يف جمال حقوق اإلنسان عامة وبصفة خاصة دوراتدوعلى الشرطة 

ون العـام والقـانون اإلداري،    كما ُتدرس حقوق األقليات يف كليات احلقوق، وأقسام القانون الدويل والقان            - ١٩٦
  .لتمكني كوادر السلطة القضائية التركية املقبلني من التعليم األساسي يف هذا اجملال

ويف السنوات األخرية، أصبحت منظمات اجملتمع املدين يف تركيا أكثر نشاطاً يف عملية التنسيق مـع االحتـاد              - ١٩٧
جرهتا اجلمعية التارخيية لتركيا وأكادميية العلوم التركية بدعم مايل مـن    والدراسة االستقصائية املشتركة اليت أ    . األورويب

عطي مثاالً على   ت" حقوق اإلنسان يف الكتب املدرسية    "ثالث سنوات يسمى    مدته  املفوضية األوروبية يف إطار مشروع      
مدرسياً علـى مـستوى    كتاباً ١٩٠وفحصت اجلمعية التارخيية . مبادرات اجملتمع املدين من أجل تعزيز وعي اجلمهور  

. التعليم االبتدائي والثانوي ُتتداول حالياً للوقوف على اجلوانب التمييزية القائمة على الدين أو العرق أو نوع اجلـنس                 
 مبشاركة  ٢٠٠٤أبريل  /وقُدمت نتائج الدراسة االستقصائية وُنوقشت أثناء حلقة دراسية عقدت يف اسطنبول يف نيسان            

  . حقوق اإلنسانالذي يراعي  إعداد دراسات خمتلفة تناولت قضية التعليم خرباء دوليني وساعدت على

  السياسات احلكومية

تظل الفوارق اإلقليمية يف جمايل الدخل ومستويات الفقر حتدياً هاماً تواجهه تركيا يعيق حتقيق تساوي الفرص                  - ١٩٨
 يف  ٣٩,٧( للجزء الغريب لتركيا دخالً أعلى       ، أنه بالرغم من أن    ٢٠٠٣وتفيد دراسة استقصائية أجريت يف عام       . عملياً
مـن  )  يف املائـة   ١٣,٤(، فإن لشرق وجنوب شرق األنضول دخال أقل         ) يف املائة  ٢٨,١(مقارنة بعدد سكانه    ) املائة

ورغم أن الـدخول ال     . وُتالحظ نتائج مماثلة يف توزيع الدخل داخل املناطق       ).  يف املائة  ٢٣,٥(حصتهما من السكان    
  . متكافئ يف اجلزء الغريب من تركيا يالحظ منط توزيع أكثر توازناً يف اجلزء الشرقيتوزع على حنو

 وزيادة مستوى عيش ورفاه السكان املقيمني       احلد من الفوارق اإلقليمية   وكثفت احلكومة جهودها الرامية إىل        - ١٩٩
لتجارية اليت تـستثمر يف املنطقـة       ويف هذا الصدد، تقدم احلكومة بعض احلوافز لدوائر األعمال ا         . يف اجلنوب الشرقي  

، )KÖYDES" (مشروع دعم اهلياكل األساسـية الزراعيـة   "ويف إطار   . وتشرف على العديد من املشاريع االجتماعية     
ـ    . زادت النفقات االجتماعية يف املنطقة وأقيم العديد من املشاريع اخلاصة بتعليم الفتيات            د اآلن  ـوقد التحقت إىل ح

 مليـار دوالر أمريكـي للنفقـات        ١,٥ يف املائة من مبلغ      ٥٨س يف املنطقة، وختصص نسبة      را فتاة باملد  ٨٠٠ ٠٠٠
  . االجتماعية ملنطقة اجلنوب الشرقي
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وكان اهلدف األساسي يف اخلطتني اإلمنائيتني السابعة والثامنة لفترة اخلمس سنوات هو احلد على حنو مستدام                  - ٢٠٠
واخلطة ) ٢٠٢٣- ٢٠٠١(وتراعي االستراتيجية الطويلة املدى     . فقر املدقع من الفوارق يف توزيع الدخل والقضاء على ال       

حتـت  " حتسني توزيع الدخل ومكافحة الفقـر     "اإلمنائية الثامنة لفترة اخلمس السنوات األولويات السياساتية من أجل          
ـ            ". زيادة الرفاه االجتماعي  "عنوان   د األهـداف   وميثل التخفيف من حدة الفقر عن طريق حتسني توزيع الـدخل أح
، "اإلدماج االجتماعي ومكافحة الفقـر    "، ومبوجب الربنامج املعنون     )٢٠٠٧- ٢٠٠٥(وعلى املدى املتوسط    . الرئيسية

لى السياسات الرامية إىل حتسني ظروف الفئات احملرومة اليت اسُتبعدت من اجملتمع، مثل العمال الذين               عـجيري التركيز   
، وغري املتعلمني، والنساء، واألطفال الذين حيتاجون إىل احلماية         )ما يف الزراعة  وال سي (ال يتمتعون بالضمان االجتماعي     

  . وهم عرضة للجرمية، واملسنني واملعوقني

  املتابعة

إضافة إىل آليات االستعراض القضائي، فإن رئاسة حقوق اإلنسان مبكتب رئيس الوزراء، وجمـالس حقـوق                  - ٢٠١
وفرقة رصد اإلصالح، وكذلك جلنة التحقيق يف قـضايا حقـوق           الفرعية   اتاملقاطعو اتاإلنسان على صعيد املقاطع   

اإلنسان التابعة للربملان، املناط هبا رصد حالة حقوق اإلنسان يف تركيا، تتلقى وحتقق يف شكاوى تتعلق حباالت متييـز                   
 املختـصة عنـدما   وحتال تلك الشكاوى اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان إىل السلطات اإلدارية والقضائية . مزعومة

  . تكون مدعومة مبا فيه الكفاية

، تلقت رئاسة حقوق اإلنسان وجمالس حقوق اإلنسان    ٢٠٠٦يوليه  /يناير إىل متوز  /ويف الفترة من كانون الثاين      - ٢٠٢
ومل ُتستلم أي شـكوى     .  منها فقط تتعلق بالتمييز    ٩١شكوى،   ١ ٠٨٥ ات الفرعية  واملقاطع اتعلى صعيدي املقاطع  

ومجيع الشكاوى تتعلق مبـزاعم     . عم التمييز على أساس العرق، أو اللون أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية             تتعلق مبزا 
  .معاملة احتيالية أو تفضيلية يف دوائر اخلدمة العامة

  التعاون الدويل

على الصعيدين ترى تركيا أن املقاومة الناجحة جلميع أشكال ومظاهر التمييز والتعصب تتطلب تكثيف اجلهود   - ٢٠٣
األمم (ويف هذا الصدد، انضمت تركيا إىل مجيع الصكوك الدولية الرئيسية يف كل من احملفلني العاملي                . الوطين والدويل 

وتقيم على النحو الواجب عالقات وثيقة وبناءة       ) جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      (واإلقليمي  ) املتحدة
  .ك املنظمات املكلفة مبكافحة التعصب والتمييزيف إطار اآلليات اخلاصة لتل

ويف هذا السياق، تشارك تركيا بنشاط يف عمل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف جمال النهوض بالتـسامح                - ٢٠٤
ني السفري التركي املسمى من احلكومة التركية يف         على اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد، فقد عُ         دليلوك. وعدم التمييز 

للرئيس املباشر ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين        الثالثة   كأحد املمثلني الشخصيني     ٢٠٠٤ديسمرب  /انون األول ك
  .مبكافحة عدم التسامح والتمييز

ويف إطار جملس أوروبا، شاركت تركيا دوماً يف إعداد أنشطة وسياسات ترمي إىل القضاء علـى األشـكال                - ٢٠٥
كما شاركت احلكومة التركية بنشاط وسامهت يف إعداد خطة العمـل ملكافحـة             . ري ومنعها  للتمييز العنص  املعاصرة
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 يف مؤمتر القمة    ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩- ٨العنصرية وكراهية األجانب ومعاداة السامية والتعصب املعتمدة يف         
  .لرؤساء وحكومات الدول األعضاء يف جملس أوروبا

شارك يف تقدمي القرارات واإلعالنات الصادرة عن األمم املتحدة ذات الصلة بعدم            وكانت تركيا لفترة طويلة ت      - ٢٠٦
  . التمييز والتسامح، والكراهية والعنصرية ومعاداة السامية

يف إطار  مبدأ املساواة وعدم التمييز والسياسات احلكومية ذات الصلة         قد أعادت السلطات التركية النظر يف       و  - ٢٠٧
  .ق التشريعات التركية مع مقررات االحتاد األورويباجلهود املتواصلة لتنسي

 تنفيذ مـشروع يف     ٢٠٠٦ويف هذا السياق، بدأ املركز األورويب لرصد العنصرية وكراهية األجانب يف عام               - ٢٠٨
برنامج لصاحل العديد من املستفيدين بشأن مشاركة تركيا وكرواتيا يف بعض مؤسـسات اجلاليـات يف عـام                  "إطار  
  :املشروع إىل ما يليويهدف ". ٢٠٠٥

  تطوير الوعي بسياسات وتدابري االحتاد األورويب احلالية يف جمال مناهضة التمييز  •

   ومتابعة نقل التدابري إىل التشريع الوطينEC/2000/43 الصادر عن اجمللس توجيهدعم تنفيذ ال  •

كافحة العنصرية وكراهيـة    دعم األطراف احلكومية وغري احلكومية الرئيسية يف اجلهود اليت تبذهلا مل            •
  األجانب ومعاداة السامية

دعم تطوير التعاون بني األطراف احلكومية وغري احلكومية الرئيسية املختصة وكـذلك منظمـات                •
البحث على الصعيد الوطين وعلى صعيد االحتاد األورويب فيما يتعلق بالعنصرية وكراهية األجانـب              

  ومعاداة السامية

  . املعايري والسياسات األوروبية أثناء املرحلة األوىل من املفاوضاتدعم عملية تقارب بني  •

اتصال وطنية  ووقع االختيار على مركز حبوث تشريعات حقوق اإلنسان يف جامعة بيلجي باسطنبول كجهة                - ٢٠٩
 ٢٠٠٦املـشروع عـام     هـذا   وسيغطي  . مناقصات على أساس عملية     ٢٠٠٦لتنفيذ املشروع السابق الذكر يف عام       

  .٢٠٠٧تصف عام ومن

وبسبب دعم تركيا العام لفكرة التناغم بني الثقافات واحلضارات، وهو أمر بديهي تدل عليه مبادرة احملفـل                   - ٢١٠
الرامي إىل تيسري " حتالف احلضارات"املشترك بني االحتاد األورويب ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، أيدت تركيا بقوة مشروع     

ووافق رئـيس وزراء    . قيم املشتركة اليت تتضمنها مجيع الثقافات والديانات واحلضارات       احلوار والوئام بالتركيز على ال    
وأدت العملية إىل وضع خطة عمل تتألف من . تركيا على املشاركة يف اإلشراف على املبادرة إىل جانب نظريه اإلسباين   

ريق الرفيع املستوى املعين بتحـالف  الف" يف ضوء اآلراء املعرب عنها يف اجتماعات عملية صفحة وتتعلق مبقترحات  ٣٩
وقُدمت اخلطة إىل األمني العام لألمم املتحدة يف . ٢٠٠٥يف عام واملنشأ الذي يتألف من شخصيات بارزة، " احلضارات

  . الختاذ مزيد من اإلجراءات٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣اجتماع حتالف احلضارات باسطنبول يف 
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age 41 والتنمية مؤشرات السكان-  املرفق األول   

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١  ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١  ١٩٩٠    اتاملؤشر
   السكان والدميوغرافيا- ١
 ٧١,١  ٧٠,٩ ٧٠,٧  ٧٠,٦  ٧٠,٤  ٦٩,٤ ٦٩,٠  ٦٨,٦ ٦٨,٢  ٦٧,٨ ٦٧,٥  ٦٧,١ ٦٦,٧  ٦٦,٤  ٦٦,٠ اجملموع  )عام(  العمر املرتقب عند الوالدة ١-١

 ٦٨,٨  ٦٨,٦ ٦٨,٤  ٦٨,٢  ٦٨,١  ٦٧,١ ٦٦,٧  ٦٦,٣ ٦٥,٩  ٦٥,٦ ٦٥,٢  ٦٤,٩ ٦٤,٥  ٦٤,٢  ٦٣,٨ الذكور  
 ٧٣,٦  ٧٣,٤ ٧٣,٢  ٧٣,٠  ٧٢,٨  ٧١,٨ ٧١,٣  ٧٠,٩ ٧٠,٦  ٧٠,٢ ٦٩,٨  ٦٩,٤ ٦٩,١  ٦٨,٧  ٦٨,٣ اإلناث  
 ٢٤,٦  ٢٥,٦ ٢٦,٧  ٢٧,٨  ٢٨,٩  ٣٣,٩ ٣٦,٥  ٣٨,٨ ٤٠,٩  ٤٣,٠ ٤٥,٢  ٤٧,٦ ٥٠,٠  ٥٢,٦  ٥٥,٤ اجملموع  )يف األلف(  نسبة وفيات الرّضع ٢-١

 ٢٧,٥  ٢٨,٦ ٢٩,٨  ٣١,٠  ٣٢,٣  ٣٧,٧ ٤٠,٦  ٤٣,٢ ٤٥,٤  ٤٧,٧ ٥٠,٢  ٥٢,٧ ٥٥,٤  ٥٨,٢  ٦١,٢ الذكور  
 ٢١,٥  ٢٢,٤ ٢٣,٤  ٢٤,٤  ٢٥,٤  ٢٩,٨ ٣٢,١  ٣٤,٣ ٣٦,١  ٣٨,٠ ٤٠,٠  ٤٢,٢ ٤٤,٤  ٤٦,٨  ٤٩,٣ اإلناث  

  معدل وفيات األطفـال دون سـن         ٣-١ ٢٧,٤  ٢٨,٦ ٣٠,٠  ٣١,٣  ٣٢,٧  ٣٨,٦ ٤١,٨  ٤٤,٨ ٤٧,٣  ٥٠,٠ ٥٢,٨  ٥٥,٨ ٥٨,٩  ٦٢,٣  ٦٥,٨ اجملموع
 ٣٠,٦  ٣١,٩ ٣٣,٤  ٣٤,٨  ٣٦,٤  ٤٢,٨ ٤٦,٤  ٤٩,٦ ٥٢,٣  ٥٥,١ ٥٨,٢  ٦١,٤ ٦٤,٨  ٦٨,٣  ٧٢,١ الذكور  )يف األلف(اخلامسة 

 ٢٤,١  ٢٥,٢ ٢٦,٤  ٢٧,٦  ٢٨,٨  ٣٤,٢ ٣٧,١  ٣٩,٩ ٤٢,١  ٤٤,٥ ٤٧,١  ٤٩,٩ ٥٢,٨  ٥٥,٩  ٥٩,٢ اإلناث  
   معـــدل اخلـــصوبة اإلمجـــايل٤-١
  )عدد األطفال(

  ٢,٢١  ٢,٢٢ ٢,٢٤  ٢,٢٥  ٢,٢٧  ٢,٤٨ ٢,٥٦  ٢,٦٣ ٢,٦٩  ٢,٧٥ ٢,٨١  ٢,٨٧ ٢,٩٣  ٣,٠٠  ٣,٠٧ 

 ١٢,٩  ١٣,٢ ١٣,٥  ١٣,٨  ١٤,١  ١٦,٩ ١٧,٦  ١٨,٠ ١٨,٣  ١٨,٤ ١٨,٥  ١٨,٩ ١٩,٢  ١٩,٥  ١٩,٩    )يف األلف(  معدل منو السكان ٥-١
  - -   - -   - -   - -  ٥٩,٢٥  - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -  ٥١,٣٢    )يف املائة(  نسبة السكان احلضريني ٦-١
 ١٩,١  ١٩,٤ ١٩,٦  ١٩,٩  ٢٠,٢  ٢١,٩ ٢٢,٦  ٢٣,١ ٢٣,٤  ٢٣,٦ ٢٣,٧  ٢٤,١ ٢٤,٤  ٢٤,٨  ٢٥,٢    )يف األلف(  معدل املواليد اخلام ٧-١
  ٦,٢  ٦,٢  ٦,٢  ٦,٢  ٦,٢  ٦,٤  ٦,٥  ٦,٦  ٦,٧  ٦,٨  ٦,٨  ٦,٩  ٦,٩  ٧,٠  ٧,١    )يف األلف(  معدل الوفيات اخلام ٨-١
  - -   ٢,٥  - -   - -   - -   - -   ٢,٥  - -   - -   - -   - -   ٢,٤  - -   - -   - -     )عدد األطفال(ألوالد املنشود   عدد ا٩-١
  معـدل منـو الـسكان احلـضريني    ١٠-١
  )يف األلف(

  ٢٠٠٠- ١٩٩٠(  ٣٢,٦               )١٩٩٠- ١٩٨٥(  ٤٣,٩(     
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  )تابع( املرفق األول
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠    اتاملؤشر

   السكان واالقتصاد- ٢
  نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل        ١-٢
  )بالدوالر(

  ٤ ١٧٢  ٣ ٣٨٣  ٢ ٥٩٨  ٢ ١٢٣  ٢ ٩٦٥  ٢ ٨٧٩  ٣ ٢٥٥  ٣ ٠٧٩  ٢ ٩٢٨  ٢ ٧٥٩  ٢ ١٨٤  ٣ ٠٠٤  ٢ ٧٠٨  ٢ ٦٢١  ٢ ٦٨٢  

 ١٠,٣  ١٠,٥ ١٠,٣  ٨,٤  ٦,٥  ٧,٧  ٦,٩  ٦,٨  ٦,٦  ٧,٦  ٨,٦  ٩,٠  ٨,٥  ٨,٢  ٨,٠ اجملموع  )يف املائة(  معدل البطالة ٢-٢
 ١٠,٥  ١٠,٧ ١٠,٧  ٨,٧  ٦,٦  ٧,٧  ٦,٩  ٦,٥  ٦,٩  ٧,٨  ٨,٨  ٨,٨  ٨,٨  ٨,٧  ٧,٨ الذكور  
  ٩,٧  ١٠,١  ٩,٤  ٧,٥  ٦,٣  ٧,٦  ٦,٨  ٧,٨  ٦,٠  ٧,٣  ٨,١  ٩,٣  ٧,٧  ٧,١  ٨,٥ اإلناث  
  السكان الذين تقل قدرهتم الشرائية عن        ٣-٢

  دوالر واحد يف اليوم
   - -   - -   - -   - -  ٠,٠١ ٠,٢٠  - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   ٢,٥   - -  

 ٤٨,٧  ٤٨,٣ ٤٩,٦  ٤٩,٨ ٤٩,٩  ٥٢,٧ ٥٢,٨  ٥٢,٦ ٥٣,٧  ٥٤,١ ٥٤,٦  ٥٢,٢ ٥٦,٠  ٥٧,٠ ٥٦,٦ اجملموع  )يف املائة(  نسبة مشاركة القوى العاملة ٤-٢
 ٧٢,٣  ٧٠,٤ ٧١,٦  ٧٢,٩ ٧٣,٧  ٧٥,٨ ٧٦,٧  ٧٦,٨ ٧٧,٣  ٧٧,٨ ٧٨,٥  ٧٨,١ ٧٩,٧  ٨٠,٣ ٧٩,٧ الذكور  
 ٢٥,٤  ٢٦,٦ ٢٧,٩  ٢٧,١ ٢٦,٦  ٣٠,٠ ٢٩,٣  ٢٨,٨ ٣٠,٦  ٣٠,٩ ٣١,٣  ٢٦,٨ ٣٢,٧  ٣٤,١ ٣٤,٢ اإلناث  
  - - -   ٠,٤٢ ٠,٤٤  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٠,٤٩  - - -   - - -   - - -   - - -       ُمعامل جيين٥-٢

  



  

 

H
R

I/C
O

R
E

/T
U

R
/2007 

P
age 43 

  )تابع( املرفق األول
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨ ١٩٩٧  ١٩٩٦ ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠    اتاملؤشر

   السكان والتعليم- ٣
  ٨٧,٤  ٨٨,٣  ٨٧,٥  ٨٦,٣  ٨٦,٤  ٨٦,٣  ٨٥,٩  ٨٥,٣  ٨٥,١  ٨٥,٢  ٨٤,٤  ٨٥,٠  ٨٢,٠  ٧٩,٩  ٧٨,٤ اجملموع
  ٩٥,٣  ٩٥,٧  ٩٥,٣  ٩٤,٥  ٩٤,٥  ٩٤,٦  ٩٤,٤  ٩٣,٩  ٩٤,٠  ٩٤,٠  ٩٣,٤  ٩٣,٥  ٩٢,٢  ٩١,١  ٨٩,٨ الذكور

  نسبة األميـة     ١-٣
 لــدى الكبـــار 

  ٧٩,٦  ٨١,١  ٧٩,٩  ٧٨,٢  ٨٧,٣  ٧٨,١  ٧٧,٦  ٧٦,٩  ٧٦,٣  ٧٦,٦  ٧٥,٦  ٧٦,٧  ٧٢,٠  ٦٨,٩  ٦٧,٤  اإلناث  )يف املائة(
  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٩٦,٦٨ ٩٦,٤٧ ٩٧,٠٢  ٩٧,٦٤ ١٠٠,٠٧ ١٠٢,١٦ ١٠١,٩٢ اجملموع
  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٩٩,٦٩ ٩٩,٠١ ٩٩,٥٠ ١٠٠,٢٣ ١٠٣,٢٠ ١٠٥,٥٤ ١٠٥,٣٦ الذكور

 إمجايل  -  ألف ٢-٣
ــاق  ــسبة االلتح ن
باملدارس االبتدائيـة   

  )يف املائة(
  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٩٣,٥٥ ٩٣,٧٨ ٩٤,٣٨  ٩٤,٨٨  ٩٦,٧٨  ٩٨,٥٨  ٩٨,٣٢  اإلناث

 ٩٥,٧٤  ٩٦,٣٠  ٩٦,٤٩  ٩٩,٤٥ ١٠٠,٩٣  ٩٧,٥٢  ٩٤,٣١ ٨٩,٥١  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  اجملموع
 ٩٩,٤٨ ١٠٠,٣١ ١٠٠,٨٩ ١٠٤,١٩ ١٠٦,٣٢ ١٠٣,٣١ ١٠٠,٧٢ ٩٦,٢٦  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  الذكور

إمجـايل   - باء   ٢-٣
ــاق  ــسبة االلتح ن
 بالتعليم االبتـدائي  

  )يف املائة(
 ٩١,٨٥  ٩٢,١٤  ٩١,٩١  ٩٤,٥١  ٩٥,٣١  ٩١,٤٧  ٨٧,٦٠ ٨٢,٤٣  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   اإلناث

  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٨٩,٤٠ ٨٨,٩٣ ٨٩,٣٤  ٩٠,٠٩  ٩٠,٨٢  ٩٢,٦٣  ٩١,٩٦  اجملموع
  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٩١,٨٠ ٩٠,٩٤ ٩١,٢٩  ٩٢,١٣  ٩٣,٦٦  ٩٥,٦٩  ٩٥,٠٦ الذكور

 صايف  -  ألف ٣-٣
ــاق  ــسبة االلتح ن
باملدارس االبتدائيـة   

  )يف املائة(
  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٨٦,٩٢ ٨٦,٧٩ ٨٧,٢٨  ٨٧,٩٢  ٨٧,٨٣  ٨٩,٤١  ٨٨,٧٠  اإلناث
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  )تابع( املرفق األول
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨ ١٩٩٧  ١٩٩٦ ١٩٩٥  ١٩٩٤ ١٩٩٣  ١٩٩٢ ١٩٩١  ١٩٩٠    اتاملؤشر

 صايف نسبة االلتحـاق     - باء   ٣-٣ ٨٩,٦٦ ٩٠,٢١ ٩٠,٩٨ ٩٢,٤٠ ٩٥,٢٨ ٩٣,٥٤ ٨٩,٢٦ ٨٤,٧٤  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  اجملموع
 ٩٢,٥٨ ٩٣,٤١ ٩٤,٤٩ ٩٦,٢٠ ٩٩,٥٨ ٩٨,٤١ ٩٤,٤٨ ٩٠,٢٥  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  الذكور  )يف املائة(بالتعليم االبتدائي 

 ٨٦,٦٣ ٨٦,٨٩ ٨٧,٣٤ ٨٨,٤٥ ٩٠,٧٩ ٨٨,٤٥ ٨٣,٧٩ ٧٨,٩٧  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  اإلناث  
 إمجايل نسبة االلتحاق بالتعليم     ٤-٣ ٨٠,٩٠ ٨٠,٩٧ ٨٠,٧٦ ٦٧,٨٩ ٦٠,٩٧ ٥٨,٨٤ ٥٧,١٥ ٥٢,٧٩ ٥٤,٦٢ ٥٣,٤٠ ٥٠,٩٠ ٤٧,٣٤ ٤٤,٤٥ ٤١,٢١ ٣٨,٠٥ اجملموع

 ٨٩,٥٣ ٩٠,٨٠ ٩٣,٣٦ ٧٦,٩٤ ٦٩,٦٧ ٦٧,١٠ ٦٤,٨٩ ٦٠,٢٠ ٦١,٦٤ ٦٣,٤٧ ٦١,٢٠ ٥٦,٦٩ ٥٣,٤١ ٤٩,٤٤ ٤٥,٩٥ الذكور  )يف املائة(الثانوي 
 ٧١,٨٨ ٧٠,٦٧ ٦٧,٥٢ ٥٨,٣٨ ٥١,٨٤ ٥٠,١٥ ٤٨,٩٩ ٤٤,٩٧ ٤٣,١٩ ٤٢,٩٠ ٤٠,١٥ ٣٧,٥٤ ٣٥,٠٦ ٣٢,٥٨ ٢٩,٧٢ اإلناث  

نسبة االلتحاق بالتعليم    صايف   ٥-٣ ٥٤,٨٧ ٥٣,٣٧ ٥٠,٥٧ ٤٨,١١ ٤٣,٩٥ ٤٠,٣٨ ٣٨,٨٧ ٣٧,٨٧ ٣٨,٥٤ ٣٨,٧٤ ٣٦,٧٤ ٣٤,٥٧ ٣١,١٣ ٢٨,٢١ ٢٦,٣٥ اجملموع
 ٥٩,٠٥ ٥٨,٠٨ ٥٥,٧٢ ٥٣,٠١ ٤٨,٤٩ ٤٤,٠٥ ٤٢,٣٤ ٤١,٣٩ ٤٣,١٠ ٤٤,٠٥ ٤٢,٣٥ ٤٠,٠٠ ٣٧,٤١ ٣٣,٨٥ ٣١,٨٢ الذكور  )يف املائة(الثانوي 

 ٥٠,٥١ ٤٨,٤٣ ٤٥,١٦ ٤٢,٩٧ ٣٩,١٨ ٣٦,٥٢ ٣٥,٢٢ ٣٤,١٦ ٣٣,٧٨ ٣٣,٢١ ٣٠,٨٩ ٢٨,٨٦ ٢٤,٥٦ ٢٢,٣١ ٢٠,٥٩ اإلناث  
 متوسط اسـتكمال عـدد      ٦-٣  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   ٥,٩٧  - - -   - - -   - - -   - - -   ٥,٣٧  - - -   - - -   - - -  اجملموع

  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   ٧,٠١  - - -   - - -   - - -   - - -   ٦,٤٨  - - -   - - -   - - -  الذكور  )سنة(سنوات الدراسة 
  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   ٤,٩٦  - - -   - - -   - - -   - - -   ٤,٣٣  - - -   - - -   - - -  اإلناث  
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  )تابع( املرفق األول
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ ٢٠٠١  ٢٠٠٠ ١٩٩٩  ١٩٩٨ ١٩٩٧  ١٩٩٦ ١٩٩٥  ١٩٩٤ ١٩٩٣  ١٩٩٢ ١٩٩١  ١٩٩٠    اتاملؤشر

   السكان ونوع اجلنس والتنمية- ٤
  نسبة الفتيات إىل الفتيان    -  ألف ١-٤

  )يف املائة(يف املدارس االبتدائية 
  ٩٣,٨٤ ٩٤,٧٢ ٩٤,٨٥ ٩٤,٦٦ ٩٣,٧٨ ٩٣,٤١ ٩٣,٣٢  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  

 نسبة الفتيات إىل الفتيان يف      - باء   ١-٤
  )يف املائة(التعليم االبتدائي 

   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٩٢,٣٣ ٩١,٨٦ ٩١,١٠ ٩٠,٧١ ٨٩,٦٤ ٨٨,٥٤ ٨٦,٩٧ ٨٥,٦٣ 

 نسبة الفتيـات إىل الفتيـان يف        ٢-٤
  )يف املائة(التعليم الثانوي 

  ٨٠,٢٩ ٧٧,٨٣ ٧٢,٣٢ ٧٥,٨٨ ٧٤,٤١ ٧٤,٧٤ ٧٥,٥٠ ٧٤,٧٠ ٧٠,٠٧ ٦٧,٥٩ ٦٥,٦٠ ٦٦,٢٢ ٦٥,٦٤ ٦٥,٩٠ ٦٤,٦٨ 

يف ( نسبة النائبـات يف الربملـان        ٣-٤
  )املائة

   - - -  ٤,٤  - - -   - - -   ٤,٢  - - -   - - -   - - -   ٢,٤  - - -   - - -   - - -   ١,٨   - - -   - - -  

 نسبة اإلناث إىل الذكور يف اإلملام   ٤-٤
-١٥الشرحية العمرية (بالقراءة والكتابة 

  )يف املائة) (٢٤

  ٩٥,٢  ٩٦,٣  ٩٦,٣  ٩٥,٥  ٩٥,٣  ٩٦,٦  ٩٦,٨  ٩٦,٢  ٩٥,٨  ٩٥,٢  ٩٤,٤  ٩٤,١  ٩١,٩  ٩١,٩  ٩١,٤  

 نسبة اإلناث الالئي ُيعلن أُسـر       ٥-٤
  )يف املائة(معيشية 

  ١١,٣  ١٢,٢  ١١,٩  ١١,٠  ١١,٠  ١٠,٧  ١٠,٤  ١٠,٤  ٩,٧  ٩,٦  ٩,٣  ٩,٤  ٩,١  ٩,١  ٨,٧  

 حصة اإلناث من العمالة املدفوعة      ٦-٤
  )يف املائة(يف األنشطة غري الزراعية 

  ١٩,٩  ٢٠,٦  ٢٠,٦  ١٩,٠  ١٩,٢  ١٨,٢  ١٨,٣  ١٧,٧  ١٦,٨  ١٦,٩  ١٧,٠  ١٦,٦  ١٦,٦  ١٥,٥  ١٥,٨  
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  )تابع( املرفق األول
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠    اتاملؤشر

   السكان والتنمية االجتماعية- ٥
 نسبة السكان الذين ميكنـهم احلـصول        ١-٥

 بصورة مستدامة على مصدر حمـسن للميـاه       
  )يف املائة(

  - - -   ٩٠,٩ ٩٣,٦  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٨٣,١  - - -   - - -   - - -   - - -  اجملموع

ول على   نسبة السكان الذين ميكنهم احلص     ٢-٥
  )يف املائة(املرافق الصحية احملّسنة 

  - - -   ٨٦,٥ ٨١,٤  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٦٧,٤  - - -   - - -   - - -   - - -  اجملموع

  - - -   - - -   - - -   - - -  ١,٢٧  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -      عدد األشخاص للغرفة الواحدة٣-٥
 معدل املشاركة يف القوى العاملة لألطفال       ٤-٥

  )يف املائة (١٤-١٢لشرحية العمرية يف ا
  ٣,٨  ٥,٠  ٧,١ ١٠,٢  ١٢,٢ ١٣,٥  ١٤,٨ ١٦,٩  ١٧,٨ ١٨,٨  ١٦,٠ ٢٢,٣  ٢٥,٩ ٢٤,٢   - - -  

  نسبة نفقات التعليم يف القطـاع العـام        ٥-٥
  )يف املائة(

   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ١٠,٥ ١٠,٢  ٨,٦  ٩,٥  ١١,٢ ١١,٧   - - -  

 العـام    نسبة النفقات الصحية يف القطاع     ٦-٥
  )يف املائة(

   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ١٢,٠ ١٠,٨  ٨,٧  ٨,٢  ٨,٠  ٧,٩   - - -  
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  )تابع( املرفق األول
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠    اتاملؤشر

   السكان، والصحة العامة، والصحة اإلجنابية والتغذية- ٦
  - - -   ٧١,٠  - - -   - - -   - - -   - - -  ٦٣,٩  - - -   - - -   - - -   - - -   ٦٢,٦  - - -   - - -   - - -     )يف املائة(خدام وسائل منع احلمل  نسبة است١-٦
 نسبة الوالدات حتت إشراف موظفني صحيني    ٢-٦

  )يف املائة(مدربني 
   - - -   - - -   - - -  ٨٣,٠  - - -   - - -   - - -   - - -  ٨٠,٦  - - -   - - -   - - -   - - -   ٧٥,٩   - - -  

العمريـة   نسبة خصوبة اإلناث يف الـشرحية        ٣-٦
  )يف األلف (١٩-١٥

   - - -   - - -   - - -  ٤٦  - - -   - - -   - - -   - - -   ٦٠  - - -   - - -   - - -   - - -   ٥٦   - - -  

  - - -   ٩٩,٨  - - -   - - -   - - -   - - -  ٩٨,٩  - - -   - - -   - - -   - - -   ٩٩,١  - - -   - - -   - - -     )نسبة مئوية( الدراية بوسائل منع احلمل ٤-٦
 نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البـشري        ٥-٦

يف  (٢٤-١٥العمريـة   لدى احلامالت يف الشرحية     
  )األلف

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  

  - - -   ٧٩,٤  - - -   - - -   - - -   - - -  ٧٨,٥  - - -   - - -   - - -   - - -   ٧٧,٩  - - -   - - -   - - -    )يف املائة( نسبة األطفال احملصنني ضد احلصبة ٦-٦
 نسبة انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون        ٧-٦

  ) املائةيف(سن اخلامسة 
   - - -   - - -   - - -  ٣,٩  - - -   - - -   - - -   - - -   ٨,٣  - - -   - - -   - - -   - - -   ٩,٥   - - -  

 نسبة السكان دون احلد األدىن اليومي مـن         ٨-٦
  )يف املائة(املتطلبات الغذائية 

   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ١,٢٩ ١,٣٥   - - -  
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  )تابع( املرفق األول
 ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١  ١٩٩٠    اتاملؤشر

   السكان والبيئة- ٧
األراضي /أراضي احملاصيل حصة الفرد من     ١-٧

  )هكتار(الزراعية 
  ٠,٣٧  ٠,٣٨  ٠,٣٨  ٠,٣٩  ٠,٤٠  ٠,٤١  ٠,٤٢  ٠,٤٣  ٠,٤٣ ٠,٤٦  ٠,٤٦ ٠,٤٧  ٠,٤٨  ٠,٥٠   - - -  

 معدل االستهالك السنوي للطاقـة للفـرد     ٢-٧
  )كيلوغراماً من املكافئ النفطي(د الواح

  ١ ١٨٤ ١ ١٢٥ ١ ١٠٧ ١ ٢٠٤ ١ ١٢٨ ١ ١٥٣ ١ ١٥٧ ١ ١١٤ ١ ٠٣٣  ٩٧٦ ١ ٠١٣  ٩٧١  ٩٤٧  ٩٤٣  ---  

مساحات أراضي حممية   :  التنوع البيولوجي  ٣-٧
  )يف املائة(

  ٥,١٦  ٤,٩٦  ٤,٩٠  ٤,٧٢  ٤,٧٢  ٣,٧٠  ٣,٦٥  ٣,٦١  ٣,٥٦  ٣,٤٤ ٣,٣٧  ٣,١٧ ٢,٩٦  ٢,٩٦  ٢,٩٣ 

استعمال الطاقة لكل وحدة    : لطاقة كثافة ا  ٤-٧
  )نسبة مئوية(من وحدات الناتج احمللي اإلمجايل 

  ٦,٩٦  ٧,٤٠  ٨,٧٦  ٨,٠٥  ٤,٨٥  ٣,٢٧  ٥,٣٢  ٥,٧٨  ٤,٦٥ ٥,٢١  ٣,٩٢ ٤,٨٩  ٥,٠٣  ٦,١٩   - - -  

 انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون       - ألف   ٥-٧
  )بالطن املتري(للفرد الواحد 

   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -  ٣,٢٦  ٣,١٠  ٣,٠٨  ٣,٣٨  ٣,٠٦  ٣,١٣  ٣,٢٠  ٣,٠٤  ٢,٧٩   - - -  
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  املرفق الثاين

  املؤشرات االقتصادية لتركيا
 السنة 
 ١(٢٠٠٦ )١(٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠(  

               )٢٠٠٦الربع الثاين من عام  ()٢(الناتج القومي اإلمجايل
 ٨٦١ ١٣٢ ٤٠١ ٤٨٦ ٩٣٢ ٤٢٨ ٦٨١ ٣٥٦ ٠٣٢ ٢٧٥ ٤٨٤ ١٧٦ ٥٩٦ ١٢٥ )مليون لرية تركية(باألسعار الثابتة   
 ٦٢٤ ٩١ ٨٧٦ ٣٦٠ ٤٧٥ ٢٩٩ ٢٣٥ ٢٣٩ ٨٩٢ ١٨٠ ٦٩٣ ١٤٥ ٠٠٢ ٢٠٠ )مليون دوالر(باألسعار الثابتة   
 ١٧٧ ٣٧ ٦٥١ ١٤٥ ٣٠٨ ١٣٥ ١٦٥ ١٢٣ ٣٣٨ ١١٦ ٧٨٣ ١٠٧ ١٤٤ ١١٩ )مليون لرية تركية (١٩٨٧بأسعار عام   
 ... ٧٤٩ ٦ ٠٢٨ ٦ ٠٧٩ ٥ ٩٥٠ ٣ ٥٧٢ ٢ ٨٦٢ ١ )لرية تركية(نصيب دخل الفرد من الناتج القومي اإلمجايل   
 ... ٠٠٨ ٥ ١٧٢ ٤ ٣٨٣ ٣ ٥٩٨ ٢ ١٢٣ ٢ ٩٦٥ ٢ )دوالر(نصيب دخل الفرد من الناتج القومي اإلمجايل   
 ١١,٩ ٥,٣ ٩,٥ ٢٢,٥ ٤٤,٤ ٥٧,٨ ٥٠,٩ معامل االنكماش  
 باألسعار الثابتة   -نصيب دخل الفرد من الناتج القومي اإلمجايل          
 )بالدوالر(وتعادل القوة الشرائية احلالية     

١٤١ ٨ ٥٦١ ٧ ٧٦٢ ٦ ٥١٩ ٦ ١٣١ ٦ ٨١٠ ٦ ... 

) يف املائـة  ( نسبة النمو حسب القطاع      -الناتج القومي اإلمجايل    
 )٢٠٠٦الربع الثاين من عام (

              

٦,٠-  ٣,٨ الزراعة    ٢,٤-  ٧,٤  ١,١-  ٥,٧ ٢,٠  
٧,٤-  ٥,٦ الصناعة    ١٠,٤ ٦,٨ ٩,٣ ٧,٣ ٧,٩ 
٦,١-  ٦,٥ اخلدمات    ٥,٩ ٧,٦ ٨,١ ٥,١ ٦,٠ 
٩,٥-  ٦,٣ الناتج القومي اإلمجايل    ٨,٥ ٧,٦ ٩,٩ ٥,٩ ٧,٩ 

الربـع  ) (يف املائة (تركيبة الناتج القومي اإلمجايل حبسب القطاع       
 )٢٠٠٦الثاين من عام 

              

 ٥,٢ ١١,٩ ١٢,٩ ١٣,٤ ١٣,٠ ١٢,٨ ١٥,٤ الزراعة  
 ٢٢,٧ ١٩,٢ ١٨,٩ ١٨,٥ ١٩,٧ ٢١,١ ٢٠,٠ الصناعة  
 ٧٢,١ ٦٩,٠ ٦٨,٢ ٦٨,٢ ٦٧,٣ ٦٦,١ ٦٤,٦ اخلدمات  

               )٢٠٠٦الربع الثاين من عام (اإلنتاج 
 ٥٥٢ ٢ ٧٥٦ ١٦ ٨٦٣ ١٥ ٥٤٩ ١٥ ٩٧٨ ١٥ ٩٩٤ ١٤ ٩٦٢ ١٥ )مليون لرية تركية (١٩٨٧القيمة املضافة يف الزراعة بأسعار عام   
 ٣٠٨ ١٢ ٨٤٠ ٤٢ ٢٣٤ ٤٠ ٧٩٣ ٣٦ ١٤٢ ٣٤ ١٩٤ ٣١ ٧٣٨ ٣٣ )مليون لرية تركية (١٩٨٧ الصناعة بأسعار عام القيمة املضافة يف  
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 )تابع(املرفق الثاين 

 السنة 
 ١(٢٠٠٦ )١(٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠(  

ــة     ــصناعة التحويلي ــاج لل ــر اإلنت  )١٠٠ = ١٩٩٧(مؤش
 )٢٠٠٦ ٩ش(     

١٤٧,٥ ١٢٩,٦ ١٢٣,٦ ١١٢,٠ ١٠٢,٥ ٩٢,٤ ١٠٢,١ 

 تـشرين ) (نسبة مرجحة (استخدام القدرة يف الصناعة التحويلية        
 )٢٠٠٦أكتوبر /األول     

٨٢,٥ ٨٠,٤ ٨١,٧ ٧٨,٤ ٧٥,٤ ٧٠,٩ ٧٥,٩ 

 )جيجا واط ساعي من الطاقة اهليدرولية     (إنتاج الطاقة الكهربائية      
 )٢٠٠٦سبتمرب /أيلول -يناير /كانون الثاين(     

٠١٢ ٣٤ ٥٦١ ٣٩ ٠٨٤ ٤٦ ٣٣٠ ٣٥ ٦٨٤ ٣٣ ٠١٠ ٢٤ ٨٧٩ ٣٠ 

 )جيجا واط ساعي من الطاقة احلراريـة (إنتاج الطاقة الكهربائية    
 )٢٠٠٦سبتمرب / أيلول-يناير /كانون الثاين(     

٢٨١ ٩٦ ٢٤٢ ١٢٢ ٤٦٤ ١٠٤ ١٠١ ١٠٥ ٥٦٣ ٩٥ ٥٦٣ ٩٨ ٩٣٤ ٩٣ 

 -ينـاير   /كانون الثـاين  (طاقة الرياح   + الطاقة اجلوفية احلرارية      
 )٢٠٠٦سبتمرب /أيلول     

١٦٢ ١٥٣ ١٥١ ١٥٠ ١٥٣ ١٥٢ ١٠٩ 

 ٥٨٣ ١١٣ ٦٥٣ ٩٨ ٧٨٢ ٧٨ ٦١٨ ٥٥ ٠٣١ ٤٦ ٤٠٩ ٣٢ ٦٨٨ ٢٧ )٢٠٠٦برنامج ) (مليون لرية تركية(االستثمارات الثابتة 
 ١٧٤ ٢٧ ٥٧٨ ٢٤ ٠٥٢ ١٨ ٨١٠ ١٥ ٨٨١ ١٥ ٠٤٧ ١٠ ٩٨٣ ٧ العامة  
 ٤٠٨ ٨٦ ٠٧٦ ٧٤ ٧٣٠ ٦٠ ٨٠٨ ٣٩ ١٥٠ ٣٠ ٣٦٢ ٢٢ ٧٠٥ ١٩ اخلاصة  

 ... ٥٥١ ٣٧٢ ١ ٦١٢ ١٩٥ ١ ٩٦٨ ١٩٧ ١ ٧٢٥ ٢٠٠ ١ ٤١٢ ١٧٨ ١ ٢٢٦ ١٧٠ ١ عدد العمال يف اخلارج

  .معهد الدراسات التركية، املكتب احلكومي للتخطيط، وزارة العمل والضمان االجتماعي  :املصدر
  .أرقام مؤقتة  )١(  
  .السلسالت اجلديدة يف أسعار املنتجني  )٢(  
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  املرفق الثالث

  تفاقيات الدولية اخلاصة بقضايا حقوق اإلنساناال
  اليت وقعت أو صادقت عليها تركيا

  )٢٠٠٧يناير /يف كانون الثاين(

 تاريخ التوقيع اسم االتفاقية
/ تاريخ التصديق

 )أ(االنضمام

 ات والربوتوكوالت الرئيسية الدولية يف جمال حقوق اإلنسانياالتفاق  - ألف 

 ٢٣/٩/٢٠٠٣ ١٥/٨/٢٠٠٠ ١٩٦٦االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

 ٢٣/٩/٢٠٠٣ ١٥/٨/٢٠٠٠ ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

 ١٦/٩/٢٠٠٢ ١٣/١٠/١٩٧٢ ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 

 ٢٠/١٢/١٩٨٥  ١٩٧٩ املرأة، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية              
 ١٩٨٤أو املهينة، 

٢/٨/١٩٩٨ ٢٥/١/١٩٩٨ 

 ٤/٤/١٩٩٥ ١٤/٩/١٩٩٠  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل، 

 ٢٧/٩/٢٠٠٤ ١٣/١/١٩٩٩ ١٩٩٠االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك األطفـال يف الرتاعـات             
 ٢٠٠٠املسلحة، 

٤/٥/٢٠٠٤ ٨/٩/٢٠٠٠ 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           
 ٢٠٠٠األطفال يف املواد اإلباحية، 

١٩/٨/٢٠٠٢ ٨/٩/٢٠٠٠ 

 ٢٤/١١/٢٠٠٦ ٣/٢/٢٠٠٤ ١٩٦٦الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية             
 ١٩٨٩واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، 

٠٢/٣/٢٠٠٦ ٦/٤/٢٠٠٤ 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املتعلق            
 ١٩٩٩بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 

٢٩/١٠/٢٠٠٢ ٨/٩/٢٠٠٠ 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو             
 أو املهينة املتعلق بالزيارات الدورية اليت تقوم هبا املؤسـسات           العقوبة القاسية أو الالإنسانية   

 ٢٠٠٢الوطنية والدولية ألماكن االحتجاز، 

١٤/٩/٢٠٠٥  - 

 اتفاقيات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان وما يتصل هبا من اتفاقيات  -باء 

 )أ(٣١/٧/١٩٥٠  ١٩٤٨اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، 

  ١٤/١/١٩٥٥ ١٩٥٥ بصيغتها املنقحة يف عام ١٩٢٦االتفاقية اخلاصة بالرق لعام 

 ٣٠/٣/١٩٦٢ ٢٤/٨/١٩٥١ ١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، 

  )أ(٣١/٧/١٩٦٨  ١٩٦٧الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني، 
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  )تابع(املرفق الثالث 

/ تاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقية
 )أ(نضماماال

، وبروتوكـول مكافحـة     ٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة،       
هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل هلا، وبروتوكول منع االجتار 

 باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل هلا

٢٥/٣/٢٠٠٣ ١٣/١٢/٢٠٠٠ 

 ت منظمة العمل الدوليةاتفاقا  -جيم 

 ٢٧/١٢/١٩٤٦  )١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعة(اتفاقية الراحة األسبوعية 
 ٣٠/١٠/١٩٩٨  )٢٩رقم  (١٩٣٠اتفاقية العمل اجلربي، 
 ٥/٣/١٩٥١  )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

 ١٢/٧/١٩٩٣  )٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، 
 ٢٣/١/١٩٥٢  )٩٨رقم  (١٩٤٩ة حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، اتفاقي

 ١٩/٧/١٩٦٧  )١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور، 
 ٢٩/١/١٩٧٥  )١٠٢رقم  (١٩٥٢، )املعايري الدنيا(اتفاقية الضمان االجتماعي 
 ٢٩/٣/١٩٦١  )١٠٥رقم  (١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل اجلربي، 

 ١٩/٧/١٩٦٧  )١١١رقم  (١٩٥٨، )يف االستخدام واملهنة(اتفاقية التمييز 
 ٢٥/٦/١٩٧٤  )١١٨رقم  (١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(اتفاقية املساواة يف املعاملة 

 ١٣/١٢/١٩٧٧  )١٢٢رقم  (١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة، 
 ٣٠/١٠/١٩٩٨  )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية احلد األدىن للسن، 
 ١٢/٧/١٩٩٣  )١٥١رقم  (١٩٨١اخلدمة العامة، اتفاقية عالقات العمل يف 

 ٢٢/٤/٢٠٠٥  )١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، 
 ٢/٨/٢٠٠١  )١٨٢رقم  (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

 اتفاقيات مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص  -دال 

 ٢٨/٢/١٩٧٢ ١٠/٦/١٩٧٠ ١٩٥٦ت النفقة إزاء األطفال، االتفاقية املتعلقة بالقانون الساري على التزاما
 االتفاقية املتعلقة باالعتراف باألحكام املتصلة بالتزامات النفقـة إزاء األطفـال          

 ١٩٥٨وتنفيذها، 
٢٧/٤/١٩٧٣ ١١/٦/١٩٦٨ 

 االتفاقية املتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الـساري يف جمـال محايـة           
 ١٩٦١القّصر، 

 )أ(٢٥/٨/١٩٨٣ 

 ٢٣/٨/١٩٨٣ ٢/١٠/١٩٧٣ ١٩٧٣االتفاقية املتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، 
االتفاقية املتعلقة باالعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيـذها،          

١٩٧٣ 
٢٣/٨/١٩٨٣ ٢/١٠/١٩٧٣ 

 ٣١/٥/٢٠٠٠ ٢١/١/١٩٩٨ ١٩٨٠االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال، 
 - ٧/٧/٢٠٠٤ ١٩٨٠االتفاقية املتعلقة بتيسري الوصول إىل العدالة على الصعيد الدويل، 

 ٢٧/٥/٢٠٠٤ ٥/١٢/٢٠٠١ ١٩٩٣اتفاقية محاية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبين فيما بني البلدان، 
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  )تابع(املرفق الثالث 
/ تاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقية

 )أ(ماماالنض

   اإلنساين الدويلبالقانوناتفاقات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة   -هاء 
لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف         ) األوىل(اتفاقية جنيف   

 ١٩٤٩امليدان، 

١٠/٢/١٩٥٤ ١٢/٨/١٩٤٩ 

لسفن الغارقة  لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من ا      ) الثانية(اتفاقية جنيف   
 ١٩٤٩من أفراد القوات املسلحة يف البحار، 

١٠/٢/١٩٥٤ ١٢/٨/١٩٤٩ 

 ١٠/٢/١٩٥٤ ١٢/٨/١٩٤٩ ١٩٤٩املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب، ) الثالثة(اتفاقية جنيف 
 ١٠/٢/١٩٥٤ ١٢/٨/١٩٤٩ ١٩٤٩املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، ) الرابعة(اتفاقية جنيف 

 املتعلـق   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢التفاقيات جنيف املؤرخة    الربوتوكول اإلضايف   
 ٢٠٠٥، )الربوتوكول الثالث(باعتماد رمز مميز إضايف 

٧/١٢/٢٠٠٦ - 

اتفاقية حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح إىل جانب أحكـام لتنفيـذ              
 )١٩٥٤(وبروتوكوهلا األول ) ١٩٥٤(االتفاقية 

  )أ(١٥/١٢/١٩٦٥ 

) البيولوجيـة (تحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجيـة       اتفاقية حظر اس  
 ١٩٧٢والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، 

٢٥/١٠/١٩٧٤ ١٠/٤/١٩٧٢ 

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك          
 ١٩٩٣األسلحة، 

١٢/٥/١٩٩٧ ١٤/١/١٩٩٣ 

تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو       اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة       
 ٢٠٠١، بصيغتها املعدلة يف عام )١٩٨٠(عشوائية األثر 

٢/٣/٢٠٠٥ ٢٦/٣/١٩٨٢ 

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلـك            
 ١٩٩٧األلغام، 

 )أ(٢٥/٩/٢٠٠٣ 
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  املرفق الرابع

  ال حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها تركيااتفاقيات جملس أوروبا يف جم
  )٢٠٠٧يناير /يف كانون الثاين(

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

 ٠٠١        أوروبا    جمللس       األساسي       النظام
  :التصديق أو االنضمام 

١٣/٤/١٩٥٠ 
  :الدخول حيز النفاذ

١٣/٤/١٩٥٠ 

٣/٨/١٩٤٩ ٥/٥/١٩٤٩ 

 ٠٠٢        أوروبا    جملس        وحصانات         المتيازات      العام    فاق   االت
  :التوقيع

٢/٩/١٩٤٩ 
  :التصديق أو االنضمام

٧/١/١٩٦٠ 
  :الدخول حيز النفاذ

٧/١/١٩٦٠ 

١٠/٩/١٩٥٢ ٢/٩/١٩٤٩ 

 ٠٠٥        األساسية        واحلريات       اإلنسان     حقوق      حلماية         األوروبية         االتفاقية
  :التوقيع

 ٤/١١/١٩٥٠ 
  :نضمامالتصديق أو اال

١٨/٥/١٩٥٤ 
  :الدخول حيز النفاذ

١٨/٥/١٩٥٤ 

٣/٩/١٩٥٣ ٤/١١/١٩٥٠ 

 ٠٠٩        األساسية        واحلريات       اإلنسان     حقوق      حلماية         األوروبية        التفاقية                 الربوتوكول املكمل ل
  :التوقيع

 ٢٠/٣/١٩٥٢ 
  :التصديق أو االنضمام

١٨/٥/١٩٥٤ 
  :الدخول حيز النفاذ

١٨/٥/١٩٥٤ 

١٨/٥/١٩٥٤ ٢٠/٣/١٩٥٢ 

 ٠١٠ المتيازات وحصانات جملس أوروبا        العام     تفاق    لال               الربوتوكول املكمل
  :التوقيع

 ٦/١١/١٩٥٢ 
  :التصديق أو االنضمام

٧/١/١٩٦٠ 
  :الدخول حيز النفاذ

٧/١/١٩٦٠ 

١١/٧/١٩٥٦ ٦/١١/١٩٥٢ 

        العجـز         وحـاالت           بالشيخوخة        املتعلقة         االجتماعي       الضمان     لنظم      املؤقت       األورويب       االتفاق

     املوت   من        والناجني
٠١٢ 

  :التوقيع
١١/١٢/١٩٥٣ 

  :التصديق أو االنضمام
١٤/٤/١٩٦٧ 

  :الدخول حيز النفاذ
١/٥/١٩٦٧ 

١/٧/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣ 

          بالشيخوخة        املتعلقة         االجتماعي       الضمان     لنظم      املؤقت       األورويب       االتفاق                 الربوتوكول امللحق ب

     املوت   من        والناجني      العجز      وحاالت
 ألف٠١٢

  :التوقيع
١١/١٢/١٩٥٣ 

  :التصديق أو االنضمام
١٤/٤/١٩٦٧ 

  :الدخول حيز النفاذ
١/٥/١٩٦٧ 

١/١٠/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣ 

      وحاالت          بالشيخوخة        املتعلقة      النظم    خالف         االجتماعي       الضمان     لنظم      املؤقت       األورويب       االتفاق

     املوت   من        والناجني      العجز
٠١٣ 

  :التوقيع
١١/١٢/١٩٥٣ 

  :التصديق أو االنضمام
١٤/٤/١٩٦٧ 

  :ل حيز النفاذالدخو
١/٥/١٩٦٧ 

١/٧/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣ 

        املتعلقة      النظم    خالف         االجتماعي       الضمان     لنظم      املؤقت       األورويب       االتفاق                 الربوتوكول امللحق ب

     املوت   من        والناجني      العجز      وحاالت          بالشيخوخة
٠١٣  
 ألف

  :التوقيع
١١/١٢/١٩٥٣ 

  :التصديق أو االنضمام
١٤/٤/١٩٦٧ 

  :الدخول حيز النفاذ
١/٥/١٩٦٧ 

١/١٠/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣ 

 ٠١٤ االتفاقية األوروبية للمساعدة االجتماعية والطبية
  :التوقيع

١١/١٢/١٩٥٣ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٢/١٢/١٩٧٦ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٧٧ 

١/٧/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣ 

  ٠١٤ االتفاقية األوروبية للمساعدة االجتماعية والطبيةالربوتوكول احمللق ب
  :التوقيع ألف

١١/١٢/١٩٥٣ 
  :التصديق أو االنضمام

٢/١٢/١٩٧٦ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٧٧ 

١/٧/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣ 

 ٠١٥ التفاقية األوروبية بشأن معادلة الشهادات اليت ختول االلتحاق باملؤسسات اجلامعيةا
  :التوقيع

١١/١٢/١٩٥٣ 
  :التصديق أو االنضمام

١٠/١٠/١٩٥٧ 
  :ز النفاذالدخول حي

١٠/١٠/١٩٥٧ 

٢٠/٤/١٩٥٤ ١١/١٢/١٩٥٣  
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  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

 ٠١٦  االتفاقية األوروبية املتعلقة باإلجراءات الالزمة لتقدمي طلبات براءات االختراع
 :التوقيع

١١/١٢/١٩٥٣ 
 :التصديق أو االنضمام

٢٢/١٠/١٩٥٦ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١١/١٩٥٦ 

١/٦/١٩٥٥ ١١/١٢/١٩٥٣ 

 ٠١٨  االتفاقية الثقافية األوروبية
 :التوقيع

١٩/١٢/١٩٥٤ 
 :التصديق أو االنضمام

١٠/١٠/١٩٥٧ 
 :الدخول حيز النفاذ

١٠/١٠/١٩٥٧ 

٥/٥/١٩٥٥ ١٩/١٢/١٩٥٤ 

 ٠١٩  االتفاقية األوروبية بشأن إقامة األجانب
 :التوقيع

١٣/١٢/١٩٥٥ 
 :التصديق أو االنضمام

٢٠/٣/١٩٩٠ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٠/٣/١٩٩٠ 

٢٣/٢/١٩٦٥ ١٣/١٢/١٩٥٥ 

 ٠٢٠ اتفاقية تبادل مقعدي احلرب بني الدول األعضاء يف جملس أوروبا لغرض العالج الطيب
 :التوقيع

١٣/١٢/١٩٥٥ 
 :التصديق أو االنضمام

٧/١٠/١٩٥٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١١/١٩٥٩ 

١/١/١٩٥٦ ١٣/١٢/١٩٥٥ 

 ٠٢١  االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعادل فترات الدراسات اجلامعية
 :التوقيع

٢٥/٩/١٩٥٧ 
 :التصديق أو االنضمام

 ١٨/٢/١٩٦٠ 
 :الدخول حيز النفاذ

١٨/٢/١٩٦٠ 

١٨/٩/١٩٥٧ ١٥/١٢/١٩٥٦ 

 ٠٢٢        أوروبا    جملس        وحصانات         المتيازات      العام       االتفاق                                الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب
 :التوقيع

٢٥/٩/١٩٥٧ 
 :التصديق أو االنضمام

٧/١/١٩٦٠ 
 :الدخول حيز النفاذ

٧/١/١٩٦٠ 

١٥/١٢/١٩٥٦ ١٥/١٢/١٩٥٦ 

 ٠٢٤  االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني
 :التوقيع

١٣/١٢/١٩٥٧ 
 :التصديق أو االنضمام

 ٧/١/١٩٦٠ 
 :الدخول حيز النفاذ

١٨/٤/١٩٦٠ 

١٨/٤/١٩٦٠ ١٣/١٢/١٩٥٧ 

 باللوائح املنظمة لتنقل األشخاص بني الدول األعضاء يف جملس                املتعلق        األورويب        االتفاق
  أوروبا

٠٢٥ 

 :التوقيع
٢٥/٥/١٩٦١ 

 :التصديق أو االنضمام
٢٥/٥/١٩٦١ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/٦/١٩٦١ 

١/١/١٩٥٨ ١٣/١٢/١٩٥٧ 

 ٠٢٦       البشري    ألصل ا    ذات        العالجية      املواد       بتبادل       املتعلق       األورويب       االتفاق
 :التوقيع

١٥/١٢/١٩٥٨ 
 :التصديق أو االنضمام

 ٣/٦/١٩٦٦ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٧/١٩٦٦ 

١/١/١٩٥٩ ١٥/١٢/١٩٥٨ 

 ٠٢٧                                                              االتفاق األورويب املتعلق بتبادل الربامج بواسطة األفالم التليفزيونية
 :التوقيع

١٥/١٢/١٩٥٨ 
 :التصديق أو االنضمام

 ٢٧/٢/١٩٦٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٨/٣/١٩٦٤ 

١/٧/١٩٦١ ١٥/١٢/١٩٥٨ 

 ٠٢٨        أوروبا    جملس        وحصانات         المتيازات      العام      التفاق                  الربوتوكول الثالث ل
 :التوقيع

٣١/٣/١٩٥٩ 
 :التصديق أو االنضمام

١٦/١/١٩٧٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

١٦/١/١٩٧٥ 

١٥/٣/١٩٦٣ ٦/٣/١٩٥٩ 

ي ضد املسؤولية املدنية املتعلقة باملركبات      االتفاقية األوروبية املتعلقة بالتأمني اإللزام    
  اآللية 

٠٢٩ 

 :التوقيع
٢٦/٦/١٩٧٤ 

 :التصديق أو االنضمام
٢٦/٤/٢٠٠٠ 

 :الدخول حيز النفاذ
٢٥/٧/٢٠٠٠ 

٢٢/٩/١٩٦٩ ٢٠/٤/١٩٥٩ 

 ٠٣٠         اجلنائية       املسائل  يف         املتبادلة       ملساعدة املتعلقة با        األوروبية         االتفاقية
 :التوقيع

٢٣/١٠/١٩٥٩ 
 :التصديق أو االنضمام

٢٤/٦/١٩٦٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٢/٩/١٩٦٩ 

١٢/٦/١٩٦٢ ٢٠/٤/١٩٥٩ 
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  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

االتفاق املتعلق بالتوريد املؤقت، املعفى من الرسوم، للمعدات الطبية واجلراحيـة واملخربيـة             
  ماهلا جمانا يف املستشفيات وغريها من املؤسسات الطبية ألغراض التشخيص أو العالجالستع

٠٣٣ 

 :التوقيع
١/٦/١٩٦٢ 

 :التصديق أو االنضمام
 ١٠/٣/١٩٦٦ 

 :الدخول حيز النفاذ
١١/٦/١٩٦٦ 

٢٩/٧/١٩٦٠ ٢٨/٤/١٩٦٠ 

 ٠٣٥  امليثاق االجتماعي األورويب
 :التوقيع

١٨/١٠/١٩٦١ 
 :لتصديق أو االنضماما

٢٤/١١/١٩٨٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٤/١٢/١٩٨٩ 

٢٦/٢/١٩٦٥ ١٨/١٠/١٩٦١ 

 ٠٣٦        أوروبا    جملس        وحصانات         المتيازات      العام       االتفاق                        الربوتوكول الرابع امللحق ب
 :التوقيع

١/٦/١٩٦٢ 
 :التصديق أو االنضمام

١/٦/١٩٦٢ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٣/١٩٦٥ 

١٦/١٢/١٩٦١ ١٦/١٢/١٩٦١ 

ورويب بشأن سفر الشباب جبوازات سفر مجاعية بني الدول األعـضاء يف جملـس              االتفاق األ 
  أوروبا 

٠٣٧ 

 :التوقيع
 ١٤/٩/١٩٦٢ 

 :التصديق أو االنضمام
 ١٤/٩/١٩٦٢ 

 :الدخول حيز النفاذ
١٥/١٠/١٩٦٢ 

١٧/١/١٩٦٢ ١٦/١٢/١٩٦١ 

 ٠٣٨  رافق املناخيةاالتفاق األورويب املتعلق باملساعدة املتبادلة يف جمال العالج اخلاص وامل
 :التوقيع

 ١٤/٥/١٩٦٢ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٧/١١/١٩٦٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٨/١٢/١٩٦٤ 

١٥/٦/١٩٦٢ ١٤/٥/١٩٦٢ 

 ٠٣٩  االتفاق األورويب املعين بتبادل كواشف تصنيف فصائل الدم
 :التوقيع

١٤/٥/١٩٦٢ 
 :التصديق أو االنضمام

٢٧/١١/١٩٦٤ 
 :دخول حيز النفاذال

٢٨/١٢/١٩٦٤ 

١٤/١٠/١٩٦٢ ١٤/٥/١٩٦٢ 

الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، الذي يعطي للمحكمة           
  األوروبية حلقوق اإلنسان سلطات تقدمي آراء استشارية

٠٤٤ 

 :التوقيع
 ٦/٥/١٩٦٣ 

 :التصديق أو االنضمام
 ٢٥/٣/١٩٦٨ 

 :اذالدخول حيز النف
٢١/٩/١٩٧٠ 

٢١/٩/١٩٧٠ ٦/٥/١٩٦٣ 

 ٢٩الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، املعدل للمـواد            
   من االتفاقية٣٤ و٣٠و

٠٤٥ 

 :التوقيع
 ٦/٥/١٩٦٣ 

 :التصديق أو االنضمام
 ٢٥/٣/١٩٦٨ 

 :الدخول حيز النفاذ
٢١/٩/١٩٧٠ 

٢١/٩/١٩٧٠ ٦/٥/١٩٦٣ 

 ٠٤٨          االجتماعي  ن     للضما         األوروبية       املدونة
 :التوقيع

 ١٣/٥/١٩٦٤ 
 :التصديق أو االنضمام

 ٧/٣/١٩٨٠ 
 :الدخول حيز النفاذ

٨/٣/١٩٨١ 

١٧/٣/١٩٦٨ ١٦/٤/١٩٦٤ 

 ٠٥٠        األورويب       األدوية      دستور     بوضع        املتعلقة         االتفاقية
 :التصديق أو االنضمام 

٢٢/١١/١٩٩٣ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٣/٢/١٩٩٤ 

٨/٥/١٩٧٤ ٢٢/٧/١٩٦٤ 

 ٠٥٣         الوطنية        األقاليم     خارج        الواقعة      احملطات   من       اإلذاعي     البث    ملنع       األورويب      التفاق ا
 :التوقيع

١٣/٨/١٩٦٩ 
 :التصديق أو االنضمام

 ١٦/١/١٩٧٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

١٧/٢/١٩٧٥ 

١٩/١٠/١٩٦٧ ٢٢/١/١٩٦٥ 

 ٢٢عدل للمادتني  الربوتوكول اخلامس امللحق باتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، امل        
   من االتفاقية٤٠و

٠٥٥ 

 :التوقيع
١٤/٥/١٩٧١ 

 :التصديق أو االنضمام
٢٠/١٢/١٩٧١  

 :الدخول حيز النفاذ
٢٠/١٢/١٩٧١ 

٢٠/١٢/١٩٧١ ٢٠/١/١٩٦٦ 

 ٠٦٢       األجنيب        القانون   عن         املعلومات    جمال  يف         األوروبية         االتفاقية
 :التوقيع

 ٧/٦/١٩٦٨ 
 :نضمامالتصديق أو اال

١٩/١٢/١٩٧٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٠/٣/١٩٧٦ 

١٧/١٢/١٩٦٩ ٧/٦/١٩٦٨ 



HRI/CORE/TUR/2007 
Page 57 

  

 

  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

االتفاقية األوروبية املعنية بإلغاء التصديق على الوثائق الذي يقـوم بـه املوظفـون              
  صلياتالدبلوماسيون أو املوظفون العاملون يف القن

٠٦٣ 

 :التوقيع
١/٩/١٩٨٠ 

  :التصديق أو االنضمام
٢٢/٦/١٩٨٧ 

 :الدخول حيز النفاذ
٢٣/٩/١٩٨٧ 

١٤/٨/١٩٧٠ ٧/٦/١٩٦٨ 

 ٠٦٥      الدويل      النقل      أثناء         احليوانات      حلماية         األوروبية         االتفاقية
 :التوقيع

١٨/٤/١٩٧٤ 
  :التصديق أو االنضمام

١٩/١٢/١٩٧٥ 
 :فاذالدخول حيز الن

٢٠/٦/١٩٧٦ 

٢٠/٢/١٩٧١ ١٣/١٢/١٩٦٨ 

 ٠٧٠ االتفاقية األوروبية املتعلقة بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائية
 :التوقيع

٢٦/٦/١٩٧٤ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٧/١٠/١٩٧٨ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٨/١/١٩٧٩ 

٢٦/٧/١٩٧٤ ٢٨/٥/١٩٧٠ 

 ٠٧١ االتفاقية األوروبية املتعلقة بإعادة القصر إىل أوطاهنم
 :التوقيع

٢٦/٦/١٩٧٤ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٢/١٢/١٩٧٦ 
 

٢٨/٥/١٩٧٠  

 ٠٧٣ االتفاقية األوروبية املتعلقة بنقل الدعاوى اجلنائية
 :التوقيع

 ٢٦/٦/١٩٧٤ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٧/١٠/١٩٧٨ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٨/١/١٩٧٩ 

٣٠/٣/١٩٧٨ ١٥/٥/١٩٧٢ 

 ٠٧٧ سجيل الوصايااالتفاقية املتعلقة بوضع خطة لت
 :التوقيع

١٨/٤/١٩٧٤ 
  :التصديق أو االنضمام

١٩/١٢/١٩٧٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٠/٣/١٩٧٦ 

٢٠/٣/١٩٧٦ ١٦/٥/١٩٧٢ 

 ٠٧٨ االتفاقية األوروبية املتعلقة بالضمان االجتماعي
 :التوقيع

١٤/١٢/١٩٧٢ 
  :التصديق أو االنضمام

٢/١٢/١٩٧٦ 
 :فاذالدخول حيز الن

١/٣/١٩٧٧ 

١/٣/١٩٧٧ ١٤/١٢/١٩٧٢ 

  ٠٧٨         االجتماعي        بالضمان        املتعلقة         األوروبية         االتفاقية       لتطبيق         التكميلي       االتفاق
  :التوقيع  ألف

١٤/١٢/١٩٧٢ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٢/١٢/١٩٧٦ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٣/١٩٧٧ 

١/٣/١٩٧٧ ١٤/١٢/١٩٧٢ 

 ٠٨٠  االتفاق املتعلق بنقل اجلثث
  :التوقيع

٢٦/١٠/١٩٧٣ 
  :التصديق أو االنضمام

١٩/١٢/١٩٧٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٠/١/١٩٧٦ 

١١/١١/١٩٧٥ ٢٦/١٠/١٩٧٣ 

 ٠٨١           التليفزيوين     البث      حلماية       األورويب       االتفاق         لربوتوكول      اإلضايف          الربوتوكول
  :التوقيع

٢٤/٥/١٩٧٤ 
  :التصديق أو االنضمام

١٩/١٢/١٩٧٥ 
  :الدخول حيز النفاذ

٢٠/١/١٩٧٦ 

٣١/١٢/١٩٧٤ ١٤/١/١٩٧٤ 

 ٠٨٤ االتفاق األورويب املتعلق بتبادل مفاعالت تطابق األنسجة
  :التوقيع

١٣/١٠/١٩٨٠ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١/١٢/٢٠٠٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢/١/٢٠٠٥ 

٢٣/٤/١٩٧٧ ١٧/٩/١٩٧٤ 

 ٠٨٩ الربوتوكول اإلضايف لالتفاق األورويب املتعلق بتبادل مفاعالت تطابق األنسجة
  :التوقيع

١٣/١٠/١٩٨٠ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١/١٢/٢٠٠٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢/١/٢٠٠٥ 

٢٣/٤/١٩٧٧ ٢٤/٦/١٩٧٦ 

 ٠٩٠       اإلرهاب     لقمع         األوروبية         االتفاقية
 :التوقيع

٢٧/١/١٩٧٧ 
 :التصديق أو االنضمام

 ١٩/٥/١٩٨١ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٠/٨/١٩٨١ 

٤/٨/١٩٧٨ ٢٧/١/١٩٧٧ 

 ٠٩٢  يب بشأن إرسال طلبات املساعدة القضائيةاالتفاق األورو
 :التوقيع

 ٢٧/١/١٩٧٧ 
 :التصديق أو االنضمام

 ٢٢/٣/١٩٨٣ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٣/٤/١٩٨٣ 

٢٨/٢/١٩٧٧ ٢٧/١/١٩٧٧ 
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  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

 ٠٩٣         املهاجرين       للعمال        القانوين       باملركز     علقة   املت         األوروبية         االتفاقية
  :التوقيع

٢٤/١١/١٩٧٧ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١٩/٥/١٩٨١ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٥/١٩٨٣ 

١/٥/١٩٨٣ ٢٤/١١/١٩٧٧ 

 ٠٩٧      األجنيب        القانون   عن         املعلومات    جمال  يف         األوروبية         لالتفاقية      اإلضايف          الربوتوكول
  :التوقيع

١/٩/١٩٨٠ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١/١٢/٢٠٠٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢/٣/٢٠٠٥ 

٣١/٨/١٩٧٩ ١٥/٣/١٩٧٨ 

 ٠٩٨ الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني 
  :التوقيع

١٦/٧/١٩٨٧ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١٠/٧/١٩٩٢ 
 :الدخول حيز النفاذ

٨/١٠/١٩٩٢ 

٥/٦/١٩٨٣ ١٧/٣/١٩٧٨ 

 ٠٩٩ لربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةا
  :التوقيع

٤/٢/١٩٨٦ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٢٩/٣/١٩٩٠ 
 :الدخول حيز النفاذ

٢٧/٦/١٩٩٠ 

١٢/٤/١٩٨٢ ١٧/٣/١٩٧٨ 

 ١٠٣ االتفاقية األوروبية حلماية احليوانات أثناء النقل الدويل
  :التوقيع

 ١٩/٦/١٩٨٥ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١٩/٥/١٩٨٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

٧/١١/١٩٨٩ 

٧/١١/١٩٨٩ ١٠/٥/١٩٧٩ 

 ١٠٤         الطبيعية         وموائلها         األوروبية      الربية       األحياء    حفظ        اتفاقية
  :التوقيع

 ١٩/٩/١٩٧٩ 
  :التصديق أو االنضمام

٢/٥/١٩٨٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٩/١٩٨٤ 

١/٦/١٩٨٢ ١٩/٩/١٩٧٩ 

      األوالد      حضانة         واستعادة      األوالد      حبضانة        املتعلقة          بالقرارات        االعتراف     بشأن         األوروبية         االتفاقية

         وتنفيذها
١٠٥ 

  :التوقيع
٢٠/١٠/١٩٩٧ 

  :التصديق أو االنضمام
 ٨/٢/٢٠٠٠ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/٦/٢٠٠٠ 

١/٩/١٩٨٣ ٢٠/٥/١٩٨٠ 

 ١٠٦         اإلقليمية        السلطات   أو        االحتادات  ني ب      احلدود   عرب        للتعاون         األوروبية        اإلطارية         االتفاقية
  :التوقيع

 ٤/٢/١٩٩٨ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١١/٧/٢٠٠١ 
 :الدخول حيز النفاذ

١٢/١٠/٢٠٠١ 

٢٢/١٢/١٩٨١ ٢١/٥/١٩٨٠ 

 ١٠٩ الربوتوكول اإلضايف لالتفاق األورويب املتعلق بتبادل املواد العالجية البشرية املنشأ
  :أو االنضمامالتصديق  

 ١/١/١٩٨٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٨٥ 

١/١/١٩٨٥ ١/١/١٩٨٣ 

الربوتوكول اإلضايف لالتفاق املتعلق بالتوريد املؤقت، املعفى من الرسوم، للمعـدات         
الطبية واجلراحية واملخربية الستعماهلا جمانا يف املستشفيات وغريها من املؤسـسات           

 الطبية ألغراض التشخيص أو العالج

١١٠ 

  :التصديق أو االنضمام 
 ١/١/١٩٨٥ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/١/١٩٨٥ 

١/١/١٩٨٥ ١/١/١٩٨٣ 

 ١١١ الربوتوكول اإلضايف لالتفاق األورويب املتعلق بتبادل كواشف تصنيف فصائل الدم
  :التصديق أو االنضمام 

 ١/١/١٩٨٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٨٥ 

١/١/١٩٨٥ ١/١/١٩٨٣ 

 ١١٢      عليهم      احملكوم    نقل        اتفاقية
  :التوقيع

 ١٩/٦/١٩٨٥ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٣/٩/١٩٨٧ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٨٨ 

١/٧/١٩٨٥ ٢١/٣/١٩٨٣ 
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  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

 ١١٣           التليفزيوين  ث   الب      حلماية       األورويب       االتفاق         لربوتوكول      اإلضايف          الربوتوكول
  :التوقيع

٢٥/١٠/١٩٨٤ 
  :التصديق أو االنضمام

١٣/١٢/١٩٨٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٨٥ 

١/١/١٩٨٥ ٢١/٣/١٩٨٣ 

بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية       و لالتفاقية األور  ٦الربوتوكول رقم   
 املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

١١٤ 

  :التوقيع
١٥/١/٢٠٠٣ 

  :التصديق أو االنضمام
١٢/١١/٢٠٠٣ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/١٢/٢٠٠٣ 

١/٣/١٩٨٥ ٢٨/٤/١٩٨٣ 

 ١١٨ بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةو لالتفاقية األور٨الربوتوكول رقم 
  :التوقيع

 ٤/٢/١٩٨٦ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١٩/٩/١٩٨٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٩٠ 

١/١/١٩٩٠ ١٩/٣/١٩٨٥ 

االتفاقية األوروبية بشأن ما يصدر عن املتفرجني من عنف وسوء سلوك أثناء اللقاءات 
 الرياضية وخاصة منها مباريات كرة القدم

١٢٠ 

  :التوقيع
 ٢٥/٩/١٩٨٦ 

  :التصديق أو االنضمام
٣٠/١١/١٩٩٠ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/١/١٩٩١ 

١/١١/١٩٨٥ ١٩/٨/١٩٨٥ 

 ١٢١ ري األورويباتفاقية محاية التراث املعما
  :التوقيع

 ٣/١٠/١٩٨٥ 
  :التصديق أو االنضمام

١١/١٠/١٩٨٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٢/١٩٩٠ 

١/١٢/١٩٨٧ ٣/١٠/١٩٨٥ 

 ١٢٢     احمللي      الذايت      للحكم       األورويب       امليثاق
  :التوقيع

٢١/١١/١٩٨٨ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٩/١٢/١٩٩٢ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٤/١٩٩٣ 

١/٩/١٩٨٨ ١٥/١٠/١٩٨٥ 

 ١٢٥       األليفة         احليوانات     محاية        اتفاقية
  :التوقيع

١٨/١١/١٩٩٩ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٨/١١/٢٠٠٣ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٦/٢٠٠٤ 

١/٥/١٩٩٢ ١٣/١١/١٩٨٧ 

 ١٢٦       املهينة   أو           الالإنسانية   أو        القاسية        العقوبة   أو         واملعاملة        التعذيب    ملنع         األوروبية         االتفاقية
  :التوقيع

 ١١/١/١٩٨٨ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٢٦/٢/١٩٨٨ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٢/١٩٨٩ 

١/٢/١٩٨٩ ٢٦/١١/١٩٨٧ 

 ١٣١           التليفزيوين     البث      حلماية       األورويب       االتفاق         لربوتوكول         الثالث     اإلضايف          الربوتوكول
  :التوقيع

 ٢٠/٤/١٩٨٩ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٤/١١/١٩٨٩ 
 

٢٠/٤/١٩٨٩  

 ١٣٢       للحدود       العابر           التليفزيوين      بالبث        املتعلقة       وروبية  األ         االتفاقية
  :التوقيع

 ٧/٩/١٩٩٢ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٢١/١/١٩٩٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٥/١٩٩٤ 

١/٥/١٩٩٣ ٥/٥/١٩٨٩ 

 ١٣٤ بروتوكول التفاقية إعداد دستور أورويب لألدوية
  :التصديق أو االنضمام 

٢٢/١١/١٩٩٣ 
 :لدخول حيز النفاذا

٢٣/٢/١٩٩٤ 

١/١١/١٩٩٢ ١٦/١١/١٩٨٩ 

 ١٣٥        العقاقري      تعاطي       مكافحة        اتفاقية
  :التوقيع

١٦/١١/١٩٨٩ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٢/١١/١٩٩٣ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١/١٩٩٤ 

١/٣/١٩٩٠ ١٦/١١/١٩٨٩ 

 ١٣٧ الربوتوكول اخلامس لالتفاق األورويب املتعلق باملزايا واحلصانات جمللس أوروبا
  :التوقيع

 ٣٠/٩/١٩٩١ 
  :التصديق أو االنضمام

 ١/٦/١٩٩٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/١٠/١٩٩٤ 

١/١١/١٩٩١ ١٨/٦/١٩٩٠ 
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  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع عنوان االتفاقية الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

 ١٤١          ومصادرهتا       وضبطها       وكشفها      اجلرمية       عائدات     بغسل        املتعلقة         االتفاقية
  :التوقيع

٢٧/٩/٢٠٠١ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٦/١٠/٢٠٠٤ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٢/٢٠٠٥ 

١/٩/١٩٩٣ ٨/١١/١٩٩٠ 

 ١٤٣ )معدلة (     األثري       التراث      حلماية         األوروبية         االتفاقية
   :التوقيع

١٦/١/١٩٩٢ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٩/١١/١٩٩٩ 
 :الدخول حيز النفاذ

٣٠/٥/٢٠٠٠ 

٢٥/٥/١٩٩٥ ١٦/١/١٩٩٢ 

 ١٤٧ االتفاقية األوروبية املتعلقة باإلنتاج السينمائي املشترك
  :التوقيع

 ١٠/١/١٩٩٧ 
  :التصديق أو االنضمام

 ٩/٣/٢٠٠٥ 
 :الدخول حيز النفاذ

١/٧/٢٠٠٥ 

١/٤/١٩٩٤ ٢/١٠/١٩٩٢ 

   أو    نية       الالإنسا   أو        القاسية        العقوبة   أو         واملعاملة        التعذيب    ملنع         األوروبية        التفاقية   ل ١              الربوتوكول رقم 

       املهينة
١٥١ 

  :التوقيع
 ١٠/٥/١٩٩٥ 

  :التصديق أو االنضمام
 ١٧/٩/١٩٩٧ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/٣/٢٠٠٢ 

١/٣/٢٠٠٢ ٤/١١/١٩٩٣ 

   أو           الالإنسانية   أو        القاسية        العقوبة   أو         واملعاملة        التعذيب    ملنع         األوروبية        التفاقية   ل ٢              الربوتوكول رقم 

       املهينة
١٥٢ 

  :التوقيع
 ١٠/٥/١٩٩٥ 

  :التصديق أو االنضمام
١٧/٩/١٩٩٧ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/٣/٢٠٠٢ 

١/٣/٢٠٠٢ ٤/١١/١٩٩٣ 

                                                                      لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إلعـادة            ١١                الربوتوكول رقم   
                                        تشكيل آلية املراقبة املنشأة مبوجب االتفاقية

١٥٥ 

  :التوقيع
 ١١/٥/١٩٩٤ 

  :أو االنضمامالتصديق 
١١/٧/١٩٩٧ 

 :الدخول حيز النفاذ
١/١١/١٩٩٨ 

١/١١/١٩٩٨ ١١/٥/١٩٩٤ 

 ١٦٠      الطفل     حقوق       مبمارسة        املتعلقة         األوروبية         االتفاقية
  :التوقيع

 ٩/٦/١٩٩٩ 
  :التصديق أو االنضمام

١٠/٦/٢٠٠٢ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/١٠/٢٠٠٢ 

١/٧/٢٠٠٠ ٢٥/١/١٩٩٦ 

 يف إجراءات احملكمة األوروبية حلقوق      االتفاق األورويب املتعلق باألشخاص املشاركني    
 اإلنسان

١٦١ 

  :التوقيع
 ٣/٧/٢٠٠٢ 

  :التصديق أو االنضمام
٦/١٠/٢٠٠٤ 

  :الدخول حيز النفاذ
١/١٢/٢٠٠٤ 

١/١/١٩٩٩ ٥/٣/١٩٩٦ 

 ١٦٢ الربوتوكول السادس لالتفاق األورويب املتعلق باملزايا واحلصانات جمللس أوروبا
  :التوقيع

 ١٥/٢/١٩٩٩ 
  :التصديق أو االنضمام

١٧/٩/٢٠٠٣ 
  :الدخول حيز النفاذ

١٨/١٠/٢٠٠٣ 

١/١١/١٩٩٨ ٥/٣/١٩٩٦ 

  :       والطـب            البيولوجيا       بتطبيق      يتعلق     فيما       اإلنسان       وكرامة       اإلنسان     حقوق     محاية    أجل   من        اتفاقية
        األحيائي      والطب       اإلنسان     حقوق        اتفاقية

١٦٤ 

  :التوقيع
٤/٤/١٩٩٧ 

  :امالتصديق أو االنضم
٢/٧/٢٠٠٤ 

  :الدخول حيز النفاذ
١/١١/٢٠٠٤ 

١/١٢/١٩٩٩ ٤/٤/١٩٩٧ 

 ١٦٥         األوروبية       املنطقة  يف      العايل        التعليم     بشأن        باملؤهالت        االعتراف       تفاقية ا
  :التوقيع

 ١/١٢/٢٠٠٤ 
  :التصديق أو االنضمام

٨/١/٢٠٠٧ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/٣/٢٠٠٧ 

١/٢/١٩٩٩ ١١/٤/١٩٩٧ 
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  )تابع (املرفق الرابع

 فتح باب التوقيع تفاقيةعنوان اال الرقم
تاريخ الدخول 
 حيز النفاذ

 ١٧١       للحدود       العابر           التليفزيوين      بالبث        املتعلقة         األوروبية        التفاقية                 الربوتوكول املعدل ل
  :التصديق أو االنضمام 

١/١٠/٢٠٠٠ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/٣/٢٠٠٢ 

١/٣/٢٠٠٢ ١/١٠/١٩٩٨ 

 ١٧٣       الفساد     بشأن       اجلنائي        القانون        اتفاقية
 :التوقيع

٢٧/٩/٢٠٠١ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٩/٣/٢٠٠٤ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/٧/٢٠٠٤ 

١/٧/٢٠٠٢ ٢٧/١/١٩٩٩ 

 ١٧٤       الفساد     بشأن     املدين        القانون        اتفاقية
  :التوقيع

٢٧/٩/٢٠٠١ 
  :التصديق أو االنضمام

١٧/٩/٢٠٠٣ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/١/٢٠٠٤ 

١/١١/٢٠٠٣ ٤/١١/١٩٩٩ 

 ١٧٦         الطبيعية        للمناظر         األوروبية         االتفاقية
  :التوقيع

٢٠/١٠/٢٠٠٠ 
  :التصديق أو االنضمام

١٣/١٠/٢٠٠٣ 
  :الدخول حيز النفاذ

١/٣/٢٠٠٤ 

١/٣/٢٠٠٤ ٢٠/١٠/٢٠٠٠ 

 ١٧٩ الربوتوكول اإلضايف لالتفاق األورويب بشأن إرسال طلبات املساعدة القضائية
  :التوقيع

٤/١٠/٢٠٠١ 
  :أو االنضمامالتصديق 
٣١/٣/٢٠٠٥ 

  :الدخول حيز النفاذ
١/٧/٢٠٠٥ 

١/٩/٢٠٠٢ ٤/١٠/٢٠٠١ 

بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      و لالتفاقية األور  ١٣الربوتوكول رقم   
 املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع األحوال

١٨٧ 

  :التوقيع
 ٩/١/٢٠٠٤ 

  :التصديق أو االنضمام
٢٠/٢/٢٠٠٦ 

  :حيز النفاذالدخول 
١/٦/٢٠٠٦ 

١/٧/٢٠٠٣ ٣/٥/٢٠٠٢ 

 ١٩٠       اإلرهاب     لقمع         األوروبية         لالتفاقية      املعدل          الربوتوكول
  :التوقيع

 ١٥/٧/٢٠٠٣ 
  :التصديق أو االنضمام

٢٠/٥/٢٠٠٥ 
 

١٥/٥/٢٠٠٣  

بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،      و لالتفاقية األور  ١٤الربوتوكول رقم   
 ةاملعدل لنظام مراقبة االتفاقي

١٩٤ 

  :التوقيع
 ٦/١٠/٢٠٠٤ 

  :التصديق أو االنضمام
٢/١٠/٢٠٠٦ 

 

١٣/٥/٢٠٠٤  
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  املرفق اخلامس

  اتفاقيات جملس أوروبا يف جمال حقوق اإلنسان اليت وقّعت عليها
  تركيا ومل تصادق عليها بعد

  )٢٠٠٧يناير / كانون الثاينيف(

 سم االتفاقيةا الرقم
فتح باب التوقيع 
 على االتفاقية

 حيز الدخول
 النفاذ

 ٠٢٣         السلمية         بالوسائل         املنازعات       لتسوية         األوروبية         االتفاقية
 ٨/٥/١٩٥٨: التوقيع

٣٠/٤/١٩٥٨ ٢٩/٤/١٩٥٧ 

 ٠٣٢  املتعلقة باالعتراف األكادميي باملؤهالت اجلامعية        األوروبية         االتفاقية
 ١٤/١٢/١٩٥٩: التوقيع

٢٧/١١/١٩٦١ ١٤/١٢/١٩٥٩ 

 ٠٤١ مبسؤولية القيمني على الفنادق عن ممتلكات نزالئهماالتفاقية املتعلقة 
 ١٧/١٢/١٩٦٢: التوقيع

١٥/٢/١٩٦٧ ١٧/١٢/١٩٦٢ 

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لـضمان         ٤بروتوكول رقم   
بعض احلقوق واحلريات األخرى عدا تلك املدرجة يف االتفاقيـة ويف الربوتوكـول           

  اإلضايف األول

٠٤٦ 

 ١٩/١٠/١٩٩٢: التوقيع

٢/٥/١٩٦٨ ١٦/٩/١٩٦٣ 

 ألف٠٤٨          االجتماعي       للضمان         األوروبية       املدونة         بروتوكول
 ١٣/٥/١٩٦٤: التوقيع

١٧/٣/١٩٦٨ ١٦/٤/١٩٦٤ 

 ٠٤٩ بروتوكول االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعادل الشهادات املؤدية إىل القبول يف اجلامعات
 ٢٧/١١/١٩٦٤ :التوقيع

٤/٧/١٩٦٤ ٣/٦/١٩٦٤ 

        املفـرج    أو       مشروطة       بأحكام      عليهم      احملكوم      اجملرمني    على       اإلشراف     بشأن         األوروبية         االتفاقية

        مشروطا       ً إفراجاً     عنهم
٠٥١ 

 ١٣/٩/١٩٦٥ :التوقيع

٢٢/٨/١٩٧٥ ٣٠/١١/١٩٦٤ 

 ٠٥٢  االتفاقية األوروبية املتعلقة مبعاقبة خمالفات السري على الطرق
 ١٣/٩/١٩٦٥: التوقيع

١٨/٧/١٩٧٢ ٣٠/١١/١٩٦٤ 

 ٠٥٩       املمرضني       وإعداد       بتعليم       املتعلق       األورويب       االتفاق
 ١١/٩/١٩٦٨: التوقيع

٧/٨/١٩٦٩ ٢٥/١٠/١٩٦٧ 

 االتفاقية األوروبية بشأن احلصول يف اخلارج على املعلومـات واألدلـة يف سـياق         
  املسائل اإلدارية

١٠٠ 

 ٥/٩/١٩٧٩: التوقيع

١/١/١٩٨٣ ١٥/٣/١٩٧٨ 

 ١٠١       األفراد    قبل   من        النارية       األسلحة       وحيازة    متلك       مبراقبة        املتعلقة         األوروبية         االتفاقية
 ٣/٤/١٩٧٩: التوقيع

١/٧/١٩٨٢ ٢٨/٦/١٩٧٨ 

 ١٠٨        الشخصية         للبيانات      اآللية       املعاجلة   إىل        بالنسبة       األفراد     محاية        اتفاقية
 ٢٨/١/١٩٨١: التوقيع

١/١٠/١٩٨٥ ٢٨/١/١٩٨١ 

 ١١٦        العنيفة       اجلرائم      ضحايا       بتعويض        املتعلقة      روبية   األو         االتفاقية
 ٢٤/٤/١٩٨٥: التوقيع

١/٢/١٩٨٨ ٢٤/١١/١٩٨٣ 

 ١١٧ بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةو لالتفاقية األور٦الربوتوكول رقم 
 ١٤/٣/١٩٨٥: التوقيع

١/١١/١٩٨٨ ٢٢/١١/١٩٨٤ 

 ١١٩          الثقافية        بامللكية        املتعلقة   ية      اإلجرام       األفعال     بشأن         األوروبية         االتفاقية
 ٢٦/٩/١٩٨٥: التوقيع

٢٣/٦/١٩٨٥  

          واألغـراض           التجريبية       األغراض  يف         املستخدمة        الفقرية         احليوانات      حلماية         األوروبية         االتفاقية

       األخرى        العلمية
١٢٣ 

 ٥/٩/١٩٨٦: التوقيع

١/١/١٩٩١ ١٨/٣/١٩٨٦ 
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  )تابع (املرفق اخلامس

 اسم االتفاقية الرقم
باب التوقيع فتح 

 على االتفاقية
الدخول حيز 

 النفاذ
 ١٢٨ لميثاق االجتماعي األورويببروتوكول إضايف ل

 ٥/٥/١٩٨٨: التوقيع
٤/٩/١٩٩٢ ٥/٥/١٩٨٨ 

 ١٣٦      لإلفالس     حمددة      دولية      جوانب     بشأن         األوروبية         االتفاقية
 ٥/٦/١٩٩٠: التوقيع

٥/٦/١٩٩٠  

 ١٣٨                                   تعادل العام لفترات الدراسة اجلامعية                             االتفاقية األوروبية املتعلقة بال
 ٦/١١/١٩٩٠: التوقيع

١/١/١٩٩١ ٦/١١/١٩٩٠ 

 ١٣٩  )     معدلة   (        االجتماعي       للضمان         األوروبية       املدونة  
 ٦/١١/١٩٩٠: التوقيع

٦/١١/١٩٩٠  

 ١٤٠ بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةو لالتفاقية األور٩الربوتوكول رقم 
 ٦/١١/١٩٩٠: التوقيع

١/١٠/١٩٩٤ ٦/١١/١٩٩٠ 

 ١٤٢       األورويب         االجتماعي        للميثاق      املعدل          الربوتوكول
 ٦/١٠/٢٠٠٤: التوقيع

٢١/١٠/١٩٩١  

       األمـم         اتفاقية   من   ١٧       للمادة      املنفذ  ،      البحر     طريق   عن       املشروع   غري       باالجتار       املتعلق       االتفاق

        العقلية    رات     واملؤث         باملخدرات       املشروع   غري      االجتار       ملكافحة       املتحدة
١٥٦ 

 ٦/١٠/٢٠٠٤: التوقيع

١/٥/٢٠٠٠ ٣١/١/١٩٩٥ 

 ١٦٣  )    معدل (       األورويب          االجتماعي      مليثاق ا
 ٦/١٠/٢٠٠٤: التوقيع

١/٧/١٩٩٩ ٣/٥/١٩٩٦ 

   ت                                                                         ل اإلضايف التفاقية محاية حقوق اإلنسان وكرامتـه فيمـا يتعلـق بالتطبيقـا              ربوتوكو  ال
   ية     البشر     ئنات     الكا       ستنساخ                             البيولوجية والطبية بشأن حظر ا

١٦٨ 

 ١٢/١/١٩٩٨: التوقيع

١/٣/٢٠٠١ ١٢/١/١٩٩٨ 

         األغـراض   يف         املستخدمة        الفقرية         احليوانات      حلماية         األوروبية        التفاقية                 الربوتوكول املعدل ل

      األخرى        العلمية        واألغراض          التجريبية
١٧٠ 

 ٤/٢/٢٠٠٤: التوقيع

٢/١٢/٢٠٠٥ ٢٢/٦/١٩٩٨ 

 ١٧٥       للشباب     األجل        الطويلة        الوطنية   عرب         التطوعية   مة   اخلد       لتشجيع         األوروبية         االتفاقية
 ١١/٩/٢٠٠٢: التوقيع

١١/٥/٢٠٠٠  

 ١٧٧ بية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةو لالتفاقية األور١٢الربوتوكول رقم 
 ١٨/٤/٢٠٠١: التوقيع

١/٤/٢٠٠٥ ٤/١١/٢٠٠٠ 

                                   علـق بـالتجهيز اآليل للبيانـات                                                        الربوتوكول اإلضايف التفاقية محاية األفراد فيما يت      
                                                       الشخصية، املتعلقة بسلطات اإلشراف وتدفق البيانات عرب احلدود

١٨١ 

 ٨/١١/٢٠٠١: التوقيع

١/٧/٢٠٠٤ ٨/١١/٢٠٠١ 

 ١٨٣ االتفاقية األوروبية حلماية التراث السمعي البصري
 ٤/٢/٢٠٠٤: التوقيع

٨/١١/٢٠٠١  

، وحلمايـة اإلنتـاج   التراث السمعي البصريالتفاقية األوروبية حلماية    بروتوكول ل 
 التلفزيوين

١٨٤ 

 ٤/٢/٢٠٠٤: التوقيع

٨/١١/٢٠٠١  

 ١٩٢       األطفال     بشأن        باالتصال       املعنية         االتفاقية
 ١٥/٧/٢٠٠٣: التوقيع

١/٩/٢٠٠٥ ١٥/٥/٢٠٠٣ 
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  )تابع (املرفق اخلامس

 اسم االتفاقية الرقم

فتح باب 
التوقيع على 
 االتفاقية

الدخول حيز 
 نفاذال

    ١٩٣   )     معدلة   (     الدويل      النقل      أثناء         احليوانات      حلماية         األوروبية         االتفاقية
 ٤/٢/٢٠٠٤: التوقيع

٢٠٠٦/ ٣/  ١٤     ٢٠٠٣/  ١١/ ٦     

     الطب    جمال  يف        بالبحوث       املتعلق        األحيائي      والطب       اإلنسان     حقوق        التفاقية      اإلضايف          الربوتوكول

        األحيائي
١٩٥    

 ٢٥/١/٢٠٠٥: التوقيع

٢٠٠٥/ ١/  ٢٥      

    ١٩٦        اإلرهاب    ملنع       أوروبا    جملس      فاقية  ات
 ١٩/١/٢٠٠٦: التوقيع

٢٠٠٥/ ٥/  ١٦      

 -  -  -  -  -  


