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متهيد  :بشير أطاالي – نائب رئيس الوزراء
املقدمة  :علوي صاران – مستشار النظام العام واألمن
املدخل
القسم األول
عمليات التحول الدميقراطي في الفترة ما بني 2012 – 2002م
أوال ً :مسيرة الدميقراطية وحقوق اإلنسان في تركيا احلديثة
أ) دستور  1961و1982
ب) مشكلة الوصاية
ج) دولة القانون والقضاء
د) االرتقاء مبعايير الدميقراطية ،وجتاوز النظام الوصائي ،والتحول املدني
هـ) دور االحتاد األوروبي في عمليات التحول الدميقراطي
ثانيا :تغيير املنظور األمني
ً
أ) إلغاء حالة الطوارئ
ب) إلغاء محاكم أمن الدولة واحملاكم ذات السلطات اخلاصة
ج) إطالق مشروع الوحدة الوطنية واألخوة
د) تأسيس مستشارية النظام العام واألمن
هـ) إعادة حقوق اجملردين من اجلنسية التركية
و) تيسير احلياة اليومية
ز) إعادة األسماء القدمية إلى املناطق السكنية
ح) احلد من اإلجراءات البيروقراطية وجتاوز أزمة الثقة جتاه املواطن
ثالثًا :اجلهود املبذولة في مجال الرقابة واإلشراف املدني
أ) انتخاب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب
ب) السماح بتولي شخصية مدنية منصب األمني العام جمللس األمن القومي
ج) تقليص ساحة سلطات القضاء العسكري
د) إلغاء بروتوكول أماصيا
هـ) إلغاء مقعد العضو العسكري داخل بعض الهيئات واملؤسسات العامة
و) السماح مبقاضاة قرارات مجلس الشورى العسكري األعلى
ز) السماح مبقاضاة انقالبي  12سبتمبر /أيلول 1980
ح) تشكيل جلان تقصي احلقائق داخل البرملان
رابعا :اجلهود املبذولة في مجال حماية حقوق اإلنسان وتطورها
أ) سياسة عدم التسامح مطلقً ا جتاه التعذيب
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ب) إنهاء عصر اجلرائم مجهولة اجلاني
جـ) القضاء على املافيا والعصابات
د) إلغاء عقوبة اإلعدام
هـ) إعادة احملاكمة استنادًا لقرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
و) اكتساب املعاهدات الدولية املتعلقة باحلقوق األساسية وضعية سيادية
في النظام القانوني الداخلي
ز) املوافقة على حق امتالك املعلومات
حـ) ضمان حرية إقامة أي تنظيم يتماشى مع االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان
ط) توسيع إمكانيات استغالل حق التجمع والتظاهر
ي) تيسير عملية التملك ألوقاف اجلماعات اخلاصة باألقليات وتوسيع مجاالت
احلريات
ك) استحداث حق رفع الدعوى الفردية أمام احملكمة الدستورية
ل) إلغاء القيود على التفتيش القضائي
م) زيادة تأمني األحزاب السياسية وعضويتها في البرملان
ن) تأسيس هيئة الرقابة العامة
س) إنشاء هيئة حقوق اإلنسان التركية
ع) تعزيز حقوق الطفل
ف) تعزيز حقوق املرأة
ص) زيادة عقوبة استخدام القوة املفرطة
ق) حتسني ظروف احملتجز احتياطيا
ر) إغالق السجون التي ال تتماشى مع معايير األمم املتحدة ومجلس أوروبا
ش) السماح للمعتقلني واملسجونني بحضور تشيع جنازة أقاربهم وزيارة من
يعاني منهم األمراض اخلطيرة
خامسا :اإلصالح القضائي
أ) إضفاء الطابع الدميقراطي على بنية اجمللس األعلى للقضاة واملدعني
العامني
ب) حتول احملكمة الدستورية إلى بنية أكثر دميقراطية وتعددية
ج) تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر
د) حتسينات تهدف حملاكمات عادلة وناجزة
هـ) استحداث قاضي للحريات من أجل تعزيز حق حرية الشخص وأمنه
و) تأسيس محاكم األسرة
ز) توسيع نطاق تطبيق احلرية املراقبة
سادسا :اجلهود املبذولة في مجال توسيع احلقوق الثقافية وإرساء الدميقراطية في
مجال التعليم
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أ) توسيع السماح بتعلم اللغات واللهجات اخملتلفة وتطويرها والبث بها
ب) السماح للمساجني واملعتقلني في السجون باحلديث مع أقاربهم بلغتهم
األم
جـ) إزالة العوائق أمام تسمية املواطنني األتراك ألبنائهم باألسماء التي
يرغبون فيها
د) السماح بإجراء األبحاث األكادميية املتعلقة باللغات واللهجات اخملتلفة في
اجلامعات ،وبإنشاء املعاهد ووضع مقررات دراسية اختيارية لها
هـ) السماح مبمارسة الدعاية السياسية باللغات واللهجات اخملتلفة
و) إلغاء احملظورات املفروضة على املصنفات السينمائية واملوسيقية واملرئية
ز) دعم األنشطة الثقافية املقامة باللغات اخملتلفة
حـ) إنشاء مراكز استعالمات وتوظيف مترجمني للغة الكردية لالستفادة
منهم في اخلدمات العامة
طـ) توظيف املاللي (رجال الدين احملليني) من قبل الدولة
ي) إرساء الدميقراطية في نظام التعليم
ك) زيادة عدد اجلامعات والنصاب اخملصص للتعليم العالي
ل) إلغاء نظام ُمعامالت الدرجات اخملتلفة املطبق في امتحانات القبول
باجلامعات
م) تطبيق نظام حرية الزى في اجلامعات
ن) إلغاء دروس معلومات األمن القومي
سابعا :اجلهود املبذولة في اجملال االجتماعي واالقتصادي
أ) املؤشرات االقتصادية الكبرى والتنمية االقتصادية
ب) اجلهود املبذولة في مجال الصحة
جـ) اجلهود املبذولة في مجال الضمان االجتماعي
د) زيادة عدد املطارات والرحالت اجلوية واملسافرين
هـ) زيادة الطرق الفرعية وتخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية
و) زيادة طول شبكة السكك احلديدية ومشروعات القطار السريع
ز) انتشار مشروعات اإلسكان اجلماعي
حـ) مشروع دعم البنية التحتية للقرى
طـ) مشروع دعم البنية التحتية للبلديات
ي) برنامج الدعم االجتماعي
ك) وكاالت التنمية
ل) برامج الدعم واملساعدة االجتماعية الشاملة ومكافحة الفقر
م) اجلهود املبذولة جتاه أهالي الشهداء واحملاربني وضحايا اإلرهاب
ن) اجلهود املبذولة لتيسير حياة املعاقني
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س) توسيع نطاق التمييز اإليجابي املطبق حيال الفئات احملرومة
ع) زيادة االستثمارات العامة في مناطق شرق وجنوب شرق األناضول
ف) زيادة الرفاهية في املنطقة من خالل خطة عمل مشروع جنوب شرق
األناضول
ص) مشروع العودة إلى القرى وإعادة التأهيل
ق) تعويض ضحايا اإلرهاب
ثامنا :اجلهود املبذولة في مجال تعزيز اإلدارات احمللية
أ) لوائح إدارات محلية جديدة ومعاصرة
1.1قانون البلديات رقم 5393
2.2قانون البلديات الكبرى رقم 5216
3.3قانون اإلدارات اخلاصة في احملافظات رقم 5302
4.4قانون وحدات اإلدارة احمللية رقم 5355
5.5قانون تخصيص حصة من عائدات ضريبة املوازنة العامة إلى اإلدارات اخلاصة
في احملافظات وإلى البلديات
ب) إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى بهدف تعزيز الدميقراطية محليا
اخلامتة
القسم الثاني
حصاد التغير والتحول الدميقراطي في تركيا
()2012 - 2002
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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تقدمي
أجنزت حكومة «حزب العدالة والتنمية» خالل العشر سنوات األخيرة – يدفعها
حب غامر لشعبها ودولتها – الكثير من اخلدمات الكبيرة في كل اجملاالت ،وحققت
استثمارات ضخمة ،وإصالحات جذرية .وال شك أن اإلصالحات الدميقراطية حتتل مكانة
خاصة ومتميزة بني اخلدمات التي قدمتها احلكومة خالل تلك الفترة .لقد خطت
احلكومة خطوات غيَّرت وجه تركيا؛ ترنو إلى دولة أكثر دميقراطية وحرية ورفاهية وأمنًا
واستقرارًا؛ حيث ساهمت خطوات التحول الدميقراطي في منو الدولة وازدهارها بشكل
قوي في مختلف اجملاالت من خالل تأثيرها املباشر على االقتصاد والسياسة اخلارجية
واحلياة االجتماعية.
إن تقاليدنا األصيلة والعريقة قد تأسست على مبدأ عبَّر عنه «الشيخ أدبالي» في
أروع شكل لها حني قال« :ليحيا اإلنسان حتى حتيا الدولة»؛ فالدولة وجدت من أجل
ومتيز
اإلنسان ومن أجل خدمته .والدولة التي ال تُقدر اإلنسان قدره ،وتقصي أبنائهاِّ ،
بني مواطنيها ،وتنسج حول نفسها سيا ًجا ضد مواطنيها ،إمنا هي دولة عاجزة عن
تقدمي اخلدمات ملواطنيها ،وعن ضمان حقوقهم ،وعن النمو والتقدم وحتقيق االستقرار
والرفاهية .فالدولة ليست كيانًا يضع نفسه في مواجهة مع شعبه ،وإمنا هي كيان
عليه أن يبقى ويظل مع شعبه وبه ،ومكلف بتقدمي اخلدمات له.
لقد بذلنا جهودًا ضخمة في العشر سنوات األخيرة حتى نتمكن من جعل الدولة في
خدمة الشعب ،ومن جتاوز مشكلة الثقة بني الدولة والشعب ،أي من أجل جعل الشعب
يحتضن الدولة .وفي هذه املرحلة ،وانطالقًا من مفهوم أن «الدميقراطية والتنمية
تبدأ من الداخل» فقد قمنا بإصالح لإلدارة احمللية .وخطونا خطوات مهمة في اجملال
االجتماعي – االقتصادي بواسطة مشروعات مثل «مشروع دعم البنية التحتية في
القرى» ،ومشروع دعم البنية التحتية في البلديات ،و»مشروع العودة إلى القرية
وإعادة التأهيل» ،و»برنامج الدعم االجتماعي» ،و»تعويض ضحايا اإلرهاب عن
األضرار التي حلقت بهم».
وجنحنا إلى حد كبير بفضل السياسات التشجيعية في تقليص الفروق التنموية
املوجودة بني مختلف األقاليم التركية؛ ونشرنا الرخاء حتى أصغر بقعة سكنية فيها.
وفي هذه املرحلة ،وبالتوازي مع ما قمنا به من جهود في التنمية ،خطونا خطوات جبارة
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أُطلق على كل منها «الثورة الصامتة» في مجاالت مكافحة اإلرهاب ،وفي التحول
الدميقراطي ،وفي مجال القانون .ولم نقدم تنازالت في مجال األمن أو الدميقراطية أو
احلريات .ومن أجل تأسيس السالم االجتماعي اتخذنا من أساليب املعاجلة غير املألوفة
أيضا
ً
أساسا لنا ،وقمنا بتطوير «منظور أمني» جديد ،وألغينا حالة الطوارئ ،وألغينا ً
محاكم أمن الدولة واحملاكم ذات السلطات اخلاصة ،وأسسنا مستشارية النظام العام
واألمن .واألهم من ذلك أننا قمنا بثورة ذهنية من خالل مبادرة السالم االجتماعي التي
أطلقنا عليها اسم «عملية الوحدة الوطنية واألخوة».
أساسا له ،ويقبل باالختالف
مفهوما يتخذ من املواطن وخدمته
وبهذه الثورة وضعنا
ً
ً
باعتباره مصدر ثرا ٍء بدال ً من املعاجلة الدولتية التي ترى مواطنيها مصدر تهديد لها .كما
وفَّرنا إمكانية تعليم اللغات واللهجات اخملتلفة في كل املستويات التعليمية ،وكذلك
سمحنا بإمكانية ممارسة الدعاية السياسية بإجراء البث اإلذاعي والتلفزيوني باللغات
أيضا للمعتقلني واملسجونني في السجون إمكانية إجراء
واللهجات اخملتلفة .وأحتنا ً
املقابالت مع ذويهم بلغاتهم األصلية ،كما قمنا بتوظيف مترجمني باللغات واللهجات
اخملتلفة حتى يتسنى للمواطنني االستفادة من اخلدمات العامة بشكل أفضل.
أساسا لها
وقمنا بإصدار عدد من القوانني واللوائح اتخذت من املعايير السائدة اليوم
ً
في مجال حماية حقوق اإلنسان وتطويرها .وفي هذا اإلطار ،انتهجنا سياسة «عدم
التسامح مطلقا جتاه التعذيب» ،وسمحنا بإعادة احملاكمات استنادًا على قرارات
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وشرَّعنا حق امتالك املعلومة ،ووسعنا من حرِّية إقامة
التنظيمات السياسية واجملتمعية .وكفلنا كذلك لألحزاب السياسية حرية ممارسة
أنشطتها ،وأسسنا «هيئة الرقابة العامة والهيئة التركية حلقوق اإلنسان».
أيضا في مجال
وفي نطاق اإلصالحات العامة ،قمنا بإجراء تعديالت بالغة األهمية ً
القضاء؛ فقد هدمنا املفهوم الوصائي الذي كان يتمتع به القاضي في القضاء،
وأسسنا مكانه بنية أكثر مدنية وأكثر حتررية؛ فرسخنا مبدأ قوة القانون مكان قانون
حتوال ً أكثر دميقراطية من خالل تغيير بنية احملكمة الدستورية ،واجمللس
القوة .وأجرينا ُّ
العامني .وقمنا بإجراء حتسينات وتطويرات تستهدف إجراء
األعلى للقضاة والنواب
ّ
احملاكمات بشكل عادل وناجز ،فضلاً عن اإلقرار بحق املواطن في رفع الدعوى أمام احملكمة
الدستورية .وقمنا بإجراء تعديالت جادة في جوهر املواد الوصائية املوجودة في دستور
1982م ،الذي أُعد خالل فترة احلكم العسكري .وبهذه الكيفية ،وبدعم من الشعب،
ارتقينا مبعاييرنا الدميقراطية.
أيضا باتخاذ عدد من اخلطوات واإلصالحات في مجال التحول املدني مثل:
كما قمنا ً
تغيير بنية مجلس األمن القومي ،وتقليص ساحة سلطات القضاء العسكري ،وإلغاء
بروتوكول «أماصيا» ،وإلغاء منصب العضو العسكري الذي كان موجودًا في بعض
املؤسسات والهيئات العامة ،والسماح برفع الدعاوى ضد قرارات مجلس الشورى
العسكري األعلى ،وفتح الطريق أمام محاكمة قادة االنقالب العسكري في 12
سبتمبر /أيلول  ،1980وتشكيل جلان تقصي احلقائق داخل البرملان التركي.
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ونتيجة كل هذه اإلصالحات اجلذرية وجهود التحول املدني والتحول الدميقراطي ،فقد
أنشأنا تركيا أكثر قوة ،وأكثر ثرا ًء ،وأكثر إعمارًا ،وأكثر دميقراطية ،وأكثر حرية .وسنستمر
في مواصلة جهودنا وإصالحاتنا بكل عزم وإصرار من أجل بلوغ أهدافنا في تركيا 2023م،
واالرتقاء بتركيا إلى وضعية أكثر تأثيرًا وحضورًا في منطقتها وفي العالم كله ،ومن
أجل «تركيا العظمى من جديد» .وإنني ألؤمن بأن تركيا ستصبح الع ًبا أكثر أهمية في
منطقتها طاملا حققت التغيرات والتحوالت واإلصالحات الالزمة؛ وستظل في طريقها
عامليا متألقً ا باقتصادها القوي ،ودميقراطيتها املتقدمة ،وسياستها
جنما
حتى تصبح ً
ًّ
اخلارجية النشطة.
ويقدِّم هذا الكتاب الذي بني أيديكم رص ًدا باإلجنازات التي حققناها في الفترة ما بني
عامي 2012 – 2002م ،واإلصالحات العامة اجلذرية التي تُعد «ثورات صامتة» .وأعتقد
أن هذا العمل املهم الذي ميكن أن يوصف بأنه خارطة طريق لعمليات اإلصالح التالية
مهما لألجيال القادمة .وبهذه املناسبة أتقدم بخالص الشكر إلى
سيشكل مصدرًا
ًّ
كل الهيئات واألشخاص الذين بذلوا جه ًدا في إعداد هذه اإلصالحات وتطبيقها .كما
أشكر كل الهيئات واألشخاص الذين أسهموا في إعداد هذا الكتاب.
وأستودع األجيال القادمة أمانة تركيا ،على أمل بتركيا أكثر قوة وأكثر رخاء...
رجب طيب أردوغان
رئيس وزراء تركيا
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متهيد
تُعد الفترة ما بني 2012 – 2002م فترة زمنية شديدة االستثناء في تاريخ تركيا من
حيث تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان .واحلقيقة أنه خالل العشر سنوات األخيرة
مت اتخاذ خطوات مهمة للغاية جتاه إرساء الدميقراطية في تركيا على أرضية سليمة
ودائمة ،ومن أجل استفادة املواطن التركي من مختلف القطاعات في احلقوق األساسية
واحلريات على أوسع نطاق .وميكن القول أن هذه اخلطوات قد قلصت املسافة املوجودة بني
الدولة واجملتمع ،وبتعبير آخر ،أكدت ثقة الشعب التركي في دولته؛ حيث أصغت حكومة
ص َّمت اآلذان في الفترات السابقة دون
حزب العدالة والتنمية إلى صوت شعبها ،الذي ُ
مطالبه والتي كان في مقدمتها احلقوق واحلريات بسبب النظرة األمنية واملؤسسات
الوصائية .ومن هذا املنظور فقد حرصت حكومة العدالة والتنمية على إحداث توازن
بني األمن واحلرية ،وبذلت جهودًا من أجل تلبية املطالب املشروعة للمواطنني على أوسع
نطاق دون أي متييز بينهم مطلقً ا.
وتشير اخلطوات التي بذلتها حكومات حزب العدالة والتنمية خالل تلك الفترة إلى
أن مستقبل تركيا قد مر مبنعطف تاريخي نحو الوصول إلى تركيا الكبيرة والقوية.
وبينما ترتفع تركيا إلى أعلى التصنيفات في العالم من حيث املعايير الدميقراطية،
فإنها من ناحية أخرى تزيد باستمرار من احترامها لدى دول املنطقة وعلى املستوى
العاملي أيضا .ويرتبط هذا الوضع عن قرب بوقوف حكومتنا على مسافة متساوية من
كافة املواطنني دون النظر إلى اختالفاتهم العرقية والثقافية والدينية والسياسية،
جميعا باعتبارهم «مواطنني متساويني وأحرار» .وباإلضافة إلى ذلك
وبرؤية دولتنا لهم
ً
فقد أولت حكوماتنا ،وهي تسن وتصوغ تشريعاتها بشأن التحول الدميقراطي ،أهمية
أيضا لتضميد جراح املاضي.
كبرى ً
ولذلك فإن تسمية عملية التغير والتحول واسعة النطاق التي شهدتها تركيا خالل
السنوات العشر األخيرة بأنها «الثورة الصامتة» ستكون مقاربة صحيحة .ألن كل
إصالح من هذه اإلصالحات التي جرت فيما بني عامي 2012 – 2002م ودخلت حيز
التنفيذ تبا ًعا إمنا كانت تستهدف رفع سقف الدميقراطية وحقوق اإلنسان في تركيا.
وال شك أن حكوماتنا ستواصل دون كلل أو ملل القيام بإصالحات في مجال التحول
الدميقراطي واحلرية السياسية .إال أن رصد املسافة التي قطعناها خالل فترة العشرة
أعوام األخيرة أمر ضروري ومهم من حيث رسم خارطة الطريق للفترة املقبلة .ولهذا
فقد أعدت مستشارية النظام العام واألمن هذا الكتاب الذي يبرز باخلطوط العريضة
اخلطوات التي بذلناها في طريق التحول الدميقراطي خالل الفترة ما بني عامي – 2002
2012م .ونستهدف بهذا العمل إبراز صورة تركيا التي تسلمنا إدارتها عام  2002ومدى
التحول الذي جرى فيها حتى عام 2012م .ومن ثم يعد هذا العمل مبثابة رصد باإلجنازات
ومثل حكومة
واإلصالحات التي متت ،كما أنه ميكن أن يصبح مرش ًدا ودليال ً على قيم ُ
العدالة والتنمية في مجال التحول الدميقراطي واحلرية السياسية.
فلماذا إذًا كانت هناك حاجة إلى هذا الكتاب ؟ ألن اإلنسان ُجبل على النسيان ،واألجيال
يصعب عليها أن تعرف األمور القدمية .واحلقيقة ،أنه مبجرد النظر في
اجلديدة خاصة
ُ
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هذا العمل املوجود بني أيديكم سنفهم بشكل أفضل إلى أي مدى نعيش اآلن في تركيا
مختلفة متام االختالف إذا ما قورنت مبا كانت عليه قبل عشر سنوات .إن اإلجنازات التي
يرصدها هذا الكتاب مؤثرة إلى حد كبير ،فضال ً عن أن الذين لم يعيشوا تلك الفترة
مبقدورهم أن يروا ويفهموا بسهولة من خالل الكتاب ذلك الفرق الواضح .فال ينبغي
علينا أن نظلم تركيا أو أن نظلم أنفسنا؛ لقد قطعت تركيا حقا مسافة طويلة في
رحلتها نحو التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان .وكانت هذه هي الرسالة األساسية
حلكومات حزب العدالة والتنمية ،وال تزال كذلك .وستستمر رحلتنا من أجل أن تصبح
تركيا دولة احلريات ومجتمع العدالة.
وإنني ألرى هذا الكتاب املؤث ِّر عمال ً بالغ األهمية باعتباره شاه ًدا على تركيا السابقة
وموضحا لألسباب التي كانت وراء القيام بهذه اجلهود خالل تلك الفترة .وأتقدم
ً
فهما أفضل
العمل
هذا
يحقق
أن
أمل
على
العمل،
هذا
في
أسهم
من
كل
إلى
بالشكر
ً
لدى الرأي العام الداخلي واخلارجي على حد سواء بطبيعة الرحلة التي قطعتها تركيا
من خالل «الثورة الصامتة» جتاه التحول الدميقراطي في األعوام العشر األخيرة.
بشير أطاالي
نائب رئيس وزراء تركيا
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املقدمة
شهدت تركيا خالل عهودها السياسية اخملتلفة؛ بداية من مرحلة التعددية
السياسية في تركيا حتى بدايات األلفية اجلديدة نضاال ً مكث َّفً ا من أجل تذليل
املشكالت التي تعترض الدميقراطية .بيد أن عملية التحول الدميقراطي قد تعرضت
النقطاعات في بعض األحيان بسبب التدخالت العسكرية غير االعتيادية .ورغم
اخلطوات واجلهود التي بذلت نحو األمام إال أن الدميقراطية في تركيا لم تتمكن من
الوصول إلى املعايير العاملية طيلة أعوام طويلة .ولهذا حدث انسالخ بني الدولة
واجملتمع؛ فلم تتمكن السلطات السياسية من تلبية طلبات اجملتمع بالتغيير في
مستوى مطمئن.
لقد حتققت في العشر سنوات األخيرة واحدة من أكبر حركات التحول الدميقراطي
وأشملها في تاريخ اجلمهورية التركية باعتبارها حال ً للمشكالت التي برزت في احلياة
االجتماعية والسياسية .وكان الهدف األساسي لهذه اخلطوات املبذولة في فترة األعوام
العشرة األخيرة هو تصفية نظام اإلدارة الذي تشك َّل بإرادة بؤر معينة وأوليجارشية
بيروقراطية ،وتأسيس نظام إدارة دميقراطي مكانه تهيمن فيه إرادة الشعب .وفي هذا
السياق فقد حتققت إصالحات ترنو إلى تطوير احلقوق األساسية واحلريات في كل مجال
وطبقً ا للمعايير العاملية مبقتضى مفهوم إدارة مركزه اإلنسان .وقد لقيت املسافة التي
قطعتها تركيا من خالل هذه اإلصالحات والتي اع ُتبرت نوعًا من «الثورة الصامتة»
قبوال ً واستحسانًا لدى كثير من املراقبني احملليني واألجانب.
وخالل تلك الفترة مت إنتاج سياسات تضع الفرد في املركز وتسعى لتجسير الهوة
املوجودة بني الدولة واجملتمع .ومت وضع تعديالت ترنو إلى توفير االستفادة القصوى
من احلقوق األساسية واحلريات لكل املواطنني دون أي متييز بينهم ،وعلى أساس
املساواة في املواطنة .وقد متت إزالة املظالم التي ورثناها عن املاضي ،والبدء في
محاسبة الذين تسببوا في هذه املظالم ،وذلك باألخذ في االعتبار حساسية
قطاعات اجملتمع اخملتلفة.
وال شك أن عملية التحول الدميقراطي وتوسيع احلريات الفردية هي رحلة تتصف
أيضا
بالدميومة؛ ال آخر لها .فالدول التي تُعرف بأنها من أكثر الدول
تقدما قد تواجه هي ً
ً
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مشكالت مختلفة في مسألتي الدميقراطية وحقوق اإلنسان .غير أن النقطة التي
حتمل األهمية الكبرى هنا هي :أن يتزود النظام بآليات تكفل مأسسة الدميقراطية،
وضمانات للحقوق األساسية واحلريات وقطع الطريق على من يسلكون طرقًا غير
قانونية .ولقد قطعت تركيا مسافة كبرى خالل العشر سنوات األخيرة في تبديد
أخطاء املاضي .وعلى تركيا أن تستمر في بذل جهودها الرامية إلى تأسيس دميقراطية
مؤسسية وحتويلها إلى ثقافة حياة.
ملخصا ملا أجنزته تركيا في مجال التحول
وتعد اإلجنازات املرصودة في هذا الكتاب
ً
الدميقراطي وتعزيز احلقوق األساسية واحلريات .ومن خالل هذا الكتاب ستتوفر للرأي
العام الداخلي واخلارجي إمكانية متابعة إصالحات التحول الدميقراطي في تركيا خالل
العشر سنوات األخيرة من خالل مصدر أصيل رئيسي .وأتوجه بالشكر إلى موظَّ في
املستشارية الذين بذلوا جه ًدا في إعداد هذا الكتاب ،وكذلك إلى كل من أسهم في
إعداده .وأمتنى أن يحقق الفائدة املرجوة للمهتمني واملعنيني.
علوي صاران
محافظ
مستشار النظام العام واألمن
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املدخل
بانتهاء عصر االمبراطوريات في نهاية القرن التاسع عشر ،كان العالم يدخل القرن
متجها نحو منوذج جديد للفرد واجملتمع والدولة وسوق املال .وكان هذا النموذج
العشرين
ً
يعبر عن مزيد من االنغالق بني الدول بعضها البعض ،ومزيد من االنسالخ والقطيعة
بني اجملتمعات بعضها عن بعض ،وعالقات أقل بني أسواق املال بعضها وبعض ،بينما
الفرد لم تتضح معامله بشكل كامل حتى اآلن .وفي القرن احلادي والعشرين نتجه
متاما؛ إلى عالم تأسست فيه العالقات بني األفراد واجملتمعات والدول
إلى عصر مغاير ً
بشكل مختلف إلى حد كبير .ففي ظل التأثير املكثف لعمليات العوملة ،ووسائل
تدريجيا قدرات اجملتمعات والدول
االتصال اجلماعي ،وتقنيات التواصل واملعرفة تتضاءل
ًّ
واجملموعات املنغلقة على إمكانية مواصلة أوضاعها القدمية .وفي الوقت الذي تتداخل
فيه اآلن مع بعضها البعض األفراد واجملتمعات وأسواق املال إلى حد كبير ،وتفقد هيمنة
تدريجيا صعوبة القدرة على االستمرار في
الدولة التقليدية معناها القدمي ،تزداد
ًّ
تطبيق إجراءات مخالفة للدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات.
أيضا من أبعاد كثيرة.
ومن املالحظ بوضوح أن هذه التطورات قد أثرت عن كثب في تركيا ً
إذ إن تركيا لم تقف مكتوفة األيدي إزاء هذه التطورات ،فبالرغم من أن اإلجراءات األمنية
قد تصدرت املشهد في كافة أنحاء العالم بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر /أيلول
فقد حققت تركيا واحدة من عمليات التحول الدميقراطي األكثر شموال ً في تاريخها في
الفترة ما بني عامي 2012 – 2002م.
ومن املعروف أن أحد أهم املشكالت التي واجهت تركيا في املاضي كان وجود مسافة
تدريجيا بسبب التطبيقات
بني الشعب والدولة ،واتساع الهوة بني الفرد  -الدولة
ًّ
والسياسات اخلاطئة .ونبع هذا الوضع من أن حل املشكالت السياسية واالجتماعية
محكوما باملنظور األمني .حيث مت جتاهل
التي واجهتها الدولة بشكل كبير كان
ً
املطالب األساسية للمواطنني طيلة أعوام طويلة سوا ًء في مجال الدميقراطية أو في
توسعة مجال احلقوق واحلريات ،بل إنه قد وُضعت العراقيل أمام مجرد التفوه بذلك.
وقد اتضح بعد جتارب عديدة ومريرة أن السياسات األمنية التي وضعت حاجزًا أمام
متاما كانت
الشعب لم حتقق فائدة في التوصل إلى حل للمشكالت ،بل على العكس ً
هي ذاتها سب ًبا في تفاقم هذه املشكالت.
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جرت إصالحات مهمة في تاريخ تركيا القريب في إطار االرتقاء مبعايير الدميقراطية.
فبعد أن انتقلت تركيا إلى حياة التعددية احلزبية خطت خطوات أكثر أهمية في
مجال التحول الدميقراطي والتحول املدني ال سيما في فترتي حكم عدنان مندريس
وتورجوت أوزال .وبالنظر إلى اخلطوات املبذولة في الفترة القريبة جند أن اإلصالحات
التي حتققت في نطاق عملية التوافق مع االحتاد األوروبي فيما بني عامي 2001 -1999م،
وكذلك التجديدات التي طرأت على مجال احلقوق األساسية كانت كلها خطوات
شديدة األهمية .إال إننا عندما منعن النظر في كثافة اإلصالحات وشمولها وطبيعتها
وتأثيرها جند أن الفترة ما بني عامي 2012 – 2002م فترة حتمل أهمية خاصة .ففي هذه
الفترة حتققت إصالحات ذات طبيعة تاريخية من حيث التحول املدني والتطبيع ودولة
جميعا حتت عنوان «التحول
القانون ورفع معايير حقوق اإلنسان وهو ما ميكن تناولها
ً
الدميقراطي».
ففي تلك الفترة التي شهد
فيها تاريخ تركيا واحدة
من أكثر عمليات التحول
إن هذه اخلطوات التي بُذلت لتوسيع
املدني والدميقراطي شموال ً
ساحة احلقوق األساسية واحلريات
واصلت تركيا بكل عزم
وإصرار جهودها الرامية إلى
ولتسهيل احلياة اليومية على املواطنني
تطبيع احلياة من مختلف
في كل مجال ،ولتأكيد شعور الثقة في
اجلوانب ،وذلك من خالل
الدولة ،لم تكن تستهدف قطاعًا واح ًدا
إلغاء القيود املتشددة
بعينه داخل اجملتمع وإمنا وضعت في
الواحدة تلو األخرى التي
فُرضت على مختلف
اعتبارها اجملتمع كله بتمامه.
جوانب احلياة الطبيعية
تقري ًبا حتت سطوة النظم
الوصائية العسكرية والبيروقراطية والقضائية .كما قلصت من التأثيرات السلبية
للبيروقراطية العامة التي جعلت اجملتمع متخلفً ا عن ركب التطور العاملي والتي وقفت
عائقً ا أمام الكثير من التغير.
وبينما تركت خطوات التحول الدميقراطي بصمتها على العقد األول في القرن احلادي
أيضا جدول النقاشات األساسية لألعوام املقبلة.
والعشرين في تركيا ،فإنها حددت ً
ولقد عززت هذه النقاشات التي تكاثفت في عملية «مشروع الوحدة الوطنية
أيضا مثلما أسرعت في
واألخوة» « خاصة بعد عام 2009م ،من املؤسسة السياسية ً
ُ
عملية التحول الدميقراطي واملدني داخل الدولة .إن التنظيمات القانونية التي أقرت
خالل تلك العملية واستهدفت إزالة العقبات واحلواجز املوجودة بني الشعب والدولة إمنا
تقلل في النهاية من تأثير الدولة ،وتهدف إلى توسعة ساحة اجملتمع املدني وجعل الفرد
في الصدارة .وبينما حتقق القوانني واللوائح التي تُعنى بقطاعات اجملتمع اخملتلفة مثل
األكراد والعلويني والرومان واملواطنني غير املسلمني ساحة مواجهة للمجتمع مع تلك
املشكالت؛ فإنها في اآلن ذاته قد هيأت املناخ ملناقشة املشكالت بشكل حر وللبحث
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عن حلول لها .وبينما لم تكن االختالفات العرقية والدينية والثقافية التي تشكل
ثراء الشعب التركي مسمو ًحا مبجرد التلُّفظ بها خالل عقد التسعينيات ،فإذا مبناخ
للنقاش احلر والديناميكي إلى حد كبير يتبلور في نهاية هذه الفترة .فقد أسرعت
تركيا من حمالتها الرامية إلى التحول الدميقراطي من خالل التح ُّدث واملناقشة بكل
وضوح وصراحة في هذه املشكالت في ظل ذلك املناخ.
إن هذه اخلطوات التي بُذلت لتوسيع ساحة احلقوق األساسية واحلريات ولتسهيل
احلياة اليومية على املواطنني في كل مجال ،ولتأكيد شعور الثقة في الدولة ،لم
تكن تستهدف قطاعًا واح ًدا بعينه داخل اجملتمع وإمنا وضعت في اعتبارها اجملتمع
كله بتمامه .فقد استفادت من هذه االجراءات كل قطاعات اجملتمع التي أُريد التضييق
عليها في كل مجال .ومت التمييز بني العمليات اإلرهابية واملطالب املشروعة من خالل
اخلطوات التي ترفع من سقف احلريات والدميقراطية ،ومت االقتراب مبزيد من املسئولية
واإلحساس جتاه كل قطاع من قطاعات اجملتمع؛ حيث مت رد املظالم التي صدرت عن
االجراءات اخلاطئة في الفترات السابقة .وبهذه الكيفية حتقق لتركيا أن تصبح دولة
أكثر حرية وأمنًا ورفاهية وسعادة بالنسبة لكل مواطن من مواطنيها .وبينما توفر
«سياسات التحول الدميقراطي» التي يجري النقاش حولها منذ زمن طويل وتبلورت
خالل العقد األول من األلفية اجلديدة ساحة مواجهة للمجتمع مع املشكالت ،فإنها
تقوم من ناحية أخرى مبهمة «الترميم االجتماعي» .وعند النظر إلى ما قامت به تركيا
في العشر سنوات األخيرة رغبة منها في اللحاق مبوجة التغير التي يشهدها العالم
فلن يكون من اخلطأ أن نصف هذه اخلطوات كلها بأنها نوع من «الثورة الصامتة».
ويهدف هذا الكتاب إلى تسجيل رصد باإلجنازات التي بُذلت في مجال التغير والتحول
الدميقراطي في فترة العشر أعوام األخيرة ما بني عامي 2012 – 2002م .وسيوفر لنا
هذا الرصد إمكانية الرؤية بشكل أفضل للتحوالت التي جرت داحل تركيا ،ونقلها
بوضوح وأكثر دقة إلى األجيال القادمة .وفي الوقت ذاته ،فهذا النوع من الرصد واسع
النطاق يعد ضروريًا من حيث رسم خارطة طريق واقعية وصحيحة جتاه املستقبل.
ألن استمرارية اخلطوات املبذولة وحركات اإلصالح وتوجهها نحو األهداف الصحيحة
أمر ميكن أن يُكتب له النجاح من خالل املعرفة الصحيحة أوال ً للماضي واحلاضر .كما
أيضا نقل املعلومات اخلاصة بعملية اإلصالح إلى الرأي العام احمللي
سيكون من املمكن ً
والدولي .ولهذا فإن هذا الرصد يحمل طبيعة مرجعية جادة بالنسبة للمهتمني
باإلصالحات التي جرت خالل العشرة أعوام األخيرة.
وال يشتمل هذا الرصد على كل األعمال التي بُذلت خالل العشر سنوات األخيرة ،بل
يشتمل فقط على اخلطوات التي بُذلت في مجال التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان،
وكذلك العناصر األخرى التي سهلت من إجناز هذه اخلطوات.
وقد تناول القسم األول من هذا الكتاب اخلطوط العامة للخطوات واجلهود املبذولة
في عملية التحول الدميقراطي حتى يتسنى لنا إدراك املسافة التي قطعتها تركيا في
رحلتها نحو الدميقراطية خالل العشر سنوات األخيرة ،وكذلك القدرة على تقييم هذه
العملية بشكل صحيح .وقد اعتمد هذا القسم على نظام الشرح املوضوعي وليس
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على نظام الرصد الكرونولوجي.
بينما تعرَّض القسم الثاني للخطوات املبذولة وفق النظام الكرونولوجي مرت َّ ًبا حسب
األعوام وبشكل تفصيلي .ولذلك ،مت تناول كل التنظيمات القانونية واالجراءات ذات
التأثير املباشر أو غير املباشر في مجال التحول الدميقراطي وفق ترتيب تاريخ معينَّ ؛
وبهذه الكيفية مت تسجيل رصد بالتحول الدميقراطي خالل العشر أعوام األخيرة .وقد
اشتمل هذا القسم الذي أُعد في األساس ليشمل الفترة ما بني عامي  2002حتى
أيضا بسبب
2012م ،على خطوات التحول الدميقراطي التي حتققت في عام ً 2013
أهميتها.
بيد أنه من الواضح أن رفع سقف التحول الدميقراطي واحلريات وحقوق اإلنسان هو
أيضا
عملية حتتوي على الكثير من العناصر متعددة اجلوانب وطويلة األمد ،بل ولعلها ً
أيضا .ولذلك فإن تركيا التي تتغير بسرعة ال تزال الساحة مفتوحة
عملية ال تكتمل ً
أمامها نحو املزيد من التحول الدميقراطي.
وال شك أن هذا الرصد سيكون قد وصل إلى مبتغاه إذا متكن من أن يصبح «كتابًا
مرجعيا» للباحثني احملليني واألجانب واخلبراء واألكادمييني ومراكز التفكير في أعمالهم
ًّ
التي تُعنى بتحليل خطوات التحول الدميقراطي في تركيا خالل العشرة أعوام
األخيرة من كافة أبعادها؛ االجتماعية والسياسية والقانونية واالقتصادية والثقافية
والعسكرية واألمنية وفي مجال احلريات.
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القسم األول
�عمليات التحول الدميقراطي في
الفترة ما بني 2012 – 2002م

21

أوال ً :مسيرة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان في تركيا احلديثة

الثورة الصامتة

أوال ً :الدميقراطية في تركيا احلديثة ومسيرة حقوق اإلنسان
أ) دستور  1961و1982
تزامن في تركيا االنتقال إلى الدميقراطية مع االنتقال إلى احلياة السياسية ذات
التعددية احلزبية .ومن املعروف أن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية بعد احلرب
العاملية الثانية كانت واحدة من األسباب املهمة وراء االنتقال إلى احلياة السياسية ذات
التعددية احلزبية .غير أن النظام الدميقراطي فيما بعد احلياة السياسية ذات التعددية
احلزبية لم يستمر فترة طويلة؛ إذ تعرض لسكتة قلبية بسبب االنقالب العسكري
الذي وقع بعد فترة قصيرة عام  .1960حيث متت إعادة تأسيس الدولة وبنائها بعد
هذا االنقالب العسكري .فبينما جرت حركة تصفيات واسعة النطاق داخل أجهزة
الدولة البيروقراطية العسكرية  /املدنية وكذلك داخل اجلامعات ،فإنه من ناحية أخرى
مت تشكيل بنية جديدة للدولة تتسق مع هذه الرؤية اجلديدة ،وبشكل بالغ الدقة من
خالل وضع دستور جديد للبالد.
ورغم أن دستوري  1961و 1982الذين متت املوافقة عليهما بعد االنتقال إلى احلياة
السياسية ذات التعددية احلزبية قد أفسحا مكانًا في املواد اخلاصة بطبيعة اجلمهورية
مببادئ مثل «حقوق اإلنسان» ،و»دولة القانون» ،و»الدولة الدميقراطية»؛ إال أن هذين
الدستورين قد تبنيا مقاربة خاصة بهما في هذا اإلطار جتاه هذه املبادئ .ونتيجة لذلك
ظهرت مشكالت مهمة خالل تطبيق كل من الدستورين؛ تتناقض مع مبادئ حقوق
اإلنسان والدميقراطية ودولة القانون.
ففي دستور  1961تضمن الدستور للمرة األولى بني املواد اخلاصة بطبيعة اجلمهورية
التركية مبادئ تنص على االستناد على حقوق اإلنسان ،ومبادئ الدميقراطية والعلمانية
ودولة القانون االجتماعية .كما اشتمل الدستور على املؤسسات والهيئات التي
تستوجبها تلك املبادئ؛ حيث تشكلت بعد  1961احملكمة الدستورية ومجلس الدولة
باعتبارها آليتني من شأنهما حتقيق تأثير الرقابة القضائية .كما مت النص على تأسيس
العامني بهدف تأسيس استقاللية
الهيئة العليا للقضاة والهيئة العليا للنواب
ّ
القضاء .غير أن هذه التجديدات التي ميكن أن تُقابل بإيجابية للوهلة األولى قد أسفرت
عن نتائج مختلفة عند التطبيق ،وكانت احملكمة الدستورية أبرز مثال على ذلك .ألن
احملكمة الدستورية منذ اليوم األول الذي باشرت فيه مهامها طوَّرت مقاربة حتمي
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الدولة بدال ً من أن تتحرك باجتاه حقوق اإلنسان والدميقراطية؛ حيث أضحت قراراتها جتاه
بنية احلياة السياسية وعملها مسار نقاش دائم.
أيضا في دستور 1982م .ويعد أهم فرق بني دستوري
ومن املالحظ أن ذات املشكالت قد استمرت ً
 1982و 1961في هذه النقطة هو تعبير دستور  1982عن ترجيحه للنظام الدولتي  /الوصائي
بشكل أكثر وضو ًحا ال مواربة فيه .ألن دستور  1982قد قدَّم سوا ًء في قسم املقدمة أو في بنية
مواده األخرى الدولة وقدسية الدولة على حقوق اإلنسان بشكل بالغ الوضوح.

ب) مشكلة الوصاية
عند النظر إلى التطورات التي شهدتها تركيا بعد االنتقال إلى الدميقراطية وإلى
أداء النظام الدميقراطي نالحظ أن أهم سمة الفتة لألنظار هي «الوصاية» .فظاهرة
الوصاية تعبِّر عن نفسها سوا ًء باالنقالبات واإلنذارات العسكرية وسوا ًء في مواد دستوري
 1961و .1982فاإلطاحة بالسلطة املدنية املنتخبة من خالل االنقالب العسكري الذي
وقع في  27مايو /أيار  ،1960واالنقالب العسكري الذي وقع في  12سبتمبر /أيلول
 ،1980واإلنذارات العسكرية التي استهدفت السلطة املدنية في كل من  12مارس/
آذار  1971و 28فبراير /شباط  1997كل هذه األحداث تُبرز قوة العوامل والفواعل
أيضا بنا ًء دستوريًّا من شأنه أن يؤكد
الوصائية .فالقوة التي متتلكها أحضرت معها ً
على وضعيات الفواعل الوصائية ضد السلطة السياسية .وكان مجلس األمن القومي
أحد أهم هذه املؤسسات الوصائية .وقد مت تشكيل مجلس األمن القومي باعتباره
مؤسسة دستورية في دستور  ،1961وذلك من أجل مساعدة السلطة السياسية في
موضوعات األمن القومي .بيد أن القرارات املتخذه في مجلس األمن القومي بسبب ثقل
املسئولني العسكريني في اجمللس كانت تُفهم في الغالب باعتبارها قي ًدا على السلطة
السياسية .وفضال ً عن ذلك فإن العسكر بسبب تعريف مفهوم األمن القومي في
أيضا في سلطات السلطة السياسية.
نطاق واسع ،كان مبقدورهم التدخل ً
أيضا األجهزة والفواعل البيروقراطية من خارج القوات املسلحة في إطار
وينبغي أال ننسى ً
ظاهرة الوصاية املوجودة في تركيا .ويحمل القضاء أهمية خاصة داخل هذه األجهزة .ألن
تابعا لرقابة
للقضاء وضعية مختلفة نظرًا ألنه مرتبط بقراراته التي يصدرها ،وألنه ليس ً
أي جهاز آخر .وإلزامية قرارات القضاء إمنا هي بسبب إصدار القضاء في دولة القانون
للقرارات استنادًا على القانون .وعليه فلو أن القضاء يتخذ القرارات متجاوزًا القانون ولو
أيضا تصبح ملزمة ،فإن أداء النظام في وضع مثل هذا سيكون قد حتقق
أن هذه القرارات ً
متاما عن مبدأ دولة القانون .وتبرز أمامنا العديد من األمثلة التي حتركت فيها أجهزة
بعي ًدا ً
القضاء العليا وشك َّلت قراراتها في اجتاه املفهوم الوصائي الذي نتحدث عنه ،وهو ما جتلى
في بعض قرارات احملكمة الدستورية ومجلس الدولة قدميًا.

ج) دولة القانون والقضاء
إن أساس مبدأ دولة القانون هو التزام كل األشخاص واملؤسسات الذين يستخدمون
السلطة العامة بالقانون .ويحق للسلطتني التشريعية والتنفيذية في دولة القانون
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أن تستخدم سلطاتها فقط داخل احلدود املنصوص عليها في القانون .وعندما تتصرف
السلطات على نحو ال يتفق مع القانون فإن الرقابة القضائية تتدخل باعتبارها آلية
ضرورية .ولهذا تتمتع الرقابة القضائية والسلطة القضائية في دولة القانون بوضعية
خاصة داخل النظام السياسي .ويصدر القضاء قراراته جاعال ً القانون مبقتضى طبيعته
أساسا له .وفي الرقابة التي يقوم بها ليس من املمكن أن تكون
ومبادئ حقوق اإلنسان
ً
دائما .ففي مثل هذه األوضاع ينبغي على
القواعد التي سيستند إليها محددة ومعينة ً
القضاء أن يقدم اجتهادًا في اجتاه املبادئ العامة للحريات والقانون فيما سيقوم به
من تفسيرات .وعندما يتحرك القضاء بهذا الشكل فقط ميكنه أن يصل إلى وضعية
تتناسب مع دوره في دولة القانون.
ومع هذا فإنه من الصعب القول بأن القضاء في تركيا احلديثة قد سار على نحو
يتناسب مع ذلك الدور باملعنى التام .ألن القضاء ال سيما في الفترات التي كان
حاكما
الفاعلون الوصائيون مؤثرين فيها أو في األوضاع التي كان املفهوم الوصائي
ً
فيها ،كان ميكنه أن يصدر قرارات في اجتاه موقف الدولة واخليارات األيديولوجية أكثر من
أن تكون في اجتاه القانون واحلريات .وباإلضافة إلى ذلك فإن القضاء بسبب تخلفه عن
أيضا على
املعايير العاملية لقواعد القانون التي اتخذها
ً
مقياسا له كان ميكنه التوقيع ً
قرارات من شأنها انتهاك مبدأ سيادة القانون .وثمة نقطة مهمة أخرى تتعلق بتنشئة
رجال القضاء ورصيدهم العملي .ولهذه األسباب جميعها فقد عبرت هذه املشكالت
أيضا في التقارير اخملتلفة بشأن إمكانية تطبيق
املهمة وذلك العوار الواضح عن نفسه ً
دولة القانون في تركيا والقضاء على الوصاية القضائية .واخلالصة أن القضاء يشكل
قدما مهمة في اإلصالحات الواجب القيام بها في دولة القانون نظرًا ألنه لم يستطع
ً
أن يقدم ما هو مأمول منه باملعنى التام.

د) االرتقاء مبعايير الدميقراطية وجتاوز النظام الوصائي والتحول املدني

حتميا في تركيا بتأثير
مع حلول أعوام العقد األول من األلفية الثالثة أصبح التغير أمرًا
ًّ
الديناميات الداخلية والتعهدات القانونية الدولية التي وقَّعت عليها تركيا ،وعملية
االنضمام إلى االحتاد األوروبي ،والتطورات اإلقليمية والعاملية .وينبغي أن نضيف هنا
أيضا إلى تلك التطورات مطالب القطاع اخلاص التركي الذي يتمتع بدينامية متطورة
ً
سريعا والكتلة السكانية الشابة الضخمة في تركيا .وبتأثير هذه الديناميات
تطورًا
ً
كلها تول َّدت احلاجة إلى االرتقاء مبعايير حقوق اإلنسان والدميقراطية والدولة القانون
على املستوى الدستوري والقانوني.
وبالنظر من منظور الدميقراطية ميكننا أن ندرك بسهولة أن البنية القانونية التي
نص عليها دستور  1982تستوجب القيام بتغييرات جادة .بيد أن األُمنيات ال تكفي
وحدها لتحقيق إصالحات بنيوية داخل نظام قانوني .وكما تكشف اخلبرات العاملية
واخلبرات التركية ،فإن حتقيق تغييرات ميكن أن توصف بأنها موجة من موجات التحول
ثم كان هناك
الدميقراطي لهو أمر يتطلب سلطة سياسية قوية ذات عزمية ال تلني .ومن َّ
أيضا إلى فترة مستقرة في اآلن ذاته حتى يتسنى إجراء إصالحات بهذه
شعور باحلاجة ً
الكيفية .ولهذا السبب فإن مبادرات التحول الدميقراطي القوية خالل فترة دستور
 1982جاءت متزامنة مع الفترات التي تولت فيها السلطة حكومات مستقرة.
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إن عدم تلبية النموذج السياسي املنصوص عليه في دستور  1982لالحتياجات وضرورة
أيضا بالتطورات املعيشة.
إجراء إصالحات دستورية وقانونية إمنا هو أمر يتعلق مباشرة ً
تدريجيا .فمنذ
ولقد تشكل في تركيا بعد عام  1990وعي بحقوق اإلنسان على نحو متزايد
ًّ
اعترافنا بحق األفراد بالتقدم بالطلبات ،وهو احلق املنصوص عليه في االتفاقية األوروبية
تدريجيا أعداد الطلبات املقدمة من تركيا إلى احملكمة
حلقوق اإلنسان إلى اآلن ،تتزايد
ًّ
األوروبية حلقوق األنسان .ومت القبول بحق األفراد في تقدمي الطلبات إلى احملكمة الدستورية
في القانون التركي وذلك بُغية تقليل أعداد تلك الطلبات ،وهذه كلها أمور تُعنى بشكل
مباشر مبسألة الوعي التي حتدثنا عنها .وبعد اعتراف تركيا أوال ً عام 1987م بحق األفراد
في التقدم بالطلبات املنصوص عليه في االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ثم االعتراف
عام 1990م بسلطة القضاء اإلجبارية في احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،أخذت القرارات
التي تصدرها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في القضايا املتعلقة بتركيا تشغل بشكل
أكثر جدول األعمال .وبسبب أن هذه القرارات ملزمة في اآلن ذاته وتتم متابعة تنفيذها
من ِق َبل مجلس وزراء اجمللس األوروبي فقد مت طرح إصالحات دستورية وقانونية بُغية الوفاء
مبقتضيات قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (أي من أجل جعل تنفيذها ممكنًا).
أيضا أن الكثير من التعديالت الدستورية واإلصالحات القانونية التي أُجريت
ومن املالحظ ً
منذ عقد التسعينيات وحتى اآلن كانت تهدف في اآلن ذاته إلى الوفاء مبقتضيات قرارات
أيضا من قرارات
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،ومن ثم العمل على تنفيذها .وبتأثير ً
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أخذت تتشكل حساسية بالنسبة حلقوق اإلنسان داخل
الدولة ،وبهذه الكيفية شرع األفراد يستخدمون بإفراط اآلليات الدولية للتقدم بالطلبات
بُغية حماية حقوقهم أمام الدولة.
ومن املالحظ أن الديناميات اخلارجية في مرحلة بداية عملية التحول الدميقراطي كانت
أيضا أن الديناميات الداخلية في تلك املرحلة لم تكن بالغة
شديدة الوضوح .ومن املالحظ ً
التأثير ،وهو ما جعلها سمة بارزة في عملية التحول الدميقراطي اجلارية في تركيا .ومع هذا
فإنه من خالل اإلصالحات التي جرت بعد عقد التسعينيات والتطورات السياسية املعيشة
أيضا تقوم بالتوجيه داخل عملية التحول الدميقراطي .وهو ما
شرعت الديناميات الداخلية ً
ميكن أن نالحظه بشكل أكثر وضو ًحا في العقد األول من األلفية األخيرة.
وميكننا التحدث عن العوامل اخملتلفة التي أسهمت في بلورة الديناميات الداخلية.
وأول هذه الديناميات الداخلية هو االقتصاد املتنامي السيما وأن القطاع اخلاص قد أخذ
يواكب بشكل سريع التطورات العاملية ،وضغط على السلطة السياسية لتطبيق
بعض اإلصالحات البنيوية .ومع االرتقاء باملعايير االقتصادية زاد لدى قطاعات اجملتمع
اخملتلفة االهتمام مبسألة احلقوق واحلريات .ونتيجة لذلك االهتمام باتت األجهزة
التشريعية والتنفيذية أكثر استجابة ملطالب حقوق اإلنسان.
ونظرًا لتأثير عمليات العوملة ،وتنوع وسائل االتصال اجلماهيري ،والتطورات اجلارية على
تقنيات االتصال والتواصل فقد بدأ الناس يتابعون عن كثب التطورات اجلارية سوا ًء داخل
الدولة أو في الساحة الدولية ،وأخذوا يشعرون باهتمام أكثر جتاه التطورات املتعلقة
بحقوق اإلنسان ،خاصة وأن األفراد الذين أدركوا إجراءات حقوق اإلنسان في الدول األخرى
وأصبح لديهم القدرة على مقارنتها باألوضاع في تركيا قد أخذوا يطالبون باألفضل
28

الثورة الصامتة
دائما ويوجهون املزيد من االنتقادات لإلجراءات اخلاطئة التي حتدث داخل الدولة .وقد
ً
أدى هذا الوضع إلى فرض مزيد من الضغوط على السلطة السياسية من أجل إزالة
العوائق أمام حقوق اإلنسان والدميقراطية ودولة القانون.
وفي هذا الصدد ميكننا أن ننظر إلى فترة  2012 – 2002على وجه اخلصوص باعتبارها
فترة بالغة األهمية من حيث ظهور املشكالت ،وإجراء اإلصالحات الدستورية والقانونية
في إطار البحث عن حلول لها .وكانت هناك مقاومة من أنصار اإلبقاء على الوضع
القائم ضد اإلصالحات التي سعت السلطة السياسية خالل تلك الفترة إلى حتقيقها
في مجاالت التحول الدميقراطي والتحول املدني واالقتصاد والسياسة االجتماعية
وحقوق اإلنسان والقانون وما شابه ذلك من مجاالت ،وقد جرت هذه املقاومة أمام أعني
اجملتمع كله بسبب انتشار وتنوع وسائل االتصال اجلماهيري على وجه اخلصوص .وبُغية
جتاوز هذه املقاومة مت إجراء تعديالت دستورية في عامي  2007و 2010في عملية تابعها
أيضا.
اجلميع على ذات الشاكلة ً
وقد جرى خالل الفترة املذكورة تعديالن دستوريان مهمان ضد املقاومة الوصائية التي
تواجهها السلطة السياسية .األول جرى عام  2007حيث مت اإلقرار بأن يكون انتخاب
رئيس اجلمهورية بالتصويت الشعبي وذلك بواسطة التعديل الدستوري الذي متت
املوافقة عليه بعد «قرار  )1(»367الصادر عن احملكمة الدستورية .ومع اإلقرار بأن
الشعب هو الذي سينتخب رئيس اجلمهورية الذي يحتل وضعية شديدة الفاعلية
أيضا على
داخل النموذج الوصائي الذي نص عليه دستور  ،1982سيكون قد مت القضاء ً
الضغوط والتهديدات ومخالفة القوانني واألزمات والسلبيات املشابهة التي كانت
تشهدها عملية انتخاب رئيس اجلمهورية في الفترات اخملتلفة منذ عام  1961حتى اآلن.
أما بالنسبة لنقطة انكسار النظام الوصائي فقد كان للتعديالت املتعلقة بالوصايا
القضائية ثقلها البالغ في التعديالت الدستورية التي حتققت عام  2010السيما
العامني،
من خالل التعديالت التي جرت على تشكيل اجمللس األعلى للقضاة والنواب
ّ
حيث مت كسر وصاية مجلس الدولة ومحكمة القضاء العليا املوجودة داخل القضاء
العدلي واإلداري .ومن ناحية أخرى فقد أصبح تشكيل احملكمة الدستورية أكثر تعددية.
وباإلضافة إلى ذلك فإن التطوير املتعلق بنظام القضاء العسكري سيكون من شأنه
اإلسهام اإليجابي في مسألة كسر الوصاية بشكل جزئي.
أيضا للتعديلني الدستوريني اللذين يحققان تصفية للبنية الوصائية
وإن قبول الشعب ً
أيضا في األساس كانت لديه قناعة
التي نص عليها دستور  ،1982ليكشف عن أن الشعب ً
بوجوب إجراء هذه اإلصالحات البنيوية .ومن املالحظ أنه مع دخول أعوام األلفية اجلديدة وفي
ظل تلك التطورات املعيشة أصبحت هناك مطالب قوية بالتحول الدميقراطي صادرة عن
الشعب التركي ولم تعد الديناميات اخلارجية وحدها ،بل أصبحت الديناميات الداخلية في
أيضا محددًا من محددات خطوات التحول الدميقراطي .حيث قام البرملان التركي
اآلن ذاته ً
عقب االنتخابات العامة في  ،2011وبعد هذه التطورات وبنا ًء على طلب شعبي للمرة األولى
في حياة السياسية التركية بتدشني عملية وضع دستور جديد مببادرة منه ذاته.
1
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هـ) دور االحتاد األوروبي في عمليات التحول الدميقراطي
كان للديناميات الدولية تأثير بالغ األهمية وفي مقدمتها االحتاد األوروبي في مرحلة
بدء عمليات التحول الدميقراطي .ال ميكن إغفال تأثير االحتاد األوروبي وعملية التوافق
مع االحتاد األوروبي في جتاوز السياسات التي تسيطر على الدولة ،املنغلقة على
ذاتها واملنعزلة عن العالم واخلائفة من شعبها ،وفي ترسيخ القبول بالدميقراطية
وحقوق اإلنسان على
املستوى العاملي.

ال ميكن إغفال تأثير االحتاد األوروبي
بدأت رحلة تركيا مع االحتاد
األوروبي بتوقيع اتفاقية
وعملية التوافق مع االحتاد األوروبي في
الشراكة مع اجلماعة
جتاوز السياسات التي تسيطر على
االقتصادية األوروبية عام
الدولة ،املنغلقة على ذاتها واملنعزلة عن
 ،1963واستمرت من
العالم واخلائفة من شعبها ،وفي ترسيخ خالل طلبها للعضوية
الكاملة عام  .1987وتُعد
القبول بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
عملية العضوية واحدة
على املستوى العاملي.
من أكثر املشروعات التي
جتسد هدف «الوصول
إلى مستوى احلضارات
املعاصرة»؛ ذلك الهدف الذي له بصماته في تاريخ اجلمهورية التركية .وقد اتخذت
مرحلة عضوية تركيا باالحتاد األوروبي مسارًا متعر ًجا ،ووصل في بعض األحيان إلى
نقطة االنقطاع .بيد أنه مع قبول تركيا دولة مرشحة لالنضمام إلى االحتاد األوروبي
في قمة هلسنكي عام  ،1997اتخذت عملية الترشح لعضوية االحتاد مسارًا متسارعًا،
وأضحت اخلطوات التي بُذلت في ذلك املسار اعتبارًا من عام  2002على وجه اخلصوص
خطوات ذات أهمية كبرى .ففي ظل اخلطوات التي بُذلت واإلصالحات التي حتققت في
تلك الفترة بدأت تركيا عام  2005في مفاوضات العضوية مع االحتاد األوروبي .وبهذه
الكيفية تكون تركيا قد حققت مرحلة مهمة في جهودها التي بدأت عام 1963؛ حيث
انتقلت تركيا من وضعية الدولة املرشحة لالحتاد األوروبي إلى وضعية الدولة التي تدير
مفاوضات االنضمام مع االحتاد األوروبي.
فقد أسهمت معايير كوبنهاجن الالزم حتقيقها بُغية الوصول إلى هدف العضوية
إسهاما جادًّا في االرتقاء مبعايير التحول الدميقراطي في تركيا .وميكن
لالحتاد األوروبي
ً
أن يُنظر في األساس إلى معايير كوبنهاجن باعتبارها حتميات في عملية التحول
الدميقراطي في تركيا؛ وهي املعايير التي ميكن جمعها حتت ثالثة عناوين مهمة هي:
«االرتقاء مبعايير حقوق اإلنسان» ،و»الدميقراطية املدنية» ،و»اقتصاد السوق احلرة».
وفي ظل التعديالت الدستورية الشاملة التي جرت في عامي  2004و 2010في إطار
عملية التوافق مع االحتاد األوروبي ،مت تعديل نحو ثلث دستور  ،1982وقطع مسافة
مهمة في مجاالت الدميقراطية ،وسيادة القانون ،وحماية حقوق اإلنسان وتطويرها.
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ولقد عززت هذه التعديالت التي جرت حزم توافق مع االحتاد األوروبي من الدميقراطية
ودولة القانون ،كما أنها من ناحية أخرى وفَّرت لتركيا منا ًخا أكثر حرية .ويُعد دعم
كافة قطاعات اجملتمع لهذه التغيرات مؤشرًا على أنها كانت خطوات تستهدف تلبية
االحتياجات االجتماعية في اآلن ذاته وليست نابعة من رغبة االحتاد األوروبي وحده.
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ثانيا :تغيير املنظور األمني
ً
مع انهيار سور برلني وانتهاء احلرب الباردة تسارع البحث عن «عالم أكثر دميقراطية
وأكثر حرية» على املستوى العاملي .واستمرت رياح احلرية والدميقراطية حتى هجمات
احلادي عشر من سبتمبر /أيلول التي ضربت الواليات املتحدة األمريكية.
وفي مقابل رياح احلرية والدميقراطية التي هبت في العالم ،فإنه ال ميكن القول أن
متاما ففي تلك
عقد التسعينيات في تركيا قد شهد حالة مماثلة .بل على العكس ً
األعوام ازداد انغالق تركيا على نفسها؛ حيث عاشت فترة من األحوال غير الطبيعية
مثل تطبيق حالة الطوارئ ،ووقائع تعذيب ،وجرائم قتل مجهولة الفاعل .ومع فترة 28
أيضا ،كانت الدولة تنعزل من ناحية عن
فبراير /شباط( )2التي شهدتها تلك األعوام ً
عملية االنضمام إلى االحتاد األوروبي وعن التطورات اجلارية في العالم ،وأصبحت من
ناحية أخرى تعيش نوعً ا من «أزمة الثقة» مع مواطنيها.
وبينما كان العالم بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر /أيلول عام 2001م يشهد
متاما
ً
تقليصا في مجال احلريات وانغالقًا على ذاته ،كانت تركيا متر بعملية مغايرة ً
لذلك؛ حيث دخلت فترة من التوسعة والراحة في مجال التحول الدميقراطي وحقوق
اإلنسان .حيث توجهت تركيا إلى تغيير جذري في منظورها ملفهوم األمن املستقر
من خالل السياسات التي انتهجتها في العشر سنوات األخيرة .حيث تخلصت من
مقاربة النظر إلى الشعب واملواطنني باعتبارهم تهدي ًدا في سياساتها األمنية .وتبنت
مفهوما يثق في الفكر الرشيد املنبثق عن العمق التاريخي لألمة .وتبنت استراتيحية
ً
ال تعتمد فقط على احملور األمني بل تتسم بتعدد األبعاد فيما يتعلق باإلرهاب الذي يأتي
انعكاسا لالنتقال من مفهوم الدولة
على رأس املشكالت التي تهدد الدولة ،وهو ما يعد
ً
السلطوية إلى الدولة الدميقراطية .وقد مت اتخاذ خطوات بالغة األهمية نحو التطبيع
في املوضوعات األمنية والتي يأتي على رأسها مكافحة اإلرهاب ،وذلك من خالل التخلِّي
عن الطوارئ واملعاجلات واملناهج التي تُعد استثنائية في دولة القانون الدميقراطية .وقد
2

تعبِّر فترة  28فبراير عن عملية غير دميقراطية بدأت في تركيا من خالل القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس
أيضا األحداث والوقائع التي جرت خالل تلك
األمن القومي الذي انعقد في  28فبراير 1997م ،كما أنها تشمل ً
العملية .حيث أُضرت احلكومة املوجودة آنذاك إلى االستقالة من خالل هذا التدخل في العملية السياسية،
أيضا «االنقالب ما بعد احلداثي» ذلك االنقالب الذي جتاهل اإلرادة الشعبية ،وفُرضت العديد
والذي أُطلق عليه ً
من اإلجراءات التي أخلَّت باحلقوق األساسية واحلريات ويأتي على رأسها اإلخالل بحرية الدين والوجدان.

35

2012–2002
أيضا بعملية محاسبة أمام القضاء للمسئولني عن اإلجراءات
أتت هذه اخلطوات معها ً
غير الدميقراطية مثل االنقالب العسكري ،واالنقالب ما بعد احلداثي ومحاولة االنقالب.
وفي هذا النطاق مت إلغاء حالة الطوارئ .وأُلغيت محاكم أمن الدولة واحملاكم ذات
السلطات اخلاصة .ومت تدشني «مشروع الوحدة الوطنية واألخوة» بهدف القضاء على
اإلرهاب وحتقيق السالم االجتماعي واألخوة .ومت تأسيس مستشارية النظام واألمن
العام بُغية تطوير السياسات واالستراتيجيات في مجال مكافحة اإلرهاب .ومت تغيير
قانون املواطنة .وبدأت جهود متعلقة بإعادة األسماء القدمية إلى الوحدات السكنية.
ومت تسهيل إجراءات احلياة اليومية ،وتقليل اإلجراءات البيروقراطية على املواطنني من
خالل جتاوز أزمة عدم الثقة.
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة.

أ) إلغاء حالة الطوارئ
تُعد أصول إدارة الطوارئ هي السبل التي تتخذها الدولة في مواجهة أي تهديدات أو
مخاطر طارئة تعجز عن السيطرة عليها من خالل القواعد الطبيعية للنظام القانوني.
وقد نص دستور  1982على نوعني من أصول إدارة الطوارئ وهما «حالة الطوارئ»
و»األحكام العرفية» .وحالة الطوارئ هي أصول إلدارة الطوارئ يتم إعالنها ألسباب
محددة ،وتسمح بالتعطيل اجلزئي أو الكامل للحقوق األساسية واحلريات بشكل مؤقت
أو تفرض على املواطنني أعباء مالية وعينية وأعمال معينة .أما األحكام العرفية فهي
أصول إلدارة الطوارئ يتم إعالنها ألسباب أكثر خطورة من األسباب التي تستوجب إعالن
حالة الطوارئ ،وتسمح
بالتعديل اجلزئي أو الكلي
وتتمثل أول خطوة كبيرة من خطوات
للحقوق األساسية واحلريات
التحول الدميقراطي في قيام احلكومة
بشكل مؤقت أو تسمح
بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ بتاريخ
باتخاذ التدابير اخملالفة
 03نوفمبر /تشرين الثاني 2002م أي
للضمانات املنصوص عليها
في الدستور ،وينتج عنها
يوما من تشكيلها ،وذلك بعدم
بعد ً 21
انتقال سلطات احلماية إلى
استصدار قرار بتمديد حالة الطوارئ.
العسكريني.

وعند األخذ في االعتبار املدة الطويلة
التي ُطبقت فيها األحكام العرفية
وحالة الطوارئ خالل فترتي دستور 1691
و 2891جند أن عودة اإلدارة الطبيعية في
كل تركيا عام 2002م ميثل تطورًا بالغ
األهمية.
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فترة حالة الطوارئ التي بدأت في  19يوليو /متوز 1987م بشكل مؤقَّت واستمرت دون
انقطاع حتى عام 2002م من خالل متديد العمل بها  46مرة على التوالي ،أدت السلطات
القوية املمنوحة لإلدارة وتقليص حقوق اإلنسان بشكل كبير إلى مشكالت جادة.
أيضا استثناءات الرقابة القضائية السيما في ظل حالة الطوارئ إلى أي مدى
وتكشف ً
تضمنت تلك الفترات قالقل جادة من حيث حقوق اإلنسان .وقد مت تسجيل هذه القالقل
ضد تركيا في رقم قياسي أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .وعندما نضيف إلى
أيضا السلطات اإلضافية التي ُمنحت للعسكريني خالل تلك الفترات نلحظ أن
ذلك ً
تطبيق حالة الطوارئ كان أحد أهم العوائق أمام عملية التحول الدميقراطي.
وتتمثل أول خطوة كبيرة من خطوات التحول الدميقراطي في قيام احلكومة بإلغاء
يوما
تطبيق حالة الطوارئ بتاريخ  30نوفمبر /تشرين الثاني 2002م أي بعد ً 12
من تشكيلها ،وذلك بعدم استصدار قرار بتمديد حالة الطوارئ .وعند األخذ في
االعتبار املدة الطويلة التي ُطبقت فيها األحكام العرفية وحالة الطوارئ خالل
فترتي دستور  1961و 1982جند أن عودة اإلدارة الطبيعية في كل تركيا عام 2002م
ثم ينبغي قبول هذه اخلطوة باعتبارها نقطة انعطاف
ميثل تطورًا بالغ األهمية .ومن َّ
مهمة في بداية «الثورة الصامتة» من الناحية الرمزية.

ب) إلغاء محاكم أمن الدولة واحملاكم ذات السلطات اخلاصة
كانت محاكم أمن الدولة قد دخلت النظام القضاء التركي مبوجب التعديالت الدستورية
التي جرت عام 1973م ،وكانت تقع في مركز االنتقادات بشكل دائم باعتبارها مؤشرًا
على اإلعالء من األمن داخل توازن األمن – احلريات .وكان يزيد من االنتقادات املوجهة إلى
قاض عسكري بني
تلك احملاكم وجود االختالفات في أصولها القضائية وكذلك وجود ٍ
أيضا اتضح أن هذه االنتقادات كانت على حق غال ًبا بسبب أن
أعضائها .وعند التطبيق ً
القضايا املنظورة كانت تنتهي مبقاربات أمنية بشكل شديد.
ومن ناحية أخرى فقد كانت بنية محاكم أمن الدولة سب ًبا في تصنيف تركيا من ِق َبل
احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان باعتبارها مخالفة
وبهذه الكيفية انتهت في عام 4002م
حلقوق القضاء العادل
رحلة محاكم أمن الدولة التي بدأت عام
املنصوص عليه باالتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان.
3791م ،ومت اتخاذ خطوة أخرى مهمة
بدأت
ولهذا السبب فقد
نحو الوضع الطبيعي في القضاء من
تركيا مبوجب التعديالت
خالل إلغاء محاكم العقوبات املشددة
الدستورية التي جرت
ذات السلطات اخلاصة عام 2102م.
عام 1999م بإلغاء مقعد
القاضي العسكري داخل
محاكم أمن الدولة .ثم في
متاما .وبإلغاء محاكم أمن الدولة تأسست مكانها
عام 2004م أُلغيت هذه احملاكم ً
أيضا بالنظر
محاكم العقوبات املشددة ذات السلطات اخلاصة ،وقد كُلفت هذه احملاكم ً
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في القضايا املقترفة ضد الدولة وفي اجلرائم املنظمة بشكل عام .وبسبب القصور
الذي ظهر خالل الفترة التي امتدت لعشرة أعوام مت إلغاء احملاكم ذات السلطات اخلاصة،
وذلك مبوجب التجديد الذي أُجري على احلزمة القضائية الثالثة التي متت املوافقة
عليها بالقانون رقم  6352بتاريخ 2012/7/2م وطبقً ا لذلك التعديل اجلديد أصبحت
الدعاوى التي تُرفع بسبب هذا النوع من اجلرائم س ُتنظر أمام احملاكم التي أُطلق عليها
«محكمة املنطقة للعقوبات املشددة».
وبهذه الكيفية انتهت في عام 2004م رحلة محاكم أمن الدولة التي بدأت عام
1973م ،ومت اتخاذ خطوة أخرى مهمة نحو الوضع الطبيعي في القضاء من خالل
إلغاء محاكم العقوبات املشددة ذات السلطات اخلاصة عام 2012م.

ج) إطالق مشروع الوحدة الوطنية واألخوة
مت إطالق «مشروع الوحدة الوطنية واألخوة» في شهر يوليو /متوز عام 2009م بهدف
القضاء على اإلرهاب وحتقيق السالم االجتماعي واألخوة .وقد استهدف هذا املشروع
تطوير سياسة حل متعددة األبعاد إزاء مشكلة اإلرهاب التي أخذت في التضخم
منذ أعوام طويلة .وقد
استهدفت تركيا في
لقد حققت اخلطوات املبذولة في نطاق
هذا اإلطار القضاء على
مشروع الوحدة والوطنية واألخوة جتاوزًا
اإلرهاب أو النزول به إلى
للمخاوف والطابوهات واحملظورات،
أدنى املستويات من خالل
ومواجهة اجملتمع والدولة ملشاكله،
رفع املعايير الدميقراطية
في تركيا .ومن أجل حتقيق
وأتاحت التحدث والنقاش بصراحة عن
ذلك تبذل تركيا خطوات
املشكالت التي تضخمت بسبب عدم
متقدمة في مجال التحول
السماح بالتحدث فيها ألعوام طويلة.
الدميقراطي من ناحية ،ومن
وبهذه الكيفية أصبحت املشكالت
أيضا تواصل
ناحية أخرى
ً
جهودها الرامية إلى منع
تُناقش بحرية وسهولة ،وتوَّلدت ألول
انضمام أعضاء جدد إلى
مرة إرادة لدى الدولة حلل مكث َّف لهذه
التنظيم اإلرهابي وإعادة
املشكالت ،وغدت الدولة في اآلن ذاته
الذين انضموا إلى التنظيم
تقوم بعملية من «الترميم االجتماعي» .للمجتمع مرة أخرى وذلك
من خالل جتفيف املنابع
التي تغذي ذلك التنظيم.
وقد استهدف مشروع الوحدة الوطنية واألخوة ،وهو مشروع يعتبر امتدادًا لعملية
التحول الدميقراطي والتطبيع التي بدأت في تركيا عام 2002م ،توفير مناخ تعددي
وحترري ،ميكن فيه خملتلف اآلراء أن تعبِّر عن ذواتها بشكل سلمي ،وأن تُناقش فيه
مقترحات احللول في جو من التسامح املتبادل ،وذلك من خالل توسيع مجال التحول
الدميقراطي برفع معايير احلقوق األساسية واحلريات.
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لقد حققت اخلطوات املبذولة في نطاق مشروع الوحدة والوطنية واألخوة جتاوزًا
للمخاوف والطابوهات واحملظورات ،ومواجهة اجملتمع والدولة ملشاكله ،وأتاحت
التحدث والنقاش بصراحة عن املشكالت التي تضخمت بسبب عدم السماح
بالتحدث فيها ألعوام طويلة .وبهذه الكيفية أصبحت املشكالت تُناقش بحرية
وسهولة ،وتوَّلدت ألول مرة إرادة لدى الدولة حلل مكث َّف لهذه املشكالت ،وغدت
الدولة في اآلن ذاته تقوم بعملية من «الترميم االجتماعي».
وتواصل تركيا خطواتها في إطار مشروع الوحدة الوطنية واألخوة ،وتبذل جهودها من
أجل تعزيز املرجعية املشتركة وتأسيس مستقبل مشترك.

د) تأسيس مستشارية النظام العام واألمن
لم يكن لدى تركيا «استراتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب» على مدار تاريخ
دائما باعتباره نقيصة
مكافحتها لإلرهاب الذي يقترب من األربعني ً
عاما .وقد ذُكر ذلك ً
جادة بسبب عدم وجود مؤسسة تنظر إلى مشكلة اإلرهاب من منظور العلوم املدنية
أيضا في هذا اجملال؛ حيث مت
واالجتماعية .وقد خطت احلكومة التركية خطوة مهمة ً
تأسيس مستشارية النظام العام واألمن بالقانون رقم  5952بتاريخ 2010/2/17م،
ثم تعمل املستشارية
إميانًا بضرورة معاجلة املشكلة بشكل كُلِّي ومتعدد األبعاد ،ومن َّ
على إجراء املزيد من التحليالت من خالل استخدام املناهج العلمية واملعطيات في
مجال مكافحة اإلرهاب ،وتطوير مقترحات احللول والسياسات واالستراتيجيات ،وكذلك
حتقيق التنسيق بني الهيئات واملؤسسات املعنية بهذا املوضوع.
وبهذه الكيفية ،وعلى نحو متوازن من التغير احلادث في املنظور األمني؛ لم تكتف
الدولة باتخاذ التدابير األمنية الالزمة حلل املشكلة ،بل تبنت مقاربة جديدة تتناول
مكافحة اإلرهاب في إطار متعدد األبعاد من بُعده االجتماعي والنفسي والقانوني،
وتتحرك وفق معطيات العلوم االجتماعية ،وتستفيد من اخلبرات الدولية.

هـ) إعادة حقوق اجملردين من اجلنسية التركية
بعا في الكثير من األحوال السيما في
كان سحب اجلنسية من املواطنني أسلوبًا متَّ ً
فترات االنقالب العسكري وما بعدها .وكان سحب اجلنسية من املواطنني ألسباب
سياسية ومبررات اعتباطية سب ًبا في تعرُّض الكثير من املواطنني وأسرهم لظلم بي.
وفي هذا النطاق أصدرت الدولة قانون املواطنة اجلديد عام 2009م .وقد وفَّر هذا القانون
جمللس الوزراء حق إعادة منح اجلنسية للمواطنني األتراك الذين ُسحبت منهم اجلنسية
بدعوى قيامهم بأعمال ال تتفق مع االنتماء للوطن .وبهذه الكيفية أصبح لألشخاص
واضطروا للعيش خارج تركيا خالل فترة االنقالب
الذين ُسحبت منهم حقوق املواطنة
ُ
العسكري  12سبتمبر /أيلول 1980م أو ألسباب سياسية أخرى احلق في استعادة
حقوقهم مرة أخرى.
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و) تيسير احلياة اليومية
كان املواطنون األتراك في املاضي يشتكون ،وهم على حق ،من الكثير من اإلجراءات الروتينية
التي تُطبق بدعوى األمن مثل :وقوفهم بسياراتهم في صفوف متتد لكيلو مترات عند نقاط
التفتيش واملراقبة .وكانت عمليات التفتيش األمني هذه متث ِّل واحدة من أهم املشكالت التي
يعاني منها املواطنون الذين يقطنون منطقتي شرق وجنوب شرق األناضول في التسعينيات
من القرن املاضي .وبهدف تيسير احلياة اليومية على املواطنني مت تقليص أعداد نقاط
التفتيش واملراقبة على الطرق مبوجب القرار الصادر في أوائل عام 2010م.
كان في الفترات السابقة قد مت حظر استخدام املواطنني للمراعي والهضاب املوجودة
سلبيا
في املناطق التي يعيشون فيها مببررات أمنية مختلفة .وكان هذا الوضع يؤثر
ًّ
على اقتصاد املنطقة .وبُغية رفع مستوى العمالة واملستوى االقتصادي للمواطنني،
فقد مت في أوائل عام 2010م إلغاء ذلك احلظر املفروض على املراعي والهضاب السيما
املوجودة في مناطق شرق وجنوب شرق األناضول.

ز) إعادة األسماء القدمية إلى املناطق السكنية
تعد أسماء املواضع اجلغرافية واحدة من أهم دعائم جسور االرتباط بالتاريخ الثقافي.
ومن هذه الناحية ميكن القول أن كل اسم ملكان ما يعتمد على خلفية تاريخية.
وكانت قد تغيرت في املاضي أسماء العديد من املناطق في تركيا ألسباب سياسية
أيضا أن يطلق الناس أسما ًء على األماكن التي
وأيديولوجية .ولم يكن من املستطاع ً
يعيشون فيها تتفق مع لغاتهم احمللية وثقافاتهم ،وهو ما يؤدي إلى اإلضرار مبشاعر
املرجعية لدى املواطنني .وباألخذ في االعتبار املطالب املشروعة في هذا املوضوع ،مت
السماح بإعادة إطالق األسماء القدمية على املناطق السكنية ،وتغيرت في ذلك اإلطار
أسماء بعض املواضع واألماكن السكنية.

ح) احلد من اإلجراءات البيروقراطية وجتاوز أزمة الثقة جتاه املواطن
تشعر تركيا باحلاجة إلى نظام بيروقراطي يعمل بشكل جيد من أجل تقدمي اخلدمات
العامة بشكل سريع ومؤثر ومثمر ونوعي وشفاف .حيث أن كثرة العمليات اإلجرائية
البيروقراطية داخل املؤسسات العامة تتسبب في تضييع الوقت واجلهد وكذلك في
فقدان الدولة الثقة والقيمة لدى الشعب .ومن ناحية أخرى تُعتبر القواعد التفصيلية
وكثرة املستندات والوثائق التي تُطلب من املواطن مؤشرًا على عدم ثقة الدولة في
املواطن .وهذه اإلجراءات الورقية والتي تستهلك وق ًتا طويال ً تضر أكثر ما تضر املواطنني
الشرفاء األبرياء.
وسعت الدولة من خالل اخلطوات املبذولة جتاه احلد من اإلجراءات البيروقراطية في
العشر سنوات األخيرة إلى التيسير على املواطنني الذين يتعرضون للظلم بسبب
قياسا بالدول األوروبية؛ حيث
آليات املؤسسات العامة شديدة البطء والضخامة
ً
سهلت عليهم الوصول إلى اخلدمات العامة األساسية مثل التعليم والصحة واملالية،
أيضا رفع العراقيل البيروقراطية املوجودة في هذا اجملال قدر اإلمكان.
واستهدفت ً
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التحول
جهود
إن
الدميقراطي املتواصلة منذ
األعوام األولى لأللفية
وسعت من
اجلديدة قد َّ
ساحة احلقوق األساسية
ويسرت احلياة
واحلريات،
َّ
اليومية ،وطوَّرت من
مشاعر الثقة بالدولة.
وفي هذا اإلطار ميكن تقييم
اخلطوات املبذولة جتاه احلد
من اإلجراءات البيروقراطية
وجتاوز أزمة الثقة مع
املواطن باعتبارها جز ًء من
عملية التحول الدميقراطي.

وإذ أدت تلك التعديالت التي أُجريت
بهدف احلد من اإلجراءات البيروقراطية
وتبسيط األعمال اإلدارية إلى إلغاء 124
مستند من العملية اإلدارية فإنها قد
أيضا ضرورة تصديق التوثيق من
ألغت ً
رسميا .باإلضافة إلى ذلك فقد
 512إجرا ًء
ًّ
مت حتويل  64سلطة من املركز إلى الفروع،
وكذلك  62سلطة من مقار احملافظات
ومديريات املناطق إلى الوحدات اإلدارية
الفرعية.

وفي هذا النطاق متت إعادة تنظيم األصول واألسس التي يلزم على اإلدارات اتباعها
من أجل تشكيل إدارة عامة مؤث ِّرة ومثمرة وقابلة للمحاسبة وشفافة وتثق في
ومبسط ومنخفض
بيانات املواطن ،وحتقيق أداء للخدمات العامة بشكل سريع وجيد
َّ
التكاليف .ففي البداية متت املوافقة عام 2007م على «قانون بشأن إلغاء العمل
لبعض القوانني التي لم يعد من املمكن تطبيقها» ،وذلك بهدف تصفية األحكام التي
فقدت راهنيتها وقدرتها على التطبيق ،وتعديل األحكام املتناقضة وتبسيط اللوائح
ورفع معدالت اجلودة .ثم مبوجب «الالئحة اخلاصة بجهود توحيد اإلجراءات البيروقراطية
واألصول واألسس التي ستطبق عند تقدمي اخلدمات العامة» التي دخلت حيز التنفيذ
عام 2009م ،مت إجراء تعديالت على  170الئحة خاصة ببعض املؤسسات التابعة واملعنية
برئاسة الوزراء والوزارات .وإذ أدت تلك التعديالت التي أُجريت بهدف احلد من اإلجراءات
البيروقراطية وتبسيط األعمال اإلدارية إلى إلغاء  421مستند من العملية اإلدارية
رسميا .باإلضافة إلى
أيضا ضرورة تصديق التوثيق من  215إجرا ًء
فإنها قد ألغت ً
ًّ
ذلك فقد مت حتويل  46سلطة من املركز إلى الفروع ،وكذلك  26سلطة من مقار
احملافظات ومديريات املناطق إلى الوحدات اإلدارية الفرعية.
بيروقراطيا وتستهلك
ومن خالل هذه التعديالت مت تقليص اإلجراءات التي تشكل عائقً ا
ًّ
الكثير من األوراق بال داعي وتهدر الكثير من الوقت واجلهد .وبهذه الكيفية وصلت
اإلدارة العامة إلى بنية مؤثرة جتعل تقدمي اخلدمة بؤرة اهتمامها ،ومت قطع أشواط مهمة
نحو تبسيط اإلجراءات واإلسراع بها .وفي هذا النطاق استهدفت الدولة احلد من
اإلسراف في الوثائق واملستندات من خالل القيام بتغييرات مثل إلغاء القواعد التي
تعتمد على املعلومات والوثائق غير الضرورية داخل اخلدمات التي تقدم من قبل اإلدارات
املركزية واإلدارات احمللية ،وكذلك تقدمي بعض اخلدمات من خالل القنوات اإللكترونية.
وقد بدأت الدولة في تقدمي اخلدمات التي كانت تقدمها ورقية أو تعتمد على قواعد
شكلية تفصيلية ذات مصروفات عالية عبر الوسائط الرقمية في إطار مشروع الدولة
41

2012–2002
وسطا أكثر سرعة ومصداقية ودائم ال ينقطع .وفي ظل الدولة
اإللكترونية باعتباره
ً
اإللكترونية تقدم املؤسسات والهيئات العامة خدماتها للمواطنني على مدار اليوم عبر
الوسائط التقنية دون عوائق بيروقراطية .ويتم إجراء اخلدمات املطلوبة في اإلجراءات
الرسمية من خالل الثقة في البيانات التي يقدمها املواطن دون احلاجة إلى طلب األوراق
األصلية وذلك باالعتماد على الرقم القومي للمواطن وعنوان محل إقامته وبيانات
الهوية واالتصال اخلاصة به .وتطبيق الدولة اإللكترونية ليس مقصورًا على اإلجراءات
أيضا سرعة في تدفق املعلومات بني
املوجودة بني املواطن واملؤسسات العامة ،بل يحقق ً
املؤسسات العامة ،وهو ما أوجد تأثيرًا متزاي ًدا في أداء اخلدمات العامة.
وثمة مشكلة أساسية أخرى في مجال اخلدمات العامة كانت تتمثل في االضطراب
الذي يشهده قطاع الصحة والبطء في الوصول إلى اخلدمات .غير أنه في األعوام
األخيرة دخلت قطاع الصحة إجراءات يسرت على املواطن حياته اليومية مثل إلغاء
نظام التحويالت الطبية وتوحيد مؤسسات صندوق املعاشات وهيئة التأمني الصحي
حتت مظلة مؤسسة الضمان االجتماعي ،وتوحيد مستشفيات هيئة التأمني الصحي
ومستشفيات الدولة ،وكفالة أحقية املرضى في الذهاب إلى املستشفيات التي يرغبون
فيها ،والسماح للمواطنني بالعالج بالقطاع اخلاص ،وبهذه الكيفية مت رفع جودة اخلدمة
أيضا في القطاع العام.
ً

وثمة موضوع آخر ميثل الشكوى األكثر في العالقات بني املواطنني والدولة ،ويتمثل في
معاملة اإلداريني للمواطنني .إذ كان اإلداريون ينظرون إلى اجملتمع من عل ،وال يتمكن
املواطن من أن يشرح لهم آالمة ومشاكله ،وكانوا يعكسون الوجه السلطوي والصلب
أيضا على تطوير مقاربة جادة ،حيث أنها
للدولة .وقد أقدمت الدولة في هذا املوضوع ً
أعطت أولوية في الفترة األخيرة عند تعيني اإلداريني في مناصب الدولة إلى الشخصيات
التي تُبرز صورة الدولة الدافئة الرحيمة ،وإلى األشخاص القادرين على حتقيق التوافق
والتصالح مع القيم االجتماعية وإنتاج احللول واالهتمام باإلنسان.

42

�ثالثًا :اجلهود املبذولة في مجال
الرقابة واإلشراف املدني

الثورة الصامتة

ثالثًا :اجلهود املبذولة في مجال الرقابة واإلشراف املدني
كما أوضحنا في األقسام السابقة فإن واحدة من أهم املشكالت التي تواجه تركيا هي أن
الرقابة واإلشراف العسكري ،والبيروقراطي و/أو القضائي قد حل مكان الرقابة واإلشراف املدني
والدميقراطي .وقد شكلت هذه التطبيقات الالدميقراطية التي استمدت قوتها من دستوري
 1961و 1982موضوعات النقاش واجلدال الرئيسية خالل تاريخ تركيا القريب .ويأتي على
رأس هذه املوضوعات طغيان االنعكاسات الدولتية رغم انتقال تركيا إلى احلياة السياسية
الدميقراطية في عقد اخلمسينيات من القرن املاضي عبر منصب رئاسة اجلمهورية املزوَّد
بسلطات واسعة والذي لم ينتخبه الشعب ،وكذلك اجتماعات مجلس األمن القومي الذي
يُعتقد أنه أكثر تأثيرًا من مجلس الوزراء ،ونقاشات التعيني – االنتخاب ،وتدخالت القضاء املثيرة
دعما أو مواجهة اجتماعية.
للجدل ،وقرارات احملكمة الدستورية التي ال جتد ً
وبينما كانت تركيا تقدِّم نفسها في منطقتها في األعوام األخيرة باعتبارها دولة قانون
دستورية ،كان من ناحية أخرى مفهوم الرقابة واإلشراف املتمركز حول الدولة يواصل
جهوده حلماية وضعه القائم .فرغم الذهنية الوصائية املتجذرة التي تسعى ألن ترى/
تُبرز األوضاع اخلاصة لقسم من تركيا باعتبارها عائقً ا أمام حتقيق دولة القانون وفق
املعايير العاملية ،فقد حتققت تطورات بالغة األهمية في اجتاه تطوير الدميقراطية من
خالل سلسلة من اإلصالحات املهمة التي حتققت في مجال الرقابة واإلشراف املدني.
وفي هذا النطاق فقد مت السماح ألن يتولى شخص مدني منصب األمني العام جمللس
األمن القومي من خالل إلغاء شرط أن يكون عسكريًا .ومت تقليص مساحة سلة القضاء
العسكري .ومت إلغاء بروتوكول أماصيا الذي كان يسمح بإمكانية التدخل العسكري في
الوقائع واألحداث االجتماعية التي حتدث في املدن دومنا احلصول على إذن من احملافظني .ومت
إلغاء مقعد العضو العسكري الذي كان موجودًا داخل بعض املؤسسات والهيئات العامة
مثل اجمللس األعلى للجامعات وهيئة اإلذاعة والتليفزيون التركي والهيئة العليا لألخبار.
كما أصبح رئيس اجلمهورية يتم انتخابه من ِق َبل الشعب بهدف إضعاف نظام الوصاية
وتعزيز اإلرادة الوطنية .ومت السماح برفع الدعاوى القضائية ضد قرارات مجلس الشورى
العسكري األعلى .كما مت البدء في محاكمة قادة انقالب  12سبتمبر /أيلول .1980
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة.
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أ) انتخاب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب
تُعد املادة اخلاصة بـ «انتخاب رئيس اجلمهورية من ِق َبل الشعب» التي متت املوافقة
عليها في االستفاء الشعبي عام 2007م من أهم اإلصالحات املتعلقة بالتحول
الدميقراطي ورفع معايير دولة القانون خالل الفترة من 2012 – 2002م.
كان منصب رئيس اجلمهورية يتمتع بوضعية خاصة باعتباره أحد إفرازات النموذج
الوصائي البيروقراطي الذي يعكس املفهوم السائد في دستوري  1961و ،1982وهما
دستوران يعتمدان النظام البرملاني .حيث مت تزويد منصب رئاسة اجلمهورية بسلطات
واسعة ،على الرغم من أن منصب رئاسة اجلمهورية في النظام البرملاني منصب متثيلي
ذو سلطات ميكن أن تعد رمزية .فقد أصبح رئيس اجلمهورية فاعل قوي ومهم داخل
النظام السياسي بسبب سلطاته القوية في السلطة التنفيذية ،ووضعيته املؤثرة
في التعيينات البيروقراطية ،ودوره املحُدِّد في تشكيل القضاء .ومتت زيادة سلطات
منصب رئيس اجلمهورية في إطار اآلليات الوصائية املنصوص عليها في دستوري 1961
و1982؛ وتوزعت هذه السلطات لتشمل مساحة واسعة مثل :التعيني املباشر لكافة
البيروقراطيني رفيعي املستوى ،وأعضاء القضاء العالي ،ورؤساء اجلامعات ،وكذلك
إمكانية اعتراضه على قرارات اجمللس.
ومن ناحية أخرى ،لم يكن الشعب هو صاحب الكلمة املباشرة في انتخاب رئيس اجلمهورية
املزود بكل هذه السلطات الضخمة ،وهو ما حال دون إمكانية محاسبة الشعب لرئيس
اجلمهورية .وإضافة إلى ذلك ،فقد تشكل سياج وصائي فوق إرادة الشعب مع تضييق
سلطات احلكومات التي انتخبها الشعب لصالح منصب رئيس اجلمهورية .ولم يكن
ملتزما بأية مسئوليات
رئيس اجلمهورية املزود بكل هذه الدرجة من السلطات القوية
ً
على العكس مما يقتضيه مبدأ «التوازن بني السلطات واملسئوليات» ،وهو ما ميثل نقطة
أخرى من النقاط التي ال تتفق مع طبيعة النظام البرملاني.
وحارسا للنظام الوصائي،
وتكشف التجربة أن منصب رئيس اجلمهورية بدا حاميا
ً
وصمام أمان لسيادة املفهوم الوصائي داخل النظام .حيث أظهرت الوقائع التي جرت
خالل انتخابات رئاسة اجلمهورية عام  ،2007وكذلك قرار احملكمة الدستورية الذي أصدرته
في اجتاه املفهوم الوصائي دور منصب رئيس اجلمهورية وتأثيره داخل النظام .وقد جعلت
تعديالت  2007ذلك الفاعل القوي الذي يتمتع بهذه املكانة املهمة واحملددة داخل النظام
السياسي يتم انتخابه من قبل الشعب .فانتخاب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب
يحمل أهمية كبرى في القضاء على «الوصاية األوليجارشية» املترسخة داخل الدولة.
وبذلك ،انكسر السياج الوصائي الذي كان مضروبًا على الشعب ،ومن خالل القضاء على
مفهوم الدولة املهيمنة الذي تشكل دون األخذ في االعتبار عنصر الشعب الذي يعتبر
املالك احلقيقي للسلطة ،حتقق إسهام مهم في عملية التحول الدميقراطي في تركيا
التي بدأت في عقد اخلمسينيات من القرن املاضي وظلت فترة طويلة ناقصة.

ب -السماح بتولي شخصية مدنية منصب األمني العام جمللس األمن القومي
كانت حتويل مجلس األمن القومي إلى مؤسسة مدنية ،وهو اجمللس املعروف لدى الرأي
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العام بأنه مؤسسة وصائية فوق اإلدارة املدنية ،موضوع يحمل كثير من األهمية من
حيث عملية التحول الدميقراطي واملدني.
وفي هذا النطاق ،جرت تعديالت في إطار احلزمة القانونية السابعة للتوافق مع االحتاد
األوروبي عام  ،2003شملت ضمن ما شملت أمورا تتعلق باألمانة العامة جمللس األمن
القومي .وفي إطار ذلك التعديل ،جرى توافق دستوري بني التعديل الدستوري 2001
والتنظيمات التي أجريت داخل مجلس األمن القومي .ومبوجب ذلك التعديل مت السماح
بتولي شخصية مدنية منصب األمني العام جمللس األمن القومي بإلغاء شرط أن يكون
عسكريا ،وذلك رغم عدم وجود حكم واضح في الدستور بذلك.
ويعد السماح بإمكانية تعيني أشخاص مدنيني في منصب األمني العام جمللس األمن
القومي خطوة مهمة في حتويل اجمللس إلى مؤسسة مدنية .وبهذه الكيفية أصبح
مجلس األمن القومي جهازا استشاريا لدى احلكومة في سياسات األمن القومي كما
هو األمر في النظم الدميقراطية املعاصرة .وحسب الوضع اجلديد فإن األمني العام جمللس
األمن القومي يتم تعيينه باقتراح رئيس الوزراء وتصديق رئيس اجلمهورية .باإلضافة إلى
أن حزمة التوافق السابعة قد نصت أيضا على أن ينعقد مجلس األمن القومي انعقاده
الدوري كل شهرين بدال من كل شهر.
أيضا ترتيب اجللوس داخل اجتماع
ً
وانعكاسا لهذه التغييرات والتعديالت فقد تغير ً
مجلس األمن القومي؛ حيث مت إلغاء نظام اجللوس القدمي الذي كان يجلس فيه كال
من األعضاء العسكريني واألعضاء املدنيني في مواجهة بعضهم بعضا على الطاولة،
مبا يوحي لدى الرأي العام بوجود «جناح عسكري» و»جناح مدني» داخل اجمللس ،ومت
اعتماد نظام اجللوس اخملتلط جن ًبا إلى جنب.

ج -تقليص ساحة سلطات القضاء العسكري
يعد نظام القضاء العسكري في تركيا أحد النتاجات الدستورية في فترات ما بعد
االنقالبات العسكرية .ولذلك ،فقد نص نظام القضاء العسكري من ناحية على
محاكمة مدنيني أمامه ،ومن ناحية أخرى مت منح احملاكم العسكرية مهام وسلطات
محاكمة العسكريني عن جرائم ال تتعلق مباشرة بواجباتهم العسكرية.
وقد بُذلت خطوتان إيجابيتان جتاه تغيير نظام القضاء املزدوج الذي ال يتفق مع
مبادئ دولة القانون الدميقراطية .حيث مت أوال تقليص ساحة تطبيق قانون العقوبات
العسكري على املدنيني مبوجب القانون رقم  ،4963ثم مت النص على محاكمة
العسكريني أمام احملاكم املدنية عما اقترفوه من جرائم السيما جرائم محاولة االنقالب
أو القيام بانقالب عسكري .غير أن ذلك التعديل القانوني قد مت إلغائه من قبل احملكمة
الدستورية استنادا على املادة  145من الدستور ،ومن ثم متت معاجلة املوضوع مرة أخرى
من خالل التعديالت الدستورية التي جرت عام  .2010ومبوجب ذلك التعديل الدستوري
األخير أصبح العسكريون يحاكمون علنًا أمام احملاكم املدنية عن جرائم تغيير النظام
الدستوري أو القيام بانقالبات عسكرية.
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د .إلغاء بروتوكول أماصيا
إن حتقيق األمن داخل الدولة ،كما هو معلوم ،يقع حتت مسئولية قوات احلماية
التابعة لوزارة الداخلية .ومن ثم فإن قوات األمن هذه متارس مهامها في ظل النظام
التراتبي املعروف حتت إشراف ومراقبة احملافظني في احملافظات .وفي املقابل فإن القوات
املسلحة في كل مكان من العالم مخولة بالدفاع عن الوطن ومسئولة عن توفير
األمن اخلارجي .وقد جعل القانون التركي سلطة الوحدات العسكرية في حتقيق األمن
الداخلي بالتدخل في األحداث االجتماعية أمرًا محدودًا للعاية ،وجعله رهن طلب من
شخصيا .غير أنه مع ازدياد نفوذ الوصاية العسكرية داخل النظام في ظل
احملافظ
ً
فترة  28فبراير /شباط ،ومبوجب بروتوكول «أماصيا» الذي يحمل مخالفة للدستور
ولقانون إدارة احملافظات رقم  ،5442مت السماح بتدخل الوحدات العسكرية في األحداث
االجتماعية التي تقع داخل املدن دون دعوة أو طلب من احملافظني.
تعد «أماصيا» اختصارا للكلمات التركية الثالث «األمن-االستقرار-التكافل» ،وهو
اسم للبروتوكول املوقع بني وزارة الداخلية ورئاسة األركان العامة بتاريخ  7يوليو /متوز
 .1997ومبوجب بروتوكول أماصيا كان ميكن للمسئولني العسكريني استخدام سلطة
التدخل في األحداث االجتماعية في األحوال التي يرونها ضرورية ،حتى وإن لم يستخدم
احملافظ سلطة طلب التدخل العسكري املنصوص عليها في قانون إدارة احملافظات.
وتعرضت التدخالت العسكرية التي طبقت مبوجب هذا البروتوكول على مدار ثالث
عشرة عاما إلى انتقادات كثيرة ،أسفرت في النهاية عن إلغاء هذا البروتوكول بتاريخ 4
فبراير /شباط .2010

هـ -إلغاء مقعد العضو العسكري داخل بعض الهيئات واملؤسسات العامة
كان من ثمار االنقالب العسكري في  12سبتمبر /أيلول  ،1980أن مت تخصيص ممثل
للعسكريني داخل الكثير من الهيئات واملؤسسات العامة بغض النظر عن ضرورة
وجوده من عدمها .وكان ذلك الوضع يزيد من صعوبة إدارة اخلدمات العامة ،ويثير في
األذهان أن احلياة االجتماعية والسياسية برمتها تقع حتت إشراف ومراقبة الوصاية
العسكرية .وقد مت خالل العشر سنوات األخيرة إلغاء مقعد العضو العسكري في
الكثير من الهيئات واملؤسسات العامة؛ حيث مت إلغاء األحكام املتعلقة بانتخاب رئاسة
األركان لعضو داخل اجمللس األعلى للجامعات ،وكذلك ترشيح األمانة العامة جمللس
األمن القومي لعضو في الهيئة العليا لإلذاعة والتلفزيون .كما مت إلغاء عضوية األمني
العام جمللس األمن القومي في اجمللس األعلى لألخبار.

و -السماح مبقاضاة قرارات مجلس الشورى العسكري
إن تبعية مختلف اإلجراءات واألعمال اإلدارية في دولة القانون للرقابة القضائية يعد
أحد الوسائل املهمة في حماية احلقوق اإلساسية واحلريات .وعلى النقيض من ذلك،
فإن دستور  1982قد جعل مجلس الشورى العسكري مسئوال عن ترقية العسكريني
وعن كل شئونهم ،وأغلق الباب أمام الرقابة القضائية على قراراته .وبوجب قرارات
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مجلس الشورى العسكري
مت تسريح عدد كبير من
ضباط اجليش خاصة
في فترات هيمنة ونفوذ
الوصاية العسكرية ،دون
السماح لهم حتى بالدفاع
عن أنفسهم ،وتعرض في
تلك القرارات الكثيرون إلى
الظلم .وكان ذلك الوضع
محل انتقاد واسع لتركيا
في الساحتني احمللية
والدولية.

وفيما كانت قرارات مجلس الشورى
العسكري في املاضي بعيدة كل البعد
عن الرقابة القضائية ،جائت التعديالت
الدستورية عام  ،0102لتفتح الطريق
أمام مقاضاة قرارات مجلس الشورى
العسكري في مختلف قراراته بشأن
الفصل والتسريح عدا ما يخص إجراءات
الترقية أو اإلحالة إلى التقاعد بسبب
عدم توفر الدرجة الوظيفية.

وفيما كانت قرارات مجلس
الشورى العسكري في
املاضي بعيدة كل البعد عن الرقابة القضائية ،جائت التعديالت الدستورية عام ،2010
لتفتح الطريق أمام مقاضاة قرارات مجلس الشورى العسكري في مختلف قراراته
بشأن الفصل والتسريح عدا ما يخص إجراءات الترقية أو اإلحالة إلى التقاعد بسبب
عدم توفر الدرجة الوظيفية .ومت منح الذين سرحوا من اجليش بقرارات مجلس الشورى
العسكري حق رفع الدعاوى القضائية ،وبهذه الكيفية مت رفع عائق مهم آخر كان يقف
حائال أمام دولة القانون.

ز -السماح مبقاضاة انقالبي  12سبتمبر /أيلول 1980
مبوجب التعديالت الدستورية  2010مت إلغاء املادة اخلامسة عشر املؤقتة من دستور
 .1982وكانت تلك املادة تشكل عائقً ا أمام مقاضاة أعضاء مجلس األمن القومي الذي
قام بانقالب  12سبتمبر /أيلول  .1980وكان ثمة حكم مشابه لهذه املادة في دستور
 ،1961وهو املادة الرابعة املؤقتة التي كانت تقضي مبنع مقاضاة أعضاء جلنة الوحدة
الوطنية التي قامت بانقالب  27مايو /أيار  .1960ومبوجب التعديل الدستوري أصبح
من املمكن مقاضاة قادة االنقالب العسكري الذين ال يزالون على قيد احلياة .ويعد
إلغاء املادة اخلامسة عشر املؤقتة بعد ثالثني عاما من انقالب  1980خطوة رمزية بالغة
األهمية .فقد دفعت هذه اخلطوة برسالة مفادها أن االنقالبات العسكرية التي ألغت
نظام الدولة الدميقراطي أو استهدفت إلغائه لن تظل دون عقاب أو جزاء ،وأن من قاموا
بذلك سيحاكمون إن آجال أو عاجل.

ح -تشكيل جلان تقصي احلقائق داخل البرملان
أدت االنقالبات العسكرية التي أطاحت باملمثلني الشرعيني للشعب عن السلطة
إلى الكثير من االنتهاكات حلقوق اإلنسان حيث هدمت إلى حد كبير النظام القانوني
بالدولة .وفي هذا اإلطار تبرز واحدة من أهم املشكالت في تركيا ،وهي عدم مجابهة
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ومواجهة االنقالبات العسكرية التي وقعت في املاضي ،وعدم التصدي النتهاكات
حقوق اإلنسان الناجمة عنها .ولذلك لم تتطور ثقافة الدميقراطية ،واتسعت كذلك
الهوة بني الدولة واملواطن .فكل الدول التي مرت بعملية التحول الدميقراطي بعد
احلكم العسكري واجهت اإلجراءات التي طبقت خالل فترات االنقالب ،وبذلت اجلهد من
أجل إصالح األخطاء التي وقعت خالل تلك الفترات .بينما تركيا جتاهلت تلك الصفحات
السوداء من تاريخها.
وقد تأسست خالل عام  2012داخل البرملان التركي «جلنة بحث تهدف إلى حتديد
اإلجراءات والتدابير الالزم اتخاذها ،وذلك من خالل بحث كافة االنقالبات واإلنذارات
العسكرية التي تدخلت في العملية الدميقراطية التركية ،وكذلك كافة احملاوالت
والعمليات مبختلف أبعادها التي عطلت العملية الدميقراطية» .وأصبحت كافة
األحزاب السياسية في البرملان ممثلة داخل هذه اللجنة ،كما مت االستماع إلى عدد من
الشخصيات املعروفة لدى الرأي العام.
كما تأسست خالل عام  2012أيضا «جلنة درسيم الفرعية» داخل جلنة الطلبات
بالبرملان .وقامت هذه اللجنة الفرعية بجهود مكثفة في أرشيف الدولة ،وجمعت
املعلومات والوثائق املتعلقة بأحداث درسيم التي وقعت في ثالثينيات القرن املاضي.
أيضا إلى
وفي إطار جهود اللجنة التي حتظى باهتمام ومتابعة الرأي العام ،مت االستماع ً
املتضررين من األحداث التي وقعت في درسيم.
وفضال عن ذلك ،فقد تأسست في  13أكتوبر /تشرين األول « 2011اللجنة الفرعية
لبحث انتهاكات حق احلياة في نطاق أحداث اإلرهاب والعنف» داخل جلنة حقوق اإلنسان
بالبرملان التركي ،وذلك بهدف بحث املشكالت التي متت مواجهتها في مكافحة اإلرهاب
مهما في
تقدما
خالل فترات أحوال الطوارئ واألحكام العرفية .وتعد جهود هذه اللجنة
ً
ً
إطار توفير فرصة طرح املوضوع حتت مظلة البرملان ودراسته من مختلف أبعاده ،وطرح
األراء على كافة األطراف.
انعكاسا للرغبة في مواجهة أخطاء الدولة
وميكن النظر إلى هذه اللجان باعتبارها
ً
وعدم التغطية عليها وإخفائها.

50

رابعا :اجلهود املبذولة في مجال حماية حقوق
اإلنسان وتطورها

الثورة الصامتة

رابعا :اجلهود املبذولة في مجال حماية حقوق اإلنسان وتطورها
نسبيا في الساحة
من املعلوم أن حقوق اإلنسان بدأت تكتسب أهمية بشكل أكثر
ًّ
الدولية عقب احلرب العاملية الثانية .ولم تعد حقوق اإلنسان اآلن مجرد مشكلة داخلية
بالنسبة للدول .وفي هذا اإلطار أصبحت الدول طرفًا في اتفاقيات حقوق اإلنسان
الدولية ،واتخذت خطوات
ضرورية من أجل جعل وبينما كانت التطورات تتوالى في العالم
قوانينها الداخلية تتماشى
بشأن حقوق اإلنسان ،لم يكن الوضع
مع هذه االتفاقيات ،وقبلوا
على ما يرام بخصوص هذا األمر في
الدعاوى القضائية الفردية
ضد آليات الرقابة الدولية .تركيا قبل بداية القرن الواحد والعشرين.

حيث كانت تركيا في تلك السنوات
دائما في مقدمة الدول التي تُقدم ضدها
ً
طلبات إلى احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان بشأن إدعاءات التعذيب املمنهج
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وكذلك زيادة
انتهاكات احلق في احلياة وسوء املعاملة
في السجون وأقسام الشرطة والظروف
املادية السيئة لهذه األماكن ،في حني
تعد هذه األمور كلها ضمن السلبيات
الرئيسية التي تشكل جدول أعمال
الدول.

وبينما كانت التطورات
تتوالى في العالم بشأن
حقوق اإلنسان ،لم يكن
الوضع على ما يرام
بخصوص هذا األمر في
تركيا قبل بداية القرن
والعشرين.
الواحد
حيث كانت تركيا في
دائما في
تلك السنوات
ً
مقدمة الدول التي تُقدم
ضدها طلبات إلى احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان
بشأن إدعاءات التعذيب
املمنهج وانتهاكات حقوق
اإلنسان ،وكذلك زيادة
انتهاكات احلق في احلياة وسوء املعاملة في السجون وأقسام الشرطة والظروف
املادية السيئة لهذه األماكن ،في حني تعد هذه األمور كلها ضمن السلبيات
الرئيسية التي تشكل جدول أعمال الدول.
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لقد أجريت تعديالت مهمة على القوانني واللوائح في تركيا في العشر سنوات األخيرة
وخاصة بهدف تنفيذ متطلبات قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي هي املفتش
القضائي لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ،ومت إحراز تقدم جاد في مجال حماية حقوق
اإلنسان وتطورها .وعالوة على ذلك سوف سوف يتم رصد تقلص في عدد الطلبات
املقدمة من تركيا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مع تفعيل حق رفع الدعوى
الفرية أمام احملكمة الدستورية.
وفي هذا اإلطار ،مت بنجاح تطبيق سياسة «عدم التسامح مطلقً ا جتاه التعذيب».
واستبعدت اجلرائم مجهولة اجلاني وانتهاكات احلق في احلياة من القضايا اليومية
بالدولة .وحتسنت شروط االحتجاز وجرى حتديث مراكز الشرطة .وأتيح حق إعادة
احملاكمة استنادًا لقرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .وأصبحت املعاهدات الدولية
املتعلقة باحلقوق األساسية ذات وضعية سيادية في النظام القانوني الداخلي .ومت
تأسيس «مجموعة متابعة اإلصالحات» بهدف دعم تنفيذ اإلصالحات املنفذة
خالل عملية التقدم في املسار نحو االنضمام لالحتاد األوروبي ،االعتراف بحق امتالك
املعلومات من أجل إدارة شفافة .ومت التصديق على «االتفاقية الدولية اخملتصة باحلقوق
املدنية والسياسية لألمم املتحدة» و»االتفاقية الدولية اخملتصة باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لألمم املتحدة» املعروفتان بـ»اتفاقيات التوأمة» وهما من أهم
االتفاقيات العاملية في مجال حقوق اإلنسان .كما ألغيت عقوبة اإلعدام .ومت التوسع في
حدود حرية املطالبة باحلقوق وإقامة اجلمعيات العاملة في اجملال السياسي واالجتماعي
مبا يتماشى مع االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان؛ وذلك من خالل بعض اإلجراءات مثل
تسهيل إقامة اجلمعيات األهلية ،والتمليك لألوقاف ،وتوسيع حق إقامة االجتماعات
واملظاهرات .ومت استصدار قانون جديد للصحافة ،وألغيت اإلجراءات التي تؤدي إلى غلق
دور النشر ومصادرة آالت الطباعة .ومتت حماية حقوق مصادر اخلبر للصحفيني .وبهذه
اإلجراءات القانونية ،أقيمت البنية التحتية لنظام عدالة العقوبة املعاصرة.
وصدر حق رفع الدعوى الفرية أمام احملكمة الدستورية .كما مت التوسع في حقوق
موظفي الدولة في رفع الدعاوى أمام القضاء ،وإلغاء القيود على التفتيش القضائي.
واتسعت احلقوق النقابية للموظفني ،ومت السماح ملوظفي الدولة بإبرام االتفاقيات
اجلماعية .كما مت تعزيز حقوق األطفال .وتقرر محاكمة جميع األطفال حتت ثمانية
عاما في محاكم األطفال .وجرى تأمني حرية األحزاب السياسية .وتأسست
عشر ً
هيئة الرقابة العامة ومؤسسة حقوق اإلنسان التركية .واتسعت احلريات املتعلقة بدور
العبادة جلميع املواطنني املنتسبني للمجموعات العقائدية اخملتلفة ،وتوفر لهم حق
إقامة مختلف دور العبادة .مت تيسير عملية التملك ألوقاف اجلماعات اخلاصة باألقليات.
وسجلت العديد من العقارات التي صودرت من قبل باسم أوقاف اجلماعات بناء على
طلبهم .ومت السماح للصحف اخلاصة باألقليات أن تقوم بنشر اإلعالنات الرسمية.
كما مت توسيع حرية السفر مع تقليص إجراءات املنع من السفر .وأصبح مبدأ حماية
البيانات الشخصية مكفوال بالدستور .وفي إطار اإلجراءات القانونية الرامية إلى تعزيز
أيضا تقليص احلد األقصى
حرية التعبير ،مت رهن فتح التحقيقات بإذن وزير العدل ومت ً
للعقوبة ،وذلك بإجراء تعديل على املادة  301من قانون العقوبات التركي.
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كما مت التصديق على « البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة» و»اتفاقية مجلس
أوروبا ملنع اإلرهاب» .وبدأ إغالق السجون التي ال تتماشى مع معايير األمم املتحدة
واجمللس األوروبي .ومت السماح للمعتقلني واملسجونني بحضور تشيع جنازة أقاربهم
وزيارة من يعاني منهم األمراض اخلطيرة .كما مت توفير إمكانية دراسة الطالب األجانب
في املؤسسات التعليمية اخلاصة .وجرى تعزيز حقوق املرأة .ومت تفعيل» قانون حماية
املرأة ومناهضة العنف ضدها» .كما مت االنضمام إلى « اتفاقية مجلس أوروبا بشأن
منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزلي « و»اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية
األطفال من االستغالل ،واالعتداء اجلنسي» .وقد أسست «جلنة متابعة وتقييم حقوق
األطفال» و»مراكز متابعة األطفال» بهدف منع استغالل األطفال والتدخل الفعال
والواعي إلنقاذ األطفال املستغلني.
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة:
سياسة «عدم التسامح مطلقً ا جتاه التعذيب»:
كان من أهم تهم انتهاك حقوق اإلنسان التي واجهت تركيا في املاضي عدم إجراء
التحقيقات الكافية في إدعاءات التعذيب وسوء املعاملة .وفي الوقت نفسه ،كانت
معظم العقوبات املفروضة على مثل هذه اجلرائم ال يكفيها الوقت أو كانت تؤجل.
وكان عدم مناهضة التعذيب بشكل مؤثر وبأساليب صحيحة يشكل أحد أهم
األسباب التي أدت إلى قلة ثقة املواطن في الدولة .ونتيجة لهذا ،بدت تركيا كدولة
محكوم عليها من قبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بسبب أحداث التعذيب
املقرونة بإدعاءات سوء املعاملة في التسعينيات والتي لم يحقق فيها ولم تتخذ ضدها
أية عقوبة .وعالوة على ذلك ،كان املواطن في تلك الفترة يتجنب الذهاب إلى أقسام
شاكيا .كما كانت أقسام الشرطة تعاني بشكل
مظلوما أو
الشرطة حتى ولو كان
ً
ً
جاد من النظافة ومن البيئة احمليطة بها.
إن ما وصلت إليه تركيا اآلن بالنسبة ملناهضة التعذيب لهو أمر جدير بالتقدير مقارنة
مبا سبق؛ حيث كانت هذه القضية إحدى املشكالت املهمة في تقارير حقوق اإلنسان
خاصا بهذا
اهتماما
التركية .لقد أولت احلكومات اخملتلفة في العشر سنوات األخيرة
ًّ
ً
املوضوع ،وبذلت جهودًا مهمة بشأن موضوع “عدم التسامح مطلقً ا جتاه التعذيب”.
وفي هذا اإلطار وألول مرة ،مت االهتمام بتدريب العاملني بجهاز الشرطة ،وإعطاء األولوية
لتثقيفهم بشأن حقوق اإلنسان في تدريباتهم .وعلى هذا ،تأسس مركز بحث وتقييم
انتهاكات حقوق اإلنسان على يد قوات الدرك حتت إشراف وزارة الداخلية .وعالوة على
ذلك ،استحدثت قاعدة إعادة التعويضات املدفوعة من قبل الدولة إلى الشخص
املسئول ،وذلك نتيجة للقرارات الصادرة من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بسبب
جرائم التعذيب وسوء املعاملة ونتيجة لإلجراءات املوجودة ضمن احلزمة القانونية
الثانية للتوافق مع االحتاد األوربي الصادرة عام 2002م.
إن تغليظ العقوبات على جرائم التعذيب بقانون العقوبات اجلديد الذي مت البدء في
العمل به في عام  2005م ،وتأخير أو منع استعجال العقوبات املعطاة بسبب التعذيب
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أو سوء املعاملة تعد من اخلطوات املهمة املبذولة لضمان عملية الردع .وفي هذا
السياق ،جرى تعاون مؤثر مع اللجنة األوروبية ملنع التعذيب خالل العشر سنوات األخيرة
بصفة خاصة .ونتيجة لهذا ،أصبحت الظروف في أماكن االحتجاز والسجون تتماشى
أيضا التصديق “البروتوكول االختياري امللحق التفاقية
مع توصيات هذه اللجنة .كما مت ً
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب” .وبذلك تكون قد جرت خطوة جديدة مهمة في سبيل
تعزيز أبعاد الرقابة واملنع ملكافحة التعذيب وسوء املعاملة.
ومن ناحية أخرى ،طرأت حتسينات مادية وفنية مهمة في أماكن االحتجاز واألماكن
املشابه التي يشتغل بها العاملون في جهاز الشرطة .وخضعت مراكز وأقسام
الشرطة التي تعد أولى نقاط التقاء املواطن بوحدات األمن إلى معاير حقوق اإلنسان.
إنهاء عصر اجلرائم مجهولة اجلاني:
إن اجلرائم مجهولة اجلاني التي تزايدت في الفترة املاضية وال سيما فترة التسعينيات
كانت إحدى أهم األسلحة التي استخدمتها البؤر اإلجرامية الراغبة في إشاعة الفساد
وزعزعة األمن في اجملتمع من أجل الوصول إلى أهدافهم املناهضة للدميقراطية.
وفي إطار العملية الدميقراطية واملساعي الرامية التساع دائرة حقوق اإلنسان ،استبعدت
من القضايا اليومية في الدولة انتهاكات احلق في احلياة مثل اإلجراءات غير القانونية
واجلرائم مجهولة اجلاني .ومت البدء في اتخاذ اإلجراءات القانونية من قبل السلطات
القضائية بشأن موظفي الدولة الذين ميارسون مثل هذه األعمال غير املشروعة .وبذلك
مت إحراز تقدم كبير في إزاحة الستار عن املاضي ،وكشف احلوادث الغامضة والقبض
على املتهمني.

جـ) القضاء على املافيا والعصابات:
كانت تركيا قبل عام 2002م مليئة باملنظمات اإلجرامية املنظمة املعروفة باملافيا
والعصابات التي تقوم بنشاط مكثف بها .وال ميكن إنكار تأثير االضطرابات االقتصادية
وكذلك تأثير اجملاالت التي ال تخضع للرقابة من الناحيتني السياسية واإلدارية في نشاط
منظمات اإلجرامية املنظمة بهذا القدر في تلك الفترة ،وهي تأثيرات أدت إليها التغيرات
القانونية واالجتماعية -االقتصادية والتقنية وما إلى ذلك من تغيرات داخل الدولة.
وكانت املنظمات اإلجرامية املنظمة في فترة ما قبل عام 2002م تقوم بالعديد من
اجلرائم مثل القتل ،واالغتيال ،واالعتداء واخلطف وتهريب اخملدرات واألسلحة والذخيرة،
وتهريب املهاجرين ،وحتصيل السندات ،واالبتزاز ،وطلب الفدية واإلتاوات واإلجبار على
توقيع السندات ،واالجتار بالنساء ،وتزوير املستندات القيمة ،واالستيالء على األراضي
العامة .وقد أدت هذه اجلرائم إلى التفكك االجتماعي باجملتمع ،وإضعاف اإلدارات العامة
املركزية واحمللية وعدم تفعيل نظام العدالة اجلنائية وانتشار الفساد واألهم من ذلك
كله ،أدت هذه اجلرائم إلى تقليل الثقة في السلطة السياسية والبيروقراطية األمنية
والقضاء.
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وقد أحرزت جناحات مهمة في مكافحة املنظمات اإلجرامية املنظمة عن طريق
السياسات األمنية الرصينة املنفذة فيما بني عامي 2002م 2012-م .ومت القضاء على
جميع املنظمات اإلجرامية املنظمة التي كانت تعمل في جميع أنحاء تركيا من خالل
عمليات تقوم على دراسات منهجية موجة لهذه املنظمات .كما مت إحباط عمل املافيا
واملنظمات اإلجرامية التي كانت تفسد وتؤثر على األمن اجملتمعي من خالل العمليات
التي كانت تقوم بها وتظهر أمام الرأي العام حتت مسميات مختلفة .واستبعد
من القضايا اليومية بالدولة موضوع املافيا والعصابات بفضل التقدم االجتماعي
واالقتصادي في تركيا واالستقرار واجلهود املبذولة.

د) إلغاء عقوبة اإلعدام:
تهدف العقوبات إلى إعادة تأهيل اجملرم ودمجه في اجملتمع مرة أخرى .وقد ألغيت عقوبة
اإلعدام التي تتنافى مع هذا الهدف والتي ال تطبق في تركيا منذ عام  1948م وحتى اآلن
بالرغم من وجودها في قانون العقوبات التركي ،وذلك باستثناء جرائم احلرب أو ما يشبه
ومتاشيا مع البرتوكول رقم  6امللحق لالتفاقية األوربية حلقوق
احلرب أو اجلرائم اإلرهابية
ً
اإلنسان املنصوص عليه في احلزمة القانونية الثالثة للتوافق مع االحتاد األوربي الصادرة
عام 2002م .وبعد ذلك مت التصديق على البرتوكول رقم  6امللحق لالتفاقية األوربية
حلقوق اإلنسان املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام ،وذلك ضمن احلزمة القانونية السابعة
للتوافق مع االحتاد األوربي الصادرة عام 2003م .كما مت تغير جميع املواد التي حتتوي على
أيضا
عقوبة اإلعدام بهدف ضمان إلغاء هذه العقوبة من الدستور بشكل كامل ،وذلك ً
متاشيا مع احلزمة القانونية الثامنة للتوافق مع االحتاد األوربي الصادرة عام 2004م.
ً
كما مت توقيع اتفاقيات مهمة بشأن تكامل القوانني مع املعايير األوربية في تلك الفترة .وفي
هذا اإلطار ،جرى التصديق على البرتوكول االختياري األول امللحق «لالتفاقية الدولية اخملتصة
باحلقوق املدنية والسياسية لألمم املتحدة» والبرتوكول االختياري الثاني الهادف إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام .وانتهت في فبراير /شباط إجراءات التصديق على البرتوكول رقم  13الذي
يلغي عقوبة اإلعدام حتت أي ظرف .وبذلك أصبح هذا البرتوكول ساري املفعول في تركيا.
وقد أدى إلغاء عقوبة اإلعدام من القوانني إلى ضمان تعزيز نظرية إعادة تأهيل اجملرم
ودمجه في اجملتمع مرة أخرى .إن عدم تفويض الدولة في إنهاء حياة شخص حتى
تقدما مهما .وبذلك تكون تركيا قد حققت تعه ًدا جدي ًدا من
ولو أرتكب جرمية يعد
ً
تعهداتها ضمن احلزمة القانونية للتوافق مع االحتاد األوربي.

هـ) إعادة احملاكمة استنادًا لقرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:

لم تكن القرارات اخلاصة بوقوع انتهاكات والصادرة من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
ضد تركيا حتى عام 2002م ضمن األسباب التي تؤدي إلى إعادة احملاكمة في القانون
التركي .وقد تسبب عدم إصدار أي حكم جديد في احملاكم اخملتصة بحق األشخاص
املعنيني بعد احلكم على تركيا بالتعويض بسبب وقوع انتهاكات في حقوق اإلنسان
إلى عدم إمكانية إزالة الضرر بشكل كامل.
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لذلك وألول مرة في إطار احلزمة القانونية الثالثة للتوافق مع االحتاد األوربي الصادرة
عام 2002م ،مت قبول قرارات وقوع انتهاكات الصادرة من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
ضد تركيا كسبب إلعادة احملاكمة في الدعاوى القانونية واجلنائية .وبعد ذلك ،اتسع
في عام  2003م هذا اإلجراء ليشمل الدعاوى اإلدارية أيضا .لذلك مت التصديق على أن
القرارات الصادرة ضد تركيا عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اخلاصة بوقوع انتهاكات
أصبحت في القانون التركي سب ًبا في إعادة احملاكمة بناء على أحكام قانون اإلجراءات
اإلدارية ،وقانون اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اجلنائية.

و) اكتساب املعاهدات الدولية املتعلقة باحلقوق األساسية وضعية سيادية
في النظام القانوني الداخلي:
كانت من املشكالت املهمة التي واجهت تركيا هي عدم االهتمام بالشكل الكافي من
قبل السلطات القضائية مبعاهدات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها تركيا ،وكذلك
تفسير حريات أحكام القانون الداخلي في نطاق ضيق.
وقد جرى جتديد مهم أخر في مجال حماية حقوق اإلنسان وتطورها من خالل التعديل
الذي طرأ في عام  2004م على املادة  90من «دستور 1982م» .وفي هذا اإلطار ،مت قبول
أساسيا عند النزاعات التي ميكن أن تظهر
مرجعا
أن تكون أحكام االتفاقيات الدولية
ً
ً
أحكاما مختلفة في ذات املوضوع ،وذلك مبقتضى االتفاقيات
بسبب تضمن القوانني
ً
الدولية املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية التي دخلت حيز التنفيذ طبقً ا ألصولها.
وقد انتهى بهذا التعديل الغموض القائم بشأن القيمة املعيارية لالتفاقيات املتعلقة
باحلقوق واحلريات األساسية .وفي حالة تنفيذ السلطات القضائية هذا اإلجراء ،سوف
ميكن أن تُلغى بسهولة ويسر اإلجراءات واملمارسات املنافية حلقوق اإلنسان دون احلاجة
لتدخل املشرع في القانون الداخلي.

ز) املوافقة على حق امتالك املعلومات:
كانت تركيا لفترة قريبة دولة يسودها مفهوم السرية التقليدية وسرية الدولة في
اإلدارة العامة .وكانت املمارسات الرسمية للدولة تختبئ حتت غطاء من الكتمان
مببررات مثل «حكمة احلكومة» و»سرية الدولة» .وكان من املستحيل احلصول على
معلومات بشأن املؤسسات العامة في اختصاصات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر
بأفرادها أنفسهم أو باملنفعة العامة.
وقد أضيف إلى القوانني واللوائح التركية عام  2003م حق امتالك املعلومات الذي
له أهمية قصوى من حيث تعزيز اإلدارة الدميقراطية .وقد استهدف من هذا اإلجراء
استخدام األفراد حلق امتالك املعلومات بشكل يالءم مبادئ املساواة واحليادية واملصارحة
والشفافية التي تعد ضرورية لإلدارة الدميقراطية في جميع الهيئات واملؤسسات
احلكومية وكذلك في املؤسسات املهنية التي تتسم بصفة الهيئات العامة ،كما
مت تنظيم اإلجراءات الالزمة لذلك .وفي هذا اإلطار أصبحت اإلدارة ملتزمة بإعطاء
املعلومات بشكل مبدئي للشخص الذي يقدم طلب احلصول على معلومات من تلك
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اإلدارة .وقد تشكلت جلنة امتالك املعلومات والتقييم للفصل في االعتراضات التي
تتعلق بطلبات احلصول على معلومات .وأصبح مبدأ حماية امتالك املعلومات مكفوال
بالدستور بناء على التعديل الدستوري في عام 2010م .وكان الهدف من هذه اإلجراءات
هو احلد من عدم اهتمام اإلدارات احلكومية بطلبات األفراد.

حـ) ضمان حرية إقامة أي تنظيم يتماشى مع االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان:
كان اجملتمع املنظم في قانون اجلمعيات األهلية القدمي وهو نتاج أيديولوجية االنقالب
العسكري في  12سبتمبر /أيلول يعتبر «خطرا» كامنًا يجب وضعه حتت الرقابة.
وقد جرى في عام  2004م تفعيل قانون جديد للجمعيات األهلية بهدف استقرار احلكم
الدميقراطي واتساع مجال اجملتمع املدني ،وتعزيز حرية إقامة التنظيمات .ومت إلغاء
القيود التي كانت على إقامة اجلمعيات األهلية سواء من خالل هذا القانون أو من خالل
التعديالت التي جرت فيما بعد ،وكُفلت حرية إقامة أي تنظيم يتماشى مع االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان .وألغيت القيود واملوانع املتعلقة مبؤسس اجلمعية األهلية
وباللغات التي ميكن استخدامها في أنشطتها .ومت االنتقال من نظام «استخراج
تصريح» إلنشاء اجلمعيات إلى نظام «اإلخطار» .كما ألغيت العوائق التي كانت تعوق
عضوية موظفي الدولة والطالب بهذه اجلمعيات ،واستبدلت عقوبة احلبس املنصوص
عليها في القانون بالغرامة املالية ،وذلك في حالة جتاوز املمنوعات الواردة في القانون.
أما في  2012م صدر قانون جديد يسمى «قانون اتفاقية النقابات والعمل اجلماعي»
تتناول العالقات بني العامل وصاحب العمل من منظور جديد .إن القانون الذي يتضمن
األسس واللوائح املتعلقة بتأسيس نقابات واحتادات العمال وأصحاب العمل وإدارتها
أيضا األحكام املتعلقة بإبرام العمال وأصحاب
وتشغيلها ورقابتها وتنظيمها يتضمن ً
العمل اتفاقية العمل اجلماعي لتحديد املوقف االقتصادي واالجتماعي لكال الطرفني
وشروط العمل وكذلك األحكام املتعلقة بحل املنازعات بالطرق السلمية وبطلب عمل
إضراب أو غلق مكان العمل.

ط) توسيع إمكانيات استغالل حق التجمع والتظاهر:
كان من السهل واليسير في الفترات املاضية إمكانية منع االجتماعات والتظاهرات في
إطار قانون االجتماعات والتظاهرات.
ومن خالل التعديالت التي جرت على هذا القانون ،طرأت حتسينات مهمة تتعلق بتعزيز
حق التجمع والتظاهر السلمي وبترسيخ الدميقراطية .وفي هذا اإلطار ،مت تقليص
فترات التأجيل لالجتماعات والتظاهرات ،وإعادة تنظيم العقوبات املتعلقة باخملالفات،
وتسهيل مشاركة األجانب وانضمامهم لالجتماعات والتظاهرات في تركيا .واشترط
فقط في استخدام حق إقامة اجتماعات أو تظاهرات «أن يكون الشخص كامل األهلية
وجتاوز  18عاما».
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ي) تيسير عملية التملك ألوقاف اجلماعات اخلاصة باألقليات وتوسيع
مجاالت احلريات:

لقد عانت أوقاف اجلماعات شأنها في ذلك شأن قطاعات اجملتمع األخرى من
املمارسات غير الدميقراطية واالنعزالية التي كانت موجودة في تركيا في املاضي.
ونتيجة لهذه املمارسات ،مت تضييق احلريات الدينية وحق التملك للجماعات
اخلاصة باألقليات.
وفي إطار حل املشكالت املتعلقة بهذا األمر ،أجريت حتسينات وتيسيرات مهمة من
خالل التعديالت التي جرت على قانون األوقاف واللوائح اخلاصة به بشأن إمكانية امتالك
أوقاف اجلماعات اخلاصة باألقليات عقارات والتصرف فيها .وعلى هذا ،أُلغى شرط أخذ
تصريح من مجلس الوزراء لتسجيل العقارات باسم األوقاف وامتدت فترة الستة أشهر
املنصوص عليها إلى عام ونصف ،وذلك لتلقي الطلبات من أجل تسجيل العقارات التي
حتت تصرف أوقاف اجلماعات باسمها .وبسبب قانون األوقاف اجلديد الصادر عام  2008م،
سجلت العديد من العقارات باسم األوقاف بناء على طلبها(.)3
عاما جلميع مؤسسات الدولة بشأن
وقد أصدرت رئاسة الوزراء التركية عام  2010م بيانًا ًّ
حماية املواطنني املنتسبني للمجموعات العقائدية اخملتلفة واحلث على احترامهم
مؤكدة في هذا البيان أن هؤالء املواطنني جزء ال يتجزأ من تركيا ،وأنه يجب عدم
مضايقتهم في العمل أو استباحة حقوقهم كما يقضي بذلك القانون.
وبجانب إعادة األمالك ألوقاف اجلماعات ،وفي إطار حرية العبادة لهم ،مت اإلسراع في
أعمال ترميم دور العبادة التي يستخدمها املواطنون املنتسبون للمجموعات العقائدية
اخملتلفة .وفي هذا الصدد ،افتتحت كنيسة جراجوس املقدس في محافظة «ديار بكر»
للعبادة في أكتوبر /تشرين األول عام  2011م بعد االنتهاء من أعمال الترميم بها .وفي
أيضا بعد ترميمها
حفل مهيب أقيم في ديسمبر /كانون األول عام  2011م افتتحت ً
كنيسة فورتوفكس فورودمان التابعة لكنيسة ووقف مدرسة قومقابي مرميانا.
وإميانًا بحق املواطنني املنتسبني للمجموعات العقائدية اخملتلفة في التعليم ،أعدت
وزارة التعليم الوطني التركية كت ًبا دراسية باللغة األرمنية ،وبدأت في توزيعها مجانًا
في مدارس األرمن اعتبارًا من العام الدراسي  2010م –  2011م.
فيما يتعلق بحقوق التملك ،مت تسجيل  181عقارا باسم األوقاف بناء على طلباتها مبوجب املادة السابعة املؤقتة
من قانون األوقاف الصادر في  2008م .وحتول «دار أيتام بيوك أدار روم» في  29نوفمبر /تشرين الثاني عام 2010
م إلى «بطريركية فنار روم» بناء على قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .عالوة على ذلك ،وفي إطار املادة 11
املؤقتة املضافة على قانون األوقاف في  27أغسطس /آب عام  2011م ،أتيح ألوقاف اجلماعات التي ينتسب لها
مواطنون ينتمون جملموعات عقائدية مختلفة حق إمكانية إعادة ممتلكات األوقاف التي صودرت قبل ذلك ألي سبب
من األسباب .وقد نشرت في األول من أكتوبر  /تشرين أول عام  2011م تعليمات تتعلق بتطبيق املادة  11املؤقتة،
واستمرت طلبات إعادة عقارات أوقاف اجلماعات حتى  27أغسطس /آب  2012م .وفي هذا اإلطار ،قدم  116وقف
جماعة طلبات السترداد  1560عقارا .ونتيجة لتقييمات مجلس األوقاف املتعلقة بالطلبات املقدمة ،مت تسجيل
 111عقارا باسم األوقاف اخلاصة بها ،وصدر قرار بدفع تعويضات لألوقاف املعنية بشأن  15عقارا آخرين .ويستمر
مجلس األوقاف في عملية التقييمات اخلاصة بـ 1220عقارا آخرين .وعقب تفعيل قانون األوقاف ،مت السماح
بتحويل  17عقارا له صفة املدرسة إلى منشأة تدر دخال .وبخالف املادة  11املؤقتة ،منح مجلس األوقاف باملديرية
العامة لألوقاف صفة الوقف جلماعة موسوي بإزمير حتت أسم «وقف جماعة موسوي بإزمير « ،وملدرسة الصليب
املقدس الثانوية (طبرفانق) حتت اسم «وقف مدرسة الصليب املقدس الثانوية (طبرفانق) « ،وملدرسة مركز بي
اوغلو للفتيات حتت اسم «وقف مدرسة مركز بي اوغلو للفتيات «.
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وعالوة على ذلك ،مت السماح للصحف اخلاصة باألقليات أن تقوم بنشر اإلعالنات
الرسمية ،وذلك بناء على قرار اللجنة العامة بهيئة الصحافة واإلعالن الصادر في 2012
م .ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز املوقف االقتصادي لصحف األقليات.
وكذلك بعد قطيعة استمرت حولي خمسني عاما ،افتتحت دار «الروم» للنشر في
عام  2012م.

ك) استحداث حق رفع الدعوى الفردية أمام احملكمة الدستورية:
لقد اعتبر حق رفع الدعوى الفرية أمام احملكمة الدستورية بناء على التعديالت الدستورية
في 2010م إجراء احترازيًّا من شأنه أن يقلص الدعاوى التي سترفع من تركيا أمام احملكمة
أيضا سبيال جدي ًدا للوصول إلى
األوروبية حلقوق اإلنسان ،وذلك بجانب أن هذا احلق يعد ً
احلقوق في القانون الداخلي .ولذلك ميكن القول بأن ذلك التغير أكثر مالئمة وراحة عند
النظر إلى القائمة املتعلقة باحلقوق التي تدخل ضمن حق رفع الدعوى الفردية .وطبقً ا
للتعديالت الدستورية في 2010م« ،يحق ألي شخص رفع دعوى أمام احملكمة الدستورية
في حالة إدعائه وقوع
انتهاك حلقوقه األساسية
ويعد املوافقة على رفع الدعوى الفردية
وحرياته املنصوص عليها
مظهرًا من مظاهر احلساسية املتعلقة
في الدستور ،وذلك على يد
بحقوق اإلنسان .لذلك بفضل هذا
أي من السلطات العامة
ضمن االتفاقية األوروبية
اإلجراء ،سوف يستطيع كل من يظن
حلقوق اإلنسان»( .املادة
أنه مظلوم أن يرفع دعوى أمام احملكمة
 .)3 /148وبدأ العمل بهذا
الدستورية بعد نفاد السبل القانونية
احلق بالفعل اعتبارًا من 23
سبتمبر /أيلول 2013م عن من أجل أن يتمكن من احلصول على حقه
طريق اإلجراءات القانونية
ويرفع الظلم عن عاتقه.
واإلجراءات الفرعية األخرى
التي صدرت فيما بعد.
ويعد املوافقة على رفع الدعوى الفردية مظهرًا من مظاهر احلساسية املتعلقة
بحقوق اإلنسان .لذلك بفضل هذا اإلجراء ،سوف يستطيع كل من يظن أنه مظلوم
أن يرفع دعوى أمام احملكمة الدستورية بعد نفاد السبل القانونية من أجل أن يتمكن
من احلصول على حقه ويرفع الظلم عن عاتقه.

ل) إلغاء القيود على التفتيش القضائي:
إن من املشكالت املهمة املوجودة في تركيا على املستوى الدستوري من ناحية إقامة
دولة القانون هي وجود بعض القيود على التفتيش القضائي التي تعوق استخدام
األفراد حلقوقهم األساسية ،وحماية مصاحلهم الشخصية أمام السلطات القانونية.
لهذا السبب ،ميكن أن تقع جتاوزات ومظالم كبيرة عند تطبيق القانون .أما أن ينتج
هذا من الدستور فهو مشكلة مهمة .والسبب في هذه املظالم والتجاوزات هو عدم
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االعتراف بإمكانية جلوء املنتسبني للمؤسسة القضائية والعسكرية إلى القضاء ضد
ممارسات تخص املتطلبات املهنية واحلقوق الشخصية.
وقد جرت خطوات إيجابية في هذا املوضوع من خالل التعديل الدستوري في 2010م .وفي
هذا الصدد ،مت السماح للجوء للقضاء ضد كل قرارات التسريح ع ًدا اإلحالة للتقاعد الصادرة
عن مجلس الشورى العسكري األعلى بسبب إجراءات الترقية أو عدم وجود درجة وظيفية،
وكذلك ضد قرارات اإلقالة الصادرة عن اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني .وعالوة على
ذلك ،مت ضمان حق املوظفني في رفع دعوى أمام القضاء ضد عقوبتي اإلنذار أو لفت النظر.

م) زيادة تأمني األحزاب السياسية وعضويتها في البرملان:
سياسيا مبوجب قرارات
لقد أغلق في تركيا في فترة التسعينيات فقط حوالي عشرون حزبًا
ًّ
احملكمة الدستورية لعدة أسباب موضوعية وغير موضوعية ،وكانت تركيا تبدو وكأنها
مقبرة ألي حزب سياسي .وكان هذا القدر من السهولة في غلق األحزاب السياسية التي
هي عنصر أصيل في العملية الدميقراطية هو أحد أهم العوائق أمام مأسسة الدميقراطية.
وقد جرت تعديالت على قانون األحزاب السياسية في إطار احلزمة القانونية الثانية للتوافق
مع االحتاد األوربي الصادرة عام
2002م ،حيث استبدل خيار
وقد استحدث أمران جديدان في موضوع
غلق األحزاب السياسية
حرية األحزاب السياسية بناء على
بخيار «احلرمان اجلزئي أو
الكلي من معونة الدولة».
التعديل الدستوري في عام 0102م؛
وعالوة على ذلك استحدث
أولهما هو إلغاء موضوع إسقاط عضوية
«معيار أن يصبح احلزب بؤرة
النائب البرملاني الذي يتسبب في غلق
جلرمية ما» ،وكان ذلك بهدف
حزبه بناء على قرار الغلق .والثاني ضرورة
جعل من الصعب غلق
األحزاب السياسية.
حتقيق نسبة الثلثني عند التصويت

في االجتماع املنعقد من أجل إصدار
وقد استحدث أمران
جديدان في موضوع حرية
احملكمة الدستورية قرارًا بغلق األحزاب
السياسية أو حرمانها من معونة الدولة .األحزاب السياسية بناء
على التعديل الدستوري
في عام 2010م؛ أولهما هو
إلغاء موضوع إسقاط عضوية النائب البرملاني الذي يتسبب في غلق حزبه بناء
على قرار الغلق .والثاني ضرورة حتقيق نسبة الثلثني عند التصويت في االجتماع
املنعقد من أجل إصدار احملكمة الدستورية قرارًا بغلق األحزاب السياسية أو
حرمانها من معونة الدولة .وقد أدى تغير نسبة التصويت في هذا املوضوع من ثالثة
أخماس إلى الثلثني إلى ضمانة أكثر حلرية األحزاب السياسية .وميكن استيعاب أهمية
هذا التغير بالنسبة لألحزاب من خالل النظر في العقوبات التي كانت تطبقها بغزارة
احملكمة الدستورية بصفة خاصة.
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ن) تأسيس هيئة الرقابة العامة:
يعد تأسيس هيئة الرقابة العامة أحد اإلجراءات املهمة التي هدفت إلى حماية دولة القانون
في الدميقراطيات احلالية وحماية الفرد أمام الدولة ،وإلى ضمان احلقوق واحلريات التي ميتلكها
الفرد .ولهذا الغرض أسست
هيئة الرقابة العامة التابعة
تعمل هيئة الرقابة العامة املوجودة
للمجلس القومي التركي
في الدميقراطيات الغربية املتطورة حتت
الكبير بقانون صدر ألول مرة
عام  2006م .ولكن ألغي رئاسة اجمللس القومي التركي الكبير من
هذا القانون من قبل احملكمة أجل بحث ودراسة أداء اإلدارات احلكومية
الدستورية ألنه يتنافى مع ومواقفها وسلوكياتها ومدى مطابقتها
املادة  87من الدستور التي
للقانون والعدالة ،وذلك عن طريق إنشاء
تعد من صالحيات البرملان.
لذلك نظم هذا األمر في آلية لتقدمي الشكاوى املستقلة والفعالة
التعديالت الدستورية في في اخلدمة العامة وكذلك من أجل تقدمي
عام 2010م عن طريق إضافته
املقترحات املناسبة.
حتت عنوان «حق تقدمي
الطلبات للمفتش العام»
إلى املادة  74من الدستور .وفي هذا اإلطار ،أسست هيئة الرقابة العامة بوصفها خطوة
مهمة في اجتاه إرساء مبادئ سيادة القانون واحلكم الرشيد وحماية حقوق الفرد .وبدأت
الهيئة في تلقي الطلبات اعتبارًا من  29مارس /آذار 2013م.
تعمل هيئة الرقابة العامة املوجودة في الدميقراطيات الغربية املتطورة حتت
رئاسة اجمللس القومي التركي الكبير من أجل بحث ودراسة أداء اإلدارات احلكومية
ومواقفها وسلوكياتها ومدى مطابقتها للقانون والعدالة ،وذلك عن طريق إنشاء
آلية لتقدمي الشكاوى املستقلة والفعالة في اخلدمة العامة وكذلك من أجل تقدمي
املقترحات املناسبة.

س) إنشاء هيئة حقوق اإلنسان التركية:
كانت ثمة حاجة ملحة آللية حقوق إنسان مستقلة مدعومة بصالحيات ضرورية من
أجل تعزيز ومأسسة املكتسبات التي حققتها تركيا في مجال حقوق اإلنسان وهي في
مسارها الدميقراطي.
ونتيجة لهذا االحتياج ،أنشئت عام  2012م بهدف عمل أنشطة حول حماية وتطوير
حقوق اإلنسان .وقد خول لهذه الهيئة عمل األنشطة اخلاصة بحماية وتطوير حقوق
اإلنسان ومنع االنتهاكات ،ومناهضة التعذيب وسوء املعاملة ،والبحث في الشكاوى
والطلبات املقدمة ومتابعة نتائجها ،والسعي حلل املشكالت ،وعمل األبحاث والدراسات
الهادفة إلى متابعة وتقييم التطورات التي حتدث في مجال حقوق اإلنسان وعمل
أنشطة تعليمية لهذا الغرض.
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وكانت هناك قبل إنشاء هيئة حقوق اإلنسان التركية جلان حلقوق اإلنسان في املراكز
واحملافظات تابعة إلدارة حقوق اإلنسان برئاسة الوزراء .وكانت هذه اللجان ال تكفي
بتأثيرها احملدود في ضمان الوعي بشأن حقوق اإلنسان وفي التحقيق في الشكاوى
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان .ومن املتوقع أن تساهمهيئة حقوق اإلنسان
التركية في الفترة القادمة في حل املشكالت املتعلقة بحقوق اإلنسان في تركيا.

ع) تعزيز حقوق الطفل:
عاما .حتى أن األطفال
عاما وليس ً 18
كان سن الطفولة في القوانني فيما قبل هو ً 15
كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة في اجلرائم الشاملة ،وليس أمام محاكم
الطفل.
وقد جرى تعديل مفاده «أن كل من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ،يعد طفال»
ومنعت محاكمة األطفال خارج محاكم
متشيا مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفلُ .
ً
الطفل مع إلغاء االستثناء املتعلق مبجال وظيفة هذه احملاكم.
وبناء على التعديالت التي جرت في قانون محاكم األطفال ،تقرر إنشاء محاكم لألطفال
في املراكز التي يتعدى عدد سكانها املائة ألف نسمة.
وعالوة على ذلك ،فمحاكمة األطفال املعروفني في الرأي العام بـ»أطفال الشوارع»
عاما واملغرر بهم للمشاركة في أحدث العنف
والذين معظمهم أقل من ثمانية عشر ً
أصبحت في محاكم الطفل وليس في احملاكم اجلنائية ذات الصالحيات اخلاصة في
نطاق قانون مكافحة اإلرهاب.

ف) تعزيز حقوق املرأة:
تعد موضوعات مثل حقوق املرأة واملساواة بني الرجل واملرأة والعنف ضد املرأة من املوضوعات
التي لم تأخذ حقها الكافي القانون التركي وكثر حولها اللغط في الفترة األخيرة.
متت إعادة النظر في القانون بشأن مجال حقوق اإلنسان في العشر سنوات األخيرة،
وجرت به تعديالت قانونية متعددة ،ورصدت تطورات مهمة في سبيل ضمان املساواة
بني الرجل واملرأة .وفي هذا اإلطار ،وألول مرة مت تغليظ العقوبات ملرتكب جرمية «قتل
األطفال من أجل الشرف» ،وألغيت املادة التي تتضمن تخفيف العقوبة عن مرتكبي
اجلرائم املعروفة بـ»جرائم الشرف» ،وذلك مبوجب التعديالت التي أجريت على
قانون العقوبات التركي ضمن احلزمة القانونية السابعة للتوافق مع االحتاد األوربي
الصادرة عام 2003م .وكذلك مت في عام 2003م التصديق على «البروتوكول املتعلق
مبنع االجتار بالبشر وال سيما النساء واألطفال واستئصاله واملعاقبة عليه» الذي هو
ضمن البروتوكوالت املكملة لـ»اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة اجلرمية املنظمة العابرة
للحدود».
ومت النص على «أن املرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية وأن الدولة كفيلة بضمان
حتقيق هذه املساواة» ،خالل التعديل الذي أجري على املادة العاشرة من الدستور
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املعنونة بـ»املساواة أمام القانون» ،وذلك ضمن التعديالت الدستورية التي جرت عام
2004م .وبعد ذلك مت التأكيد على التمييز اإليجابي للنساء بعبارة أضيفت في عام
2010م على املادة سالفة الذكر وهي عبارة «ال ميكن تفسير اإلجراءات املتخذة لهذا
الغرض بأنها مناهضة ملبدأ املساواة».
وقد أقيمت عام 2005م جلنة لتقصي احلقائق تابعة للمجلس الوطني التركي الكبير
ترتبط بالدقة واحلساسية في موضوع منع العنف ضد املرأة ،وذلك من أجل «البحث في
أسباب العنف املوجه ضد املرأة والطفل وجرائم الشرف والعرض وحتديد التدابير الالزم
اتخاذها» .وبناء على التقرير الصادر نتيجة لعمل هذه اللجنة ،صدر من رئاسة الوزراء
عاما بشأن «التدابير
بيانًا ًّ
املتخذة حيال منع جرائم
وقد قادت تركيا حتضيرات «اتفاقية
الشرف والعرض والعنف
ضد املرأة والطفل».
مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة

العنف ضد املرأة والعنف املنزلي»،
وأصبحت أول دولة تصدق على هذه
االتفاقية اعتبارًا من  8مارس /آذار عام
2102م.

وقد صدر في عام 2009م
«قانون جلنة تكافؤ
الفرص بني املرأة والرجل
« .وقد تأسست مبوجب
هذا القانون «جلنة تكافؤ
الفرص بني املرأة والرجل»
بالبرملان من أجل حماية
ودوليا كضمانة للمساواة بني املرأة
ا
محلي
التطورات
ومتابعة
حقوق املرأة وتطويرها
ًّ
ًّ
والرجل وتوعية البرملان التركي بهذه التطورات وعرض الرؤى الالزمة لهذا.
كما صدر عام 2012م «قانون حماية األسرة ومنع العنف ضد املرأة» .ويهدف هذا
القانون إلى تنظيم اإلجراءات واألسس املتعلقة بالتدابير املتخذة من أجل حماية
النساء واألطفال املتعرضني أو املهددين بالتعرض للعنف ،وأفراد األسرة واألشخاص
املتضررين من املتابعة املستمرة ،وكذلك من أجل منع العنف ضد هؤالء جميعا .وعالوة
على ذلك ،فوضت البلديات خلدمة النساء املتعرضات للعنف ،مبوجب التعديالت التي
جرت على قانون «البلديات» .وقد أسند لبلديات املدن الكبرى والبلديات التي يتجاوز
عدد سكانها خمسني ألف نسمة مهمة افتتاح دور لرعاية النساء واألطفال.
وقد قادت تركيا حتضيرات «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة
والعنف املنزلي» ،وأصبحت أول دولة تصدق على هذه االتفاقية اعتبارًا من  8مارس /آذار
عام 2012م .وتهدف هذه االتفاقية إلى تعريف األنواع اخملتلفة من العنف واإلجبار على الزواج،
فضال عن أنواع العنف البدني واجلنسي والنفسي ،وكذلك ذكر العقوبات على هذا كله.

ص) زيادة عقوبة استخدام القوة املفرطة:
إن انتهاكات حقوق اإلنسان واألضرار الناجمة عن استخدام القوة املفرطة في األحداث
التي تتدخل فيها قوات األمن وعدم وجود عقوبة رادعة لهذا كانت إحدى الصعوبات
التي واجهت تركيا.
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وقد نص قانون العقوبات التركي رقم  5237على تطبيق اإلجراءات املتعلقة بعقوبة
اإلصابة املتعمدة في حالة استخدام القوة املفرطة التي ال تتطلبها املهمة من رجال
الدولة الذين لهم سلطة استخدام القوة ،وذلك خالل القيام مبهامهم .وبذلك مت
تشديد العقوبة على ذلك والتي كان حدها األدنى ثالثة أشهر.

ق) حتسني ظروف احملتجز احتياطيا:
كان سوء الظروف املادية للمعتقالت وغرف التحقيق وكذلك إدعاءات انتهاك احلقوق
سلبيا على تركيا
التي يتعرض لها املواطنون هناك سب ًبا في الشكاوى املبررة ،مما أثر
ًّ
على املستوى الدولي في املاضي .وعالوة على ذلك ،أدت هذه الشكاوى إلى مقاضاة
تركيا من قبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
وقد صدر عام 2005م الئحة جديدة بشأن «الضبط واالحتجاز والتحقيق» ،ومت إعادة
تفصيليا في الشروط واألحكام التنفيذية للضمانات املنصوص عليها
النظر من جديد
ًّ
في سياق احلقوق األساسية واحلريات مثل سلطة االحتجاز وإخطار األقارب وعمليات
االعتقال .وبذلك ازداد مستوى احلماية في هذا املوضوع الذي يرتبط بالفعل بحقوق
الشخص وحرياته ،ومت تفعيل ضمانات حقوق اإلنسان .وعالوة على ذلك ،حتسنت الظروف
املادية للمعتقالت ،وأصبحت غرف التحقيق أكثر مالئمة ملعايير حقوق اإلنسان.

ر) إغالق السجون التي ال تتماشى مع معايير األمم املتحدة ومجلس أوروبا:
لم تكن في املاضي معظم السجون الصغيرة والكبيرة املنتشرة في جميع أنحاء تركيا
تلبي معايير الكفاءة الشخصية واملادية .وكان هذا الوضع يؤدي إلى شكاوى السجناء
واملقبوض عليهم ،وإلى إهدار املوارد واملوظفني .وفي هذا السياق ،مت في العشر سنوات
األخيرة إغالق  208سجنًا ال تتماشى مع معايير األمم املتحدة ومجلس أوروبا .وفي الفترة
ذاتها ،افتتح  68سجنًا يتماشى مع تلك املعايير وتتسع إلى  14509شخص .أما خالل
عام 2012م ،فقد افتتح  13سجنًا جدي ًدا ،وأنشئت سبعة مباني ملحقة.

ش) السماح للمعتقلني واملسجونني بحضور تشيع جنازة أقاربهم وزيارة
من يعاني منهم األمراض اخلطيرة:
كانت ثمة أضرار حادة تقع من الناحية اإلنسانية بسبب عدم السماح للمعتقلني
واملسجونني بزيارة من يعاني من أقاربهم األمراض اخلطيرة ،بحضور تشيع جنازة ذويهم.
ومبوجب التعديالت الدستورية التي أجريت عام 2012م ،مت السماح للمعتقلني
واملسجونني بإجازة يومني إضافة إلى فترة السفر من أجل حضور تشيع جنازة أحد
أقارب الدم أو النسب مبا فيهم أقارب الدرجة الثانية أو بسبب وفاة الزوج أو الزوجة،
وكذلك مت السماح لهم بإجازة يوم واحد إضافة إلى فترة السفر لزيارة األقارب من
الدرجة األولى الذين يعانون أمراض خطيرة.
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خامسا :اإلصالح القضائي
ميكن القول أنه ساد في دستوري  1961و 1982مفهوم نخبوي مفاده أن اختيارات
الشعب التي متثل املصدر الرئيس للسيادة باتت في املقام الثاني ،وأن الشعب ميكن أن
يخطأ في اختياراته ،ومن ثم ساد االعتقاد بوجوب تصحيح تلك األخطاء في مثل هذا
النوع من املواقف .وجتلت أبرز األمثلة على هذه املقاربة في القضاء العالي .حيث كان
أعضاء املؤسسات القضائية العليا مثل احملكمة الدستورية ومجلس الدولة واحملكمة
العليا واجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني يُختارون عادة فيما بينهم بنظام أشبه
ما يكون باحللقة املفرغة أو يُعينون من قبل رئيس اجلمهورية .أما رئيس اجلمهورية
فكان ينتخب من قبل البرملان .أما التاريخ التركي احلديث فشاهد على وقائع قُمع
فيها البرملان أو أريد قمعه في فترات مختلفة على يد املراكز املناهضة للدميقراطية.
وقد شوهدت املمارسات والضغوط التي أسفرت فيها تلك احللقة املفرغة الواضحة
عن البيروقراطية القضائية املعينة فقط والبعيدة عن التعددية .ومن بني تلك هذه
الضغوط التي مورست غلق األحزاب ،و»قرار  )4( »367الصادر عن احملكمة الدستورية،
والعديد من األحكام القضائية التي وصفها اجملتمع بالسياسية والدستورية .وقد
يجار ْ ِش ٌّية التي تعمل بنظام احللقة املفرغة القضاء بعي ًدا عن
جعلت هذه البنية األُولِ َ
التطور االجتماعي والتغير وكذلك بعي ًدا عن املعايير العاملية.
وتعد التعديالت التي أُقرت في استفتاء 2010م مهمة إلى حد كبير من هذه الزاوية؛
حيث ضمنت هذه التعديالت تشكيل بنية دميقراطية وتعددية في مجال القضاء
العالي ،وانتهت بصفة خاصة الهيمنة الوصائية للقضاء العالي في اجمللس األعلى
للقضاة واملدعني العامني.
وفي هذا اإلطار ،أصبحت بنية اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني تتماشى مع
الدميقراطية ،وخضعت قراراته للتفتيش القضائي .كما أصبحت احملكمة الدميقراطية
أيضا بنية أكثر دميقراطية وتعددية .وصدر قانون تأسيس «محاكم االستئناف» بهدف
ً
تخفيف عبء العمل في القضاء وتطوير معايير القضاء العادل .واتسع نطاق تطبيق
احلرية الرقابية .وأنشئت محاكم األسرة .وأجريت حتسينات تهدف إلى عمل محاكمات
4

موافقة احملكمة الدستورية على عدد  367باعتباره عددا كافيا النعقاد جلسة البرملان النتخاب رئيس اجلمهورية.
وميثل هذا العدد شرط «أغلبية الثلثني» في اجلولتني االنتخابيتني األوليتني املنصوص عليه في املادة  102من
دستور 1982م املتعلقة بالتصويت على انتخاب رئيس اجلمهورية.
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عادلة وناجزة .وازدادت حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر .واستحدث «قاضي
احلريات» من أجل تعزيز حق في حرية الفرد وأمنه.
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة:

أ) إضفاء الطابع الدميقراطي على بنية اجمللس األعلى للقضاة واملدعني
العامني:
يعد اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني جهازًا ذات سلطة أحادية يختص بجميع
احلقوق الشخصية منذ بداية التعيني وحتى التقاعد جلميع القضاة واملدعني العامني
العاملني في محاكم الدرجة األولى من القضاء العدلي واإلداري .كما أن هذا اجمللس
يختار جميع أعضاء احملكمة العليا وثالثة أرباع أعضاء مجلس الدولة ،فيكاد يكون
أيضا هو صاحب الكلمة العليا في تشكيل القضاء العالي .وأصبح بهذه السلطات
ً
القوية التي ميتلكها مؤسسة تذكر كثيرًا بسبب تدخالتها في عملية التقاضي .وقد
تعرض اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني ال سيما في الفترة األخيرة إلى انتقادات
مكثفة بسبب بعض الدعاوى احلرجة ومحاوالته التدخل فيها .لذلك تغيرت بنية اجمللس
األعلى للقضاة واملدعني
العامني تغيرًا مهما مبوجب
وبالرغم من هذه التعديالت اإليجابية،
التعديالت الدستورية في
فثمة قصور مهم في تشكيل اجمللس
2010م.

األعلى للقضاة واملدعني العامني وهو

فقد كان اجمللس األعلى
استمرار عدم االعتراف بأي سلطة
للقضاة واملدعني العامني
للبرملان في اختيار أعضاء اجمللس .في
قبل هذه التعديالت
حني أنه ال توجد أي دولة في أوروبا ال
الدستورية يتكون من
سبعة أعضاء هم وزير
يختار البرملان فيها أعضاء مجالسها
العدل ومستشار وزارة
العليا
العدل وثالثة أعضاء من
احملكمة العليا وعضوين من
أيضا عدم متثيل أعضاء
مجلس الدولة ،وكان يتخذ القرارات بأغلبية األصوات .وكان ً
قضاء الدرجة األولى الذي يتجاوز عددهم العشر آالف في هذا اجمللس صاحب سلطة
مهما .وباستثناء وزير
اتخاذ القرارات بشأن احلقوق الشخصية لهذه الفئة يعد قصورًا
ًّ
العدل ومستشار وزارة العدل كان من املمكن أن يستصدر األعضاء اخلمسة املنتسبون
للقضاء العالي القرار الذي يريدونه من اجمللس باحتادهم معا.
وقد نصت التعديالت الدستورية في 2010م على أن يتكون اجمللس األعلى للقضاة
احتياطيا.
عضوا
أصليا وسبعة عشر
عضوا
واملدعني العامني من اثنني وعشرين
ً
ً
ًّ
ًّ
وإضافة للسبعة أعضاء املوجودين في اجمللس ،استحدث قاعدة اختيار ثالثة أعضاء
من بني القضاة واملدعني العامني العاملني مبحاكم الدرجة األولى بالقضاء اإلداري،
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وسبعة أعضاء من بني القضاة واملدعني العامني العاملني مبحاكم الدرجة األولى
بالقضاء العدلي وعضو واحد من بني أعضاء أكادميية العدل التركية وكذلك اختيار أربع
أعضاء من بني أعضاء هيئة التدريس املتخصصني في القانون واحملامني من قبل رئيس
اجلمهورية .ومبوجب هذا التشكيل اجلديد ،مت ضمان متثيل القضاة واملدعني العامني
العاملني مبحاكم الدرجة األولى بشكل عادل في اجمللس .وعلى هذا أصبح اجمللس
بتشكيله اجلديد أكثر دميقراطية وتعددية واقترب إلى بنية مجالس القضاء العالي
بالدول األوربية .ومن التجديدات املهمة التي أجريت على اجمللس أنه ميكن أن يباشر
أعماله دون مشاركة مستشار وزارة العدل.
وبالرغم من استمرار كون وزير العدل هو رئيس اجمللس ،فإن عدم قدرته على املشاركة
في أنشطة عمل اجمللس وكون اجمللس أصبحت له شخصية اعتبارية أخرى وطاقم إداري
أيضا اجلدل حول استقاللية
أخر وسكرتارية وجلنة تفتيشية وميزانية ،كل ذلك أنهى ً
اجمللس .وبالرغم من هذه التعديالت اإليجابية ،فثمة قصور مهم في تشكيل اجمللس
األعلى للقضاة واملدعني العامني وهو استمرار عدم االعتراف بأي سلطة للبرملان في
اختيار أعضاء اجمللس .في حني أنه ال توجد أي دولة في أوروبا ال يختار البرملان فيها
أعضاء مجالسها العليا.

ب) حتول احملكمة الدستورية إلى بنية أكثر دميقراطية وتعددية:
كانت هناك مشكالت مهمة في تشكيل احملكمة الدستورية بشكلها املنصوص عليه
في دستور  .1982وقد استطاعت التعديالت الدستورية التي أجريت عام 2010م تعديل
هذا التشكيل بشكل واضح؛ حيث تغيرت بنية احملكمة الدستورية التي كانت تتكون
أصليا وأربع أعضاء احتياطيني إلى تشكيل يتكون من سبعة عشر
عضوا
من أحد عشر
ً
ًّ
أصليا ،وألغيت العضوية االحتياطية .وقد كان إلغاء العضوية االحتياطية قرارًا
عضوا
ً
ًّ
مصي ًبا؛ ألنه كان من املستحيل أن ينضم األعضاء األصليون في احملكمة الدستورية إلى
هيئة احملكمة في حالة وجود أعضاء احتياطيني أكثر أقدمية .ومبوجب هذه التعديالت
أيضا ،مت استبدال قاعدة بقاء األعضاء حتى سن اخلامس والستني بتحديد املدة
الوظيفية باثني عشر عاما.
وطبقً ا للتشكيل القدمي للمحكمة الدستورية ،كان رئيس اجلمهورية يختار عضوين
وعضوا
من بني الترشيحات املقدمة إليه من كل من احملكمة العليا ومجلس الدولة،
ً
واح ًدا من بني الترشيحات املقدمة إليه من كل من احملكمة العسكرية العليا واحملكمة
اإلدارية العسكرية العليا وديوان احملاسبات واجمللس األعلى للجامعات ،كما يختار رئيس
أيضا ثالثة أعضاء بشكل مباشر من بني كبار موظفي الدولة واحملاميني .أما
اجلمهورية ً
طبقً ا للتعديالت الدستورية في 2010م ،فأصبح البرملان يختار عضوين من بني ثالثة
مرشحني مقدمني من قبل اجلمعية العامة لديوان احملاسبات من بني رئيسه وأعضائه،
وعضوا واح ًدا من بني ثالثة مرشحني مقدمني من قبل رؤساء نقابات احملامني من بني
ً
احملامني املستقلني .أما رئيس اجلمهورية فيختار بشكل مباشر أربعة أعضاء من بني
كبار اإلداريني واحملامني املستقلني ومقرري احملكمة الدستورية الذين اشتغلوا على األقل
خمس سنوات مع قضاة الدرجة األولى واملدعني العامني .كما يختار رئيس اجلمهورية
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أيضا ثالثة أعضاء من بني ترشيحات احملكمة العليا وعضوين من بني ترشيحات مجلس
ً
وعضوا واح ًدا من بني الترشيحات املقدمة من كل من احملكمة العسكرية العليا
الدولة،
ً
واحملكمة اإلدارية العسكرية العليا ،وكذلك ثالثة أعضاء من بني الترشيحات املقدمة
من قبل مؤسسات التعليم العالي التي ليس لها أعضاء في اجمللس األعلى للجامعات
من بني أعضاء هيئة التدريس املتخصصني في مجاالت احلقوق واالقتصاد والسياسة.
وفيما يلي أهم األشياء الالفتة للنظر في هذا التعديل :لقد مت القضاء على ثقل القضاء
األعلى في تشكيل احملكمة .وعالوة على ذلك ،لن يصبح رئيس اجلمهورية هو صاحب
الكلمة العليا في حتديد جميع أعضاء احملكمة .ومع ذلك ،فإن اختيار رئيس اجلمهورية
عضوا يبني
عضوا من مجموع سبعة عشر
بشكل مباشر أو غير مباشر ألربعة عشر
ً
ً
استمرار تأثير رئيس اجلمهورية بشكل كبير في تشكيل احملكمة الدستورية .ويعد
إيجابيا من ناحية طبيعة
زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى ثالثة أعضاء يعد جتدي ًدا
ً
الرقابة التي تقوم بها احملكمة الدستورية .كما أن عدم اختيار البرملان ألي من األعضاء
بشكل مباشر ميكن أن يكون أهم قصور يتعلق بتشكيل احملكمة الدستورية .ومن
الصعب وجود أي دولة أوربية بها برملان ال يختار أعضاء احملكمة الدستورية .بل على
العكس ،فثمة دول مثل أملانيا وبولندا واجملر يختار البرملان فيها جميع أعضاء احملكمة
الدستورية.

ج) تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر:
لقد استحدثت إجراءات مهمة عمقت وطورت بدورها حقوق اإلنسان ،وذلك مبوجب
القانون الصادر في عام 2012م واملعروف في الرأي العام بـ»احلزمة القضائية الثالثة».
كان من املمكن فيما سبق إصدار عقوبات بوقف النشر في املستقبل ،وذلك ضمن املادة
السادسة من قانون مكافحة اإلرهاب .وكان هذا الوضع يؤدي إلى الشكاوى واالنتقادات،
قيم على أنه انتهاك ملبدأ فرضية البراءة ،مما أدى إلى صدور قرارات لالنتهاكات من قبل
وي ُ ّ
احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان.
ومبوجب هذا التعديل ،مت إلغاء عقوبات وقف النشر في املستقبل ،وذلك في إطار
حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر .وإضافة لذلك ،مت إلغاء قرارات املصادرة بشأن
الصحف املطبوعة حتى  31ديسمبر /كانون األول عام 2011م ،وكذلك مت تأجيل الدعاوى
والعقوبات املتعلقة باجلرائم املرتكبة عن طريق الصحافة والنشر حتى هذا التاريخ.

د) حتسينات تهدف حملاكمات عادلة وناجزة:
كانت تنتشر وسط الرأي العام بعض الشكاوى املتعلقة باستغراق احملاكمات لفترات
طويلة .وانتشرت دعوات مبررة تطالب باتخاذ التدابير الالزمة من أجل حل هذه املشكلة.
ومتت إعادة النظر في عناصر “جرمية التأثير على املسار القضائي” ،وذلك في إطار
ـ”احلزمة القضائية الثالثة” التي تهدف إلى القضاء على الشكاوى املتعلقة بطول
فترات احملاكمة .واستحدثت إمكانية تأجيل جرائم اإلرهاب البسيطة وحتويلها إلى
غرامات جنائية .وعالوة على ذلك ،مت رفع حد حظر االعتقال إلى عامني ،وتوسيع نطاق
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تطبيق الرقابة العدلية وذلك بهدف تقليل العناء واملشقة التي تنتج عن االعتقال.
وبفضل هذا ،استحدثت “قاعدة احملاكمة دون احتجاز” بالنسبة للجرائم التي بها احلد
األقصى للعقوبة يصل حتى عامني .وحدث تقدم بالنسبة للحرية الشخصية عن
طريق توسيع إمكانية منح القرارات للرقابة العدلية.

هـ) استحداث قاضي للحريات من أجل تعزيز حق حرية الشخص وأمنه:
طبقً ا للقوانني السابقة ،كان قضاة احملاكم ذات السلطات اخلاصة يصدرون قرارات
للقيام بإجراءات مثل االعتقال والتحري والتنصت على املكاملات ،ثم بعد ذلك لإلطالع
على أساس الدعوى.
وفي إطار احلزمة القضائية الثالثة ،بدأ تفعيل “قاضي احلريات” إلصدار قرارات القيام
بإجراءات مثل االعتقال والتحري والتنصت على املكاملات ،وذلك بهدف تعزيز حقوق
املتهم وحق الدفاع .كما مت رهن البت في االعتراضات على هذا النوع من قرارات قضاة
احلريات بقضاة آخرين مكلفني بهذه املهمة .كما أصبح من الضروري إصدار مبررات
لقرارات االعتقال بأسباب جوهرية ،ومت تقليص مدة االحتجاز.

و) تأسيس محاكم األسرة:
تأسست محاكم األسرة في عام 2003م بغية التمكن من حتقيق اإلجراءات الواجب
القيام بها بشأن املوضوعات التي تتعلق بالقضاء حلل املشكالت داخل األسرة .وقد
توفرت حملاكم األسرة التي زودت في تشكيلها بأخصائي نفسي وتربوي واجتماعي
سلطة اتخاذ التدابير الوقائية والتربوية واالجتماعية من أجل حماية األسرة ،وذلك
بجانب سلطتها القضائية .وقد هدفت هذه احملاكم إلى حل املشكالت القانونية
الناجمة عن قانون األسرة التي يكون األزواج واألطفال طرفًا فيها وذلك عن طريق
الصلح وباالستعانة باملتخصصني عند اللزوم مع مراعاة مبدأ حماية االحترام واحلب
والتسامح املتبادل بني األطراف.

ز) توسيع نطاق تطبيق احلرية املراقبة:
إن احلرية املراقبة هي نظام بديل للعقوبة والتنفيذ يتضمن تطبيق العقوبات والتدابير
البديلة التي تصدرها احملاكم بدال من عقوبة احلبس بشأن املتهمني واجملرمني واملدانني،
وكذلك يشمل هذا النظام مراقبة املتهمني واجملرمني واملدانني داخل اجملتمع ،وتعقبهم
وإصالحهم .وتنفذ في إطار احلرية املراقبة تدابير مثل التشغيل مجانًا في عمل مفيد
للمجتمع ،وعدم االبتعاد عن املنزل أو عن بيئة محددة .وقد أجريت تعديالت على القانون
اخلاص بهذا في عام 2012م بغية توسيع نطاق تطبيق احلرية املراقبة.
ويهدف هذا القانون إلى تهيئة املتهم للحياة االجتماعية عن طريق استحداث نظام
تنفيذ لألحكام بديل يتماشى مع توصيات مجلس أوروبا .وبهذا يقضي املتهم الفترة
األقل من مدة عقوبته في السجن ،ويتأهب للحياة االجتماعية داخل رقابة محددة.
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وفي هذا اإلطار ،ظهر نظام جديد لتنفيذ األحكام يقضي فيه السجني العام األخير من
فترة العقوبة في اخلارج بدال من أن يقضيها داخل السجن املفتوح ،وذلك بهدف تطبيق
نظام احلرية املراقبة .وعالوة على ذلك ،استحدثت إمكانية متابعة املتهمني واجملرمني
واملدانني داخل اجملتمع مراقبتهم عن طريق استخدام أجهزة إلكترونية .والهدف من هذا
كله هو توافق تلك األشخاص مع العالم اخلارجي وقدرتهم على مواصلة عالقاتهم مع
ذويهم.
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سادسا :اجلهود املبذولة في مجال توسيع احلقوق الثقافية
�
وإرساء الدميقراطية في مجال التعليم
ميكن القول أن أحد أهم االنعكاسات التي حتدد سلوكيات رجال الدولة في التاريخ
التركي احلديث هو اخملاوف غير املبررة واحملاذير .وال سيما أن الطلبات املبررة والدميقراطية
قد قوبلت بقلق وردود أفعال بسبب «اخلوف من االنقسام» ،و»عدم الثقة في اجملتمع».
إن املواد أرقام  141و 142و 163بقانون العقوبات التركي امللغاة عام 1991م التي جترم
تقليصا حلرية الفكر والرأي،
العديد من الكُ ّتاب بسبب توجهاتهم اليمينية أو اليسارية
ً
وكذلك اإلجراءات التي ألغيت سابقً ا مثل حظر التحدث باللغة الكردية أو الغناء بها
أو النشر بها ،كل هذا يبني
مدى حجم اخلوف والقلق
وقد بذلت جهود مهمة خالل فترة
السائد آنذاك .ورغم ردود
التحول الدميقراطي في العشر سنوات
األفعال الضخمة ،فقد مت
التمكن من إجناز إجراءات
املاضية من أجل توسيع احلقوق
على درجة كبيرة من الثقافية ،وعلى رأسها إلغاء العوائق أمام
اإلنسانية مثل السماح
استخدام اللغات واللهجات اخملتلفة
بالنشر باللغات اخملتلفة
وتطوير هذه اللغات ،ومن أجل جعل
وتعلم املواطنني للغاتهم
وفتح أقسام في اجلامعات
نظاما أكثر دميقراطية
نظام التعليم
ً
متخصصة في اللغات
وتعددية.
واللهجات اخملتلفة املوجودة
في تركيا ،والسماح
للمساجني واملعتقلني في السجون باحلديث مع أقاربهم بلغتهم األم .وعلى ذات
الشاكلة ،كان من بني املشكالت الناجمة عن اخلوف وعدم الثقة التي واجهت تركيا
في الفترة السابقة دروس معلومات األمن القومي في مرحلة التعليم املتوسط ،وغلق
األقسام املتوسطة مبدارس التعليم الفني خالل مرحلة  28فبراير /شباط عام 1997م
وكذلك اإلجراءات اإللزامية التي ال تسمح باخليارات اخملتلفة في التعليم.
وقد بذلت جهود مهمة خالل فترة التحول الدميقراطي في العشر سنوات املاضية
من أجل توسيع احلقوق الثقافية ،وعلى رأسها إلغاء العوائق أمام استخدام اللغات
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نظاما أكثر
واللهجات اخملتلفة وتطوير هذه اللغات ،ومن أجل جعل نظام التعليم
ً
دميقراطية وتعددية.
وفي هذا اإلطار ،مت ضمان السماح بتعلم اللغات واللهجات اخملتلفة وتطويرها والنشر
بها .وألغيت العوائق املوجودة أمام حتدث املساجني واملعتقلني في السجون بلغتهم األم
مع أقاربهم .كما أزيلت العوائق أمام تسمية املواطنني ألبنائهم باألسماء التي يرغبون
فيها .ومت السماح بإجراء األبحاث األكادميية املتعلقة باللغات واللهجات اخملتلفة في
اجلامعات ،وبإنشاء املعاهد ووضع مقررات دراسية اختيارية لها .وفُتح اجملال أمام عمل
حمالت الدعاية السياسية باللغات واللهجات اخملتلفة .وألغيت احملظورات املفروضة
على املصنفات السينمائية واملوسيقية واملرئية .ومت تقدمي الدعم لألنشطة الثقافية
املقامة باللغات اخملتلفة .وطبقت إجراءات مثل إنشاء مراكز استعالمات وتوظيف
مترجمني للغة الكردية حتى يتم االستفادة منهم في اخلدمات العامة .وبدأ توظيف
املاللي (رجال الدين احملليني) من قبل الدولة .ومت إرساء الدميقراطية في نظام التعليم.
وازداد عدد اجلامعات والنصاب اخملصص للتعليم العالي .وألغي نظام الدرجات اخملتلفة
الذي كان مطبقً ا في امتحانات القبول باجلامعات .وطبق نظام حرية الزي في اجلامعات،
وألغيت دروس معلومات األمن القومي.
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة:

أ) توسيع السماح بتعلم اللغات واللهجات اخملتلفة وتطويرها والبث بها:
إن تعدد اللغات واللهجات التي هي مؤشر على الثراء الثقافي التركي كان ينظر إليها
على أنها مصدر للخطر والقلق على مدى سنوات طويلة ،وذلك بسبب سياسات
متنوعة من التخويف واإلنكار والرفض.
وفي هذا اإلطار ،وألول مرة ،مت السماح بالبث باللغات واللهجات اخملتلفة التي يستخدمها
املواطنون في حياتهم اليومية بجانب اللغة التركية التي هي اللغة الرسمية ،وذلك
ضمن احلزمة القانونية الثالثة للتوافق مع االحتاد األوربي الصادرة عام 2002م .كما مت
خالل العام نفسه ،السماح بافتتاح الدورات اخلاصة لتعلم اللغات واللهجات اخملتلفة.
أيضا عام 2003م استكماال لتكوين البنية التحتية لهذا األمر.
ومت إقامة هذه الدورات ً
وقد استمر فيما بعد هذا االنفتاح في موضوع اللغة .وفي السياق ذاته ،ألغيت في عام
2003م العوائق القانونية أمام البث باللغات واللهجات اخملتلفة غير اللغة التركية في
القنوات التلفزيونية اخلاصة وفي التلفزيون التركي الرسمي .وبناء على التعليمات التي
صدرت بخصوص هذا األمر ،مت استحداث البث اإلذاعي والتلفزيوني باللغات واللهجات
اخملتلفة.
وقد أصبح هذا األمر مكفوال بقوة القانون بصفة نهائية في عام  2008م ،وألغيت جميع
العوائق املتعلقة بهذا األمر في اإلذاعات والقنوات التلفزيونية اخلاصة وفي التلفزيون
التركي الرسمي .وفي هذا اإلطار ،بدأت إحدى قنوات التلفزيون التركي الرسمي (TRT
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 )6البث باللغة الكردية بشكل كامل .أما في عام 2009م ،فقد مت السماح بالبث
بهذه اللغات بشكل مستمر في اإلذاعات والقنوات التلفزيونية اخلاصة .ومبوجب هذه
التعديالت ،أصبح البث باللغات واللهجات اخملتلفة مكفوال بقوة القانون .وبدأ البث
باللغتني الكردية والعربية على شاشات التلفزيون التركي الرسمي.

ب) السماح للمساجني واملعتقلني في السجون باحلديث مع أقاربهم
بلغتهم األم:
كان فيما سبق مينع التواصل بني املساجني واملعتقلني في السجون وأقاربهم بأي لغة
غير اللغة التركية ،وذلك بسبب بعض القرارات التقييدية التي كانت موجودة في
القانون التركي .وكان هذا األمر يؤدي بصفة خاصة إلى أضرار جادة بالنسبة للمواطنني
الذين ال يعرفون اللغة التركية أو الذين يتقنون لغة أخرى للتعبير عن أنفسهم .وكان
هذا احلظر يقيد حقوق وحريات االتصال بالنسبة للمواطنني.
ومبوجب تعديل اللوائح في عام 2009م ،مت السماح للسجني بالتحدث هاتفيا بلغة غير
اللغة التركية ،وذلك في حالة أخباره أنه أو الشخص الذي سيتحدث معه ال يعرف
اللغة التركية .ومبوجب التعليمات التي صدرت بعد ذلك ،ألغيت العوائق أمام إمكانية
مقابلة السجني أو املعتقل لزائريه والتحدث معهم مباشرة بغير اللغة التركية .وبهذا
انتهت مثل هذه احملظورات غير اإلنسانية.

جـ) إزالة العوائق أمام تسمية املواطنني األتراك ألبنائهم باألسماء التي
يرغبون فيها:
كان ممنوعا أن يسمي املواطنون األتراك أبنائهم باسم غير تركي ،وذلك بشكل ال
يتماشى مع مفهوم الدميقراطية وحقوق اإلنسان في وقتنا احلاضر .وقد كان هذا املنع
غير اإلنساني يتعرض النتقادات مبررة من قبل طوائف اجملتمع اخملتلفة .كما أن هذا
الوضع أيضا كان يؤدي إلى قطع الروابط باملاضي ،ويضر بالثراء الثقافي .وفي الوقت
نفسه ،كان عدم متكن األسر من تسمية أبنائهم باألسماء التي يرغبون فيها يعد
انتهاكا حلقوق اإلنسان.
ومن خالل تعديل املادة املتعلقة بقانون السكان عام 2003م ،مت السماح للمواطنني
بتسمية أبنائهم باألسماء التي يرغبون فيها ،وانتهت بذلك األضرار التي كانت واقعة
في هذا األمر.

د) السماح بإجراء األبحاث األكادميية املتعلقة باللغات واللهجات اخملتلفة
في اجلامعات ،وبإنشاء املعاهد ووضع مقررات دراسية اختيارية لها:
يعد احلديث باللغات واللهجات اخملتلفة داخل الدولة أحد الثروات املهمة لتركيا .ولكن
انتهج نهج قمعي جتاه اللغات واللهجات غير اللغة التركية طيلة أعوام طويلة،
ووضعت العراقيل أمام تعلم وتعليم اللغات اخملتلفة .وبالرغم أن العراقيل املتعلقة
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باستخدام تلك اللغات في احلياة اليومية قد أزيلت مبرور الوقت ،فلم تكن هناك مساعي
لتدريس هذه اللغات أكادمييا أو علميا.
وقد مت السماح بإجراء األبحاث األكادميية املتعلقة باللغات واللهجات اخملتلفة في
اجلامعات ،عن طريق األنشطة املتعلقة بتعلم وتدريس اللغات احلية واملستخدمة
في احلياة اليومية في تركية وكذلك ُسمح بإنشاء املعاهد ووضع مواد اختيارية في
الدراسة.
وفي هذا اإلطار وألول مرة ،أنشئ «معهد اللغات احلية في تركيا» بجامعة آرطوقلو
مبحافظة ماردين عام 2009م ،ويضم هذا املعهد قسم اللغة الكردية وثقافتها وقسم
اللغة العربية وثقافتها وقسم اللغة السريانية وثقافتها وبرنامج املاجستير في اللغة
الكردية وثقافتها وبرنامج املاجستير في اللغة السريانية وثقافتها .كما افتتح قسم
اللغة الكردية وأدبها بكلية اآلداب في اجلامعة ذاتها.
وفيما بعد ،أنشئ بجامعة بينغول «معهد اللغات احلية» الذي يتضمن قسم اللغة
الكردية وأدبها وبرنامج املاجستير في اللغة الكردية وأدبها بنظامي تقدمي أطروحة
وبدون تقدمي أطروحة ،وكذلك افتتح قسم اللغة الكردية وأدبها بكلية اآلداب والعلوم
في اجلامعة ذاتها .كما افتتح قسم اللغة الكردية وأدبها مبعهد العلوم االجتماعية
بجامعة «موش آلب ارسالن» ،وقسم اللغة الكردية وأدبها بكلية اآلداب في اجلامعة
نفسها.
كما افتتح بكلية اآلداب جامعة طوجنالي قسم اللغات الشرقية وآدابها وفرع لغة
الظاظا وأدبها ،وفرع اللغة القرماجنية وأدبها ،وفرع اللغة العربية وأدبها .كما أنشئ
مبعهد العلوم االجتماعية التابع جلامعة دجلة مبحافظة ديار بكر قسم اللغة الكردية
وأدها.

هـ) السماح مبمارسة الدعاية السياسية باللغات واللهجات اخملتلفة:
كان ممنوعا ممارسة الدعاية السياسية بلغات ولهجات غير اللغة التركية في احلمالت
االنتخابية .وكان هذا املنع يؤدي إلى التحقيق مع كل من يخالف هذا ويعرضه للعقوبات
اخملتلفة .وكان هذا األمر يشكل عائقا أمام استخدام املواطنني حلقوقهم السياسية
وإقامة فاعليات سياسية ناجحة مبخاطبة ناخبيهم باللغة التي يفهمونها.
ومبوجب التعديالت الدستورية في عام 2010م ،مت توسيع مجال قوانني األحزاب
السياسية ،وألغيت العوائق القانونية اخلاصة بالدعاية السياسية التي هي ضرورة
حلرية التعبير وتشكيل التنظيمات .وبفضل هذا ،استحدثت إمكانية مخاطبة األحزاب
السياسية للمواطنني باللغات واللهجات اخملتلفة التي يستخدمونها.

و) إلغاء احملظورات املفروضة على املصنفات السينمائية واملوسيقية واملرئية:
كانت احملظورات التعسفية واالعتباطية املفروضة على املصنفات الفنية من بني
العوائق املهمة أمام تطور الثقافة والفن في تركيا .كما أن إمكانية حظر األعمال
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الفكرية والفنية اعتباطيا أو فرض رقابة عليها بحجة أمن الدولة أو ألسباب تعسفية
وإيديولوجية كان أمرا يهز مكانة تركيا أمام اجملتمع الدولي.
ومبوجب التعديالت التي أجريت بهذا الشأن ،مت تضيق نطاق احلظر في هذا اجملال،
واستحدث شرط تقدمي قرارات احلظر الصادرة من قبل السلطات اإلدارية للتصديق
القاضي عليها خالل أربع وعشرين ساعة .إضافة إلى أنه مت استبعاد ممثل مجلس األمن
القومي من هيئة الرقابة على املصنفات السينمائية واملوسيقية واملرئية.

ز) دعم األنشطة الثقافية املقامة باللغات اخملتلفة:
كان موضوع دعم األنشطة الثقافية املقامة باللغات اخملتلفة من املوضوعات املستحيل
التفكير فيها فيما مضى .حتى أنه عقب االنقالب العسكري في  12سبتمبر /أيلول ُمنع
لفترة أن يتحدث املواطنون باللغات واللهجات اخملتلفة التي يستخدمونها في حياتهم
اليومية .وفي املقابل ،أجريت أيضا في العشر سنوات األخيرة تغيرات جذرية مهمة في
هذا اجملال ،كما حدث في سائر اجملاالت األخرى ،ومت تبني وجهة نظر متحررة بهذا الشأن.
وفي هذا اإلطار ،بدأت وزارة الثقافة في نشر بعض األعمال املهمة باللغة الكردية وأدبها
مثل «مام وزين» .كما بدأت املديرية العامة ملسرح الدولة في عرض مسرحيات باللغة
الكردية في احملافظات التركية اخملتلفة .وقدمت هيئة دعم السينما التابعة لوزارة
الثقافة والسياحة ألول مرة دعما ماديا لفيلم مليء باحلوارات باللغة الكردية (فيلم:
لغتان وحقيبة).
وأذاع التلفزيون الرسمي نشرة إخبارية باللغة الكردية في القنوات التلفزيونية مثل
(القناة التركية والقناة التركية لألخبار) .كما أعدت القناة التركية الرسمية ()TRT
بالتعاون مع محافظة ديار بكر ألبوما يتضمن أغاني كردية.
إضافة لذلك ،فإن تخصيص نواب البرملان ألول مرة مساحة ملعلومات باللغة الكردية
بجانب اللغات األخرى في الكتالوج اخلاص بالتعريف بأعضاء الدورة الرابعة والعشرين
في البرملان التركي يعد أيضا أمرا جديدا.

حـ) إنشاء مراكز استعالمات وتوظيف مترجمني للغة الكردية لالستفادة
منهم في اخلدمات العامة:
كان املواطنون الذي ال يعرفون اللغة التركية يعيشون ضغوطا ومآسي ضخمة في
متابعة أعمالهم ومهامهم في املؤسسات والهيئات احلكومية.
وبهدف حل هذه املشكلة ،بدأت الوحدات اإلدارية في عمل تسهيالت مثل توظيف
مترجمني للغة الكردية في األماكن التي تتطلب هذا؛ حيث تغير مفهوم استفادة
املواطنني الذين ال يعرفون اللغة التركية للخدمات العامة استفادة كاملة .إضافة إلى
ذلك ،قامت احملافظات اخملتلفة بتوظيف كادر يتحدث اللغة الكردية من أجل إمكانية
التواصل مع املواطنني الذين ال يعرفون اللغة التركية في مراكز االستعالمات التي
أقيمت من أجل حتسني جودة خدمات املؤسسات العامة.
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طـ) توظيف املاللي (رجال الدين احملليني) من قبل الدولة:
لقد أهملت الدولة لسنوات طويلة الشخصيات الدينية التي يجلها املواطنون في
مناطق شرق وجنوب شرق األناضول .وكان هذا األمر يعد أحد العوائق املهمة أمام
اندماج الدولة واجملتمع في تلك املنطقة.
واعتبارا من عام 2012م ،بدأت الدولة في تطبيق توظيف املاللي (رجال الدين احملليني)
املقيمني في مناطق شرق وجنوب شرق األناضول والدارسني للعلوم الدينية كموظفني
للشئون الدينية .وقد القى هذا اإلجراء اخلاص باملاللي الذين لديهم احترام وتقدير لدى
أهالي املنطقة ترحابا شديدا من ناحية تعزيز العالقات بني املواطن والدولة.

ي) إرساء الدميقراطية في نظام التعليم:
يعد تطوير التعليم ونشره من أهم شروط استيعاب اجلموع الغفيرة للدميقراطية .وقد
بذلت جهود مهمة في هذا اجملال خالل عملية إرساء الدميقراطية في العشر سنوات
األخيرة .ومن األهمية مبكان من حيث تنمية الدولة وإرساء الدميقراطية فيها تطورات
مثل نشر التعليم ودخول جميع املواطنني في منظومة التعليم ،ومضاعفة الفصول
الدراسية مقارنة بالفترة السابقة ،وتوزيع الكتب الدراسية مجانا على الطالب ،وتزويد
الفصول باألنظمة الذكية وتكنولوجيا املعلومات ،وبصفة عامة إزالة الفروق اإلقليمية
في التعليم.
واعتبارا من عام 2003م وحتى يناير /كانون الثاني 2013م ،مت االنتهاء من إنشاء
 459 .188فصال دراسيا منها  109 .36فصال دراسية أنشئت من قبل فاعلي اخلير
من املواطنني ،واشتغلت
جميعا في خدمة التعليم
وفي حني كان عدد املكتبات (باستثناء
والتدريس .كما أنشئت
 1058صالة رياضية فيما
مكتبات الفصول) في مرحلتي التعليم
بني عام 2003م ويناير/
األساسي والتعليم املتوسط خالل
كانون الثاني 2013م .في
العام الدراسي 2002م3002-م هو 54911
حني كان عدد معامل
مكتبة ،وصل هذا العدد في العام
اللغات األجنبية واملعامل
املشتركة املستخدمة في
الدراسي 2102م3102-م إلى 81312
األحياء والعلوم والفيزياء
مكتبة.
والتطبيق
والكيمياء
العملي في مرحلتي
التعليم األساسي والتعليم املتوسط خالل العام الدراسي 2002م2003-م هو 18853
معمال ،وصل هذا العدد في العام الدراسي 2012م2013-م إلى  34723معمال .وفي حني
كان عدد املكتبات (باستثناء مكتبات الفصول) في مرحلتي التعليم األساسي
والتعليم املتوسط خالل العام الدراسي 2002م2003-م هو  11945مكتبة ،وصل
هذا العدد في العام الدراسي 2012م2013-م إلى  21318مكتبة .واعتبارا من
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العام الدراسي 2002م2003-م وحتى عام 2012م افتتح  880مبنى لسكن الطالب
في مرحلتي التعليم األساسي والتعليم املتوسط ،وأصبحت السعة اجلديدة لعدد
أماكن سكن الطالب  162 110مكانا .وزودت جميع املدارس في جميع أنحاء تركيا
باالنترنت فائق السرعة .واعتبارا من عام 2003م ،بدأ توزيع جميع الكتب الدراسية
مجانا .وفي إطار «مشروع الفاحت» ،مت تخطيط تنفيذ بعض اإلجراءات التعليمية بشأن
وضع اللوحات الذكية في جميع الفصول بنهاية عام 2015م ،وتوزيع احلاسب اللوحي
على املدرسني وطالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية ،وتوفير االتصال السريع باالنترنت في
جميع املدارس ،وإعداد مقررات دراسية إلكترونية ،واستخدام املدرسني للتكنولوجية
استخداما فعاال .ويجري العمل وفقا للجدول الزمني احملدد.
ومما ال شك فيه ،أنه قد حتققت أحد أهم التطورات في مجال التعليم عن طريق سن
القوانني عام 2012م .ومبوجب القانون املعروف في الرأي العام بقانون « ،»4+4+4والصادر
عن اجمللس القومي التركي الكبير عام 2012م ،واستحدث التعليم اإللزامي املرحلي الذي
يستغرق اثنا عشرة عاما ،بدال عن التعليم اإللزامي املتصل الذي يستغرق ثمانية أعوام
املعمول به حاليا ،وقُسمت فترة االثني عشر عاما إلى ثالث مراحل .ومت تخفيض سن
بداية املدرسة االبتدائية إلى ستني شهرا (وميكن في احلاالت االضطرارية مد سن بداية
املدرسة االبتدائية إلى 66
شهرا) .وأصبح التعليم
ويعد نظام التعليم اإللزامي املرحلي
األساسي يشمل أربع
الذي يستغرق اثنا عشرة عاما خطوة
سنوات للمدرسة االبتدائية
وأربع سنوات للمدرسة
مهمة محورية تضمن تكافؤ الفرص
اإلعدادية .وبات التعليم
للمواطنني في التعليم الوطني .وأهم
الثانوي تعليما إلزاميا.
وألغيت الدرجات اإلضافية ما مييز هذا اإلجراء هو تقدمي البدائل التي
ميكن أن يستخدمها املواطنون لتحقيق
املدرسية املوجودة في
القبول للجامعات .وأزيلت رغباتهم .وبهذا ،مت جتاوز النظرة القاصرة
فروق املعامل املوجودة في
التي كانت في نظام التعليم الذي طبق
القبول للجامعات .وبداية
خالل مرحلة  82فبراير /شباط عام
من املدرسة اإلعدادية،
7991م.
استحدثت بشكل اختياري
دروس القرآن الكرمي وسيرة
الرسول صلى اهلل عليه
وسلم ،والدروس اخملتلفة .كما استحدثت أيضا في املدارس اإلعدادية العادية ومدارس
األئمة واخلطباء اإلعدادية مقررات اختيارية طبقا لقدرات الطالب وإمكانياتهم
ورغباتهم بشكل يعضض من التعليم الثانوي.
ويعد نظام التعليم اإللزامي املرحلي الذي يستغرق اثنا عشرة عاما خطوة مهمة
محورية تضمن تكافؤ الفرص للمواطنني في التعليم الوطني .وأهم ما مييز هذا
اإلجراء هو تقدمي البدائل التي ميكن أن يستخدمها املواطنون لتحقيق رغباتهم.
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وبهذا ،مت جتاوز النظرة القاصرة التي كانت في نظام التعليم الذي طبق خالل مرحلة
 28فبراير /شباط عام 1997م.
ويهدف استحداث املقررات االختيارية باملراحل التعليمية اخملتلفة إلى حتقيق طموحات
الطالب من جميع الفئات في التعليم وتلبية رغباتهم االجتماعية والثقافية .وفي
هذا اإلطار ،فتح اجملال أمام الطالب لتعلم اللغات واللهجات اخملتلفة طبقا لرغباتهم
في املقررات االختيارية .إن بدء تطبيق املقررات االختيارية في اللغات واللهجات اخملتلفة
وعلى رأسها اللغة الكردية في مناهج التعليم الوطني ألول مرة بهذا الشكل يعد
تغير جذريا كبيرا في هذا اجملال.

ك) زيادة عدد اجلامعات والنصاب اخملصص للتعليم العالي:
كانت اجلامعات التركية في عام 2002م تتوزع على أربعني محافظة فقط ،ويبلغ
عددها ستا وسبعني جامعة ،منها ثالث وعشرين جامعة وقفية فقط .إضافة إلى
ذلك ،فبالرغم من دخول  422 .540 .1طالبا المتحانات القبول باجلامعات باستثناء
من لهم احلق في االلتحاق
بدون امتحان ،كانت
وهذا الوضع يعني أن إمكانية االلتحاق
النسبة اخملصصة لبرامج
البكالوريوس والدبلومات
باجلامعة متاح فقط لطالب واحد من
محددة بعدد 646 .396
كل أربع طالب يتقدمون لالمتحان،
طالبا (مبا في ذلك برامج
وهو ما كان يؤدي إلى تقليص احلق في
القدرات اخلاصة) .وهذا
التعليم ،ويشكل عائقا مهما أمام
الوضع يعني أن إمكانية
االلتحاق باجلامعة متاح
التحاق الطالب باجلامعة .وكان عدم
فقط لطالب واحد من
إمكانية االلتحاق باجلامعة يخلق نوعا
كل أربع طالب يتقدمون
من الضغط االجتماعي والنفسي على
لالمتحان ،وهو ما كان
الطالب واألسر.
يؤدي إلى تقليص احلق في
التعليم ،ويشكل عائقا
مهما أمام التحاق الطالب
باجلامعة .وكان عدم إمكانية االلتحاق باجلامعة يخلق نوعا من الضغط االجتماعي
والنفسي على الطالب واألسر .وعالوة على ذلك ،كانت حتدث خسائر اقتصادية فادحة
بسبب جلوء العديد من الطالب إلى التعليم في اخلارج.
وقد أنشئت خالل العشر سنوات األخيرة جامعات حكومية في  81محافظة تركية،
ووصل عدد اجلامعات في جميع أنحاء تركيا إلى  170جامعة؛ منها  66جامعة وقفية.
وقد انعكست هذه الزيادة في عدد اجلامعات على احلصص اخملصصة لاللتحاق
باجلامعات؛ حيث تضاعفت النسبة اخملصصة لبرامج البكالوريوس والدبلومات (مبا
في ذلك برامج القدرات اخلاصة) مرتني ونصف مقارنة مبا كانت عليه في عام 200م،
ووصلت إلى  676 .937طالبا في عام 2012م .وقد بلغ عام 2012م عدد املتقدمني لنظام
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االلتحاق باجلامعات مبا فيهم من لهم احلق في االلتحاق بدون امتحان 515 .860 .1
طالبا ،ويالحظ -طبقا إلحصائية عام 2012م -أن فرصة االلتحاق باجلامعة أصبحت
متاحة لطالب واحد من كل طالبني يتقدمان لالمتحان.
ومتاشيا مع التغير والتحول التركي ،أصبح االلتحاق باجلامعات أمرا أكثر يسرا وسهل
املنال .وأصبحت أمام الطالب بدائل أكثر من أجل االلتحاق بالتعليم العالي .وتساهم
اجلامعات املتزايد عددها
يوما بعد يوم إسهاما مهما
ويالحظ -طبقا إلحصائية عام 2102م-
في التطور االجتماعي
أن فرصة االلتحاق باجلامعة أصبحت
واالقتصادي للمحافظات
متاحة لطالب واحد من كل طالبني
التي تقام فيها .وبالنظر
إلى النقطة التي وصل
يتقدمان لالمتحان.
إليها التعليم العالي في
تركيا ،جند أنه ابتعد عن
كونه تعليما عاليا نخبويا يخدم فقط فئة متثل أقل من ثلث من هم في سن اجلامعة،
وحتول إلى تعليم عالي عاملي يخدم حوالي نصف من في هذا السن.
وقد ازداد خالل العشر سنوات األخيرة الدعم املقدم من «رئاسة برامج دعم البحث
العلمي» .وقد ارتفع في هذه الفترة إجمالي ميزانية الدعم بـ»رئاسة برامج دعم البحث
العلمي» من  5 .19مليون ليرة تركية إلى  9 .311مليون ليرة تركية بزيادة  16ضعف .وفي
حني كان عدد املشروعات اجلامعية املدعمة من قبل «رئاسة برامج دعم البحث العلمي»
عام 2002م هو  548مشروعا ،وصل هذا العدد في عام 2012م إلى  1131مشروعا .وارتفع
مجموع اإلنفاق اخلاصة باملشروعات من  13مليون ليرة تركية إلى  168مليون ليرة تركية،
وحتول متوسط اإلنفاق السنوي للمشروع الواحد من  10515ليرة تركية إلى  439 .61ليرة
تركية .وفي حني بلغ عدد الباحثني الذين دعمتهم «رئاسة برامج دعم البحث العلمي»
عام 2002م هو  1696باحثا ،وصل هذا العدد في عام 2012م إلى  18424باحثا.

ل) إلغاء نظام ُمعامالت الدرجات اخملتلفة املطبق في امتحانات القبول
باجلامعات:
لقد مت التضييق على احلريات في مجال التعليم كسائر اجملاالت األخرى خالل مرحلة
 28فبراير /شباط عام 1997م .وفي هذا اإلطار ،أجري تعديل جذري في نظام االلتحاق
باجلامعات مبوجب القانون الصادر عن اجمللس األعلى للجامعات عام 1998م؛ حيث
انخفضت بنسبة كبيرة فرصة خرجي املدارس الثانوية الفنية في االلتحاق باجلامعة حيث
متايزت ُمعامالت الدرجات اخلاصة بالرغبات «داخل التخصص» و»خارج التخصص» (.)5
5

بسبب هذا اإلجراء ،انخفضت درجات االلتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للطالب الراغبني في تخصص غير الذي
درسوه في مرحلة التعليم املتوسط .فعلى سبيل املثال ،إذا درس الطالب في القسم العلمي ورغب في االلتحاق
بكليات القسم العلمي تضرب درجة الثانوية العامة في  0.5وتضاف إلى الدرجة الكلية ،أما إذا رغب في كليات
القسم األدبي مثل كلية احلقوق ،فتضرب درجة الثانوية العامة في  ،0.2وتضاف إلى الدرجة الكلية .ويجدر اإلشارة
إلى أن النظام السابق على هذا كان يساوي في التعامل بني جميع الطالب دون النظر في القسم الذي تخرجوا منه.
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وكان هذا القانون يوصف
كما أدى تطبيق هذا النظام أيضا إلى
بأنه قانون مييز ويناهض
املساواة بني الطالب ،ويعتبر
عزوف الطالب الراغبني في استكمال
خطوة إستراتيجية نحو
تعليهم العالي عن املدارس الثانوية
إنقاذ النظام وسط اجلدل
الفنية؛ مما تسبب إلى حاجة ماسة
القائم حول العلمانية
لصناع مهرة ومتخصصني في اجملال
خالل مرحلة  28فبراير/
الصناعي الذي يعتمد على خرجي
شباط عام 1997م .وبالرغم
من جميع االنتقادات وردود
املدارس الفنية واملهنية.
األفعال التي وجهت لهذا
القانون ،فإنه ُطبق بشكل
فعال يهدف إلى تقليل االهتمام اجملتمعي مبدارس األئمة واخلطباء الثانوية بصفة
خاصة .وقد أدى تطبيق نظام ُمعامالت الدرجات إلى تقييد حريات التعلم للطالب
الدارسني في جميع املدارس الثانوية ،وليس فقط خلريجي مدارس األئمة واخلطباء
الثانوية أو خريجي املدارس الثانوية الفنية .كما أدى تطبيق هذا النظام أيضا إلى
عزوف الطالب الراغبني في استكمال تعليهم العالي عن املدارس الثانوية الفنية؛
مما تسبب إلى حاجة ماسة لصناع مهرة ومتخصصني في اجملال الصناعي الذي
يعتمد على خرجي املدارس الفنية واملهنية .وقد ألغي هذا النظام الذي ترك أثارا
سلبية من الصعب إزالتها من ضمير الشعب وحياة األفراد ،وذلك مبوجب إعادة اجمللس
األعلى للجامعات ُمعامالت الدرجات مرة أخرى متكافئة بني الطالب جميع في األول من
ديسمبر /كانون األول عام 2011م.

م) تطبيق نظام حرية الزى في اجلامعات:
قد يبدو موضوع «حظر احلجاب في اجلامعات» الذي ُطبق دون أي سند قانوني مؤشرًا
على ظروف شاذة في تركيا .وكان هذا احلظر يعد انتهاكا لـ»حـرية الدين والضمير»،
وانتهاكا أيضا حلق اإلنسان في التحكم فيما يرتدي ،وهما من احلقوق األساسية
لإلنسان .وقد أدى هذا احلظر إلى انتقاد شديد في التقارير الدولية املتعلقة بحرية
االعتقاد.
وقد ألغي هذا اإلجراء التعسفي بالتوازي مع التغير في العقلية اجلامعية ،وذلك في
إطار القاعدة العاملية التي تنص على أن «احلريات أصل ،واحملظورات استثناء» مع مرحلة
التطبيع املوجودة بتركيا .وعلى الرغم من عدم وجود أي حكم يتعلق مبنع الفتيات
احملجبات من التعليم في القانون التركي ،فقد كانت قرارات الالئحة التنظيمية
للمجلس األعلى للجامعات وقرارات احملكمة الدستورية تستخدمان كحجة لهذا
احلظر .وال ميكن تقييد احلقوق األساسية واحلريات أو إلغائها بالئحة تنظيمية دون وجود
أي سند قانوني .وعالوة على ذلك ،وطبقا ملبدأ «تناسق األدلة» املوجود بالقانون ،فال
ميكن إصدار أي الئحة بشأن منع أي شيء دون االستناد إلى القانون .ومن ناحية أخرى،
عند النظر في أن قرارات احملكمة الدستورية التي تختص بتفسير لبس قانوني أو بحادثة
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معينة ال ميكن أن تُقدم على الئحة تنظم مجال اخلدمات العامة أو اإلدارة العامة بدال
من اإلدارة وسلطة التشريع ،فعند النظر إلى ذلك كله ،يُفهم أن منع احلجاب الذي طبق
في اجلامعات ملدة طويلة لم يقم على أي أساس قانوني أو مبرر مشروع ،وأنه كان مجرد
إجراء تعسفي من الدرجة األولى.

ن) إلغاء دروس معلومات األمن القومي:
وجتدر اإلشارة إلى أنه قد أجريت تغييرات جذرية كثيرة سواء على مستوى اخلطاب أو
مستوى املناهج في مجال التعليم الوطني .وفي هذا اإلطار ،ألغيت عام 2012م دروس
«معلومات األمن القومي» التي كانت موجودة في مناهج املرحلة املتوسطة منذ ثالثة
وثالثني عاما ويقوم بتدريسها عسكريون ،ومت ضم محتوى هذه املادة من جديد ضمن
املواد األخرى .ويعد هذا التطور خطوة مهمة مت اتخاذها من أجل جعل نظام التعليم
ومناهجه نظاما مدنيا.
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كان عدم القدرة على حتقيق تنمية متوازنة بني املناطق واحملافظات من ناحية التطور
االقتصادي واالجتماعي واحدة من أهم املشكالت التي واجهت تركيا على امتداد
تاريخها .وبالرغم من القيام بخطط لتقليل فروق التنمية االقتصادية واالجتماعية
باحملافظات واملناطق عن طريق خطط التنمية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من الستينيات،
فلم يتم إحراز تطورات
تستحق التقدير في
إن حرمان املواطنني املقيمني في املناطق
هذه اجملاالت .لقد أهمل الريفية من خدمات البنية التحتية مثل
حتى مطلع القرن الواحد
الطرق ومياه الشرب ،والوصول احملدود
والعشرين تنفيذ املهام
للخدمات األساسية مثل التعليم
اخلاصة بتلبية االحتياجات
للمواطنني
األساسية
والصحة ،وكذلك ظاهرة الهجرة من
املقيمني في املناطق الريفية
الريف إلى املدن بسبب مشكلة اإلرهاب
مثل الطرق ومياه الشرب
التي تعيشها مناطق شرق وجنوب
وتطوير البنية األساسية
للمواصالت التي هي شرط شرق األناضول تسبب كل هذا في ظهور
مشكالت اجتماعية يجب السيطرة
أساسي للتنمية املتوازنة
جلميع املناطق واحملافظات.
عليها فورًا.
وبسبب القالقل األمنية في
مناطق شرق وجنوب شرق
األناضول ،فضال عن القصور في البنية التحتية للمواصالت ،اكتظت مناطق معينة
في تركيا باملنشآت الصناعية واإلنتاجية بهدف التطور االقتصادي .وبرغم االستثمارات
احملدودة للدولة وآليات التشجيع في املناطق املتراجعة اقتصادية وعلى رأسها مناطق
شرق وجنوب شرق األناضول ،فلم تكن هناك قدرة على عمل بنية حتتية صناعية
وإنتاجية كافية .وقد ظهرت جنبا إلى جنب مشكلة قلة النمو االجتماعي في املناطق
التي تعاني قلة النمو االقتصادي في تركيا .إن حرمان املواطنني املقيمني في املناطق
الريفية من خدمات البنية التحتية مثل الطرق ومياه الشرب ،والوصول احملدود
للخدمات األساسية مثل التعليم والصحة ،وكذلك ظاهرة الهجرة من الريف إلى
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املدن بسبب مشكلة اإلرهاب التي تعيشها مناطق شرق وجنوب شرق األناضول
تسبب كل هذا في ظهور مشكالت اجتماعية يجب السيطرة عليها فورًا.
وفي هذا اإلطار ،مت دفع عجلة االستثمارات االقتصادية بشكل أساسي في مناطق شرق
وجنوب شرق األناضول ،وذلك بالتزامن مع مراحل إرساء الدميقراطية في العشر سنوات
األخيرة ،كما حتققت استثمارات كثيفة في العديد من اجملاالت بداية من االقتصاد وصوال إلى
احلياة االجتماعية ،ومن البنية التحتية وصوال إلى الطاقة ،وذلك من أجل تقليل فرق التنمية
بني املناطق اخملتلفة .وقد جتاوز مجموع االستثمارات احلكومية التي أجريت في محافظات
مناطق شرق وجنوب شرق األناضول خالل العشر سنوات األخيرة  37مليار ليرة تركية.
وفي هذا اإلطار ،حتققت التنمية االقتصادية ،وأجريت إصالحات جذرية في مجال
الصحة والضمان االجتماعي .وازداد عدد املطارات والرحالت اجلوية وأعداد املسافرين.
كما ازداد عدد الطرق الفرعية ومت تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية .وانتشرت
مشروعات اإلسكان اجلماعي .كما بدأ تنفيذ مشروع «دعم البنية التحتية للقرى»،
ومشروع «دعم البنية التحتية للبلديات» بهدف حصول املواطنني املقيمني في
املناطق الريفية على اخلدمات األساسية مثل الطرق ومياه الشرب ومن أجل إنعاش تلك
املناطق اجتماعيا واقتصاديا .كما مت تفعيل وكاالت التنمية بهدف تطوير التعاون بني
وطورت برامج
القطاع العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني وحشد الطاقات احملليةُ .
الدعم االجتماعي واملساعدة االجتماعية الشاملة واملبتكرة املوجهة للمحتاجني
في املنازل .كما زادت بنسبة كبيرة مصادر املساعدة االجتماعية املستخدمة بشكل
وطبقت إجراءات السياسة
خاص من أجل املواطنني الفقراء واحملتاجني ومن ال عائل لهُ .
االجتماعية الهادفة لتيسير حياة املعاقني وأهالي الشهداء واحملاربني .ومت توسيع نطاق
التمييز اإليجابي املطبق حيال الفئات احملرومة .وازدادت الرفاهية في املنطقة بسبب
خطة عمل مشروع جنوب شرق األناضول .كما مت البدء في مشروع العودة إلى القرى
وإعادة التأهيل بهدف تسكني الراغبني في العودة من األسر التي تركت القرى ألي سبب
من األسباب .وبدأ تقدمي التعويضات لضحايا اإلرهاب.
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة:

أ) املؤشرات االقتصادية الكبرى والتنمية االقتصادية:
إن اإلصالحات التي حققتها تركيا في العشر سنوات األخيرة في مجال إرساء الدميقراطية
وحقوق اإلنسان قد أجنزت بالتزامن مع املؤشرات االقتصادية الكبرى اإليجابية والتنمية
االجتماعية .وبالرغم من األزمات العاملية والتطورات السلبية في املنطقة ،فقد أثرت
مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية تأثيرا يسر بدوره اإلصالحات التي حتققت
في مجال إرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان في تركيا .ألنه كان من الصعب القدرة
على حتقيق إصالحات تغير وحتول جذري في محيط ال تتوفر به املؤشرات االقتصادية
بشكل إيجابي .وفيما يلي سيتم التطرق إلى التطورات االقتصادية الكبرى الرئيسية
الواضحة التي يسرت هذا التغير والتحول.
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كانت تركيا قبل عام 2002م عبارة عن دولة أوشكت أن تتوقف فيها االستثمارات
الداخلية واخلارجية متاما ،وهربت منها رؤوس األموال للخارج ،وازدادت فيها البطالة،
وكذلك دولة عاشت أضخم أزمة اقتصادية في تاريخها القريب؛ حيث كانت تغلق يوميا
فيها عشرات الشركات.
أما فيما بعد عام 2002م ،فقد حتول االقتصاد التركي حتوال ضخما وأجريت إصالحات
بنوية في مجاالت كثيرة جدا .وفي هذا اإلطار ،خضعت مالية الدولة إلى الرقابة،
وحتققت إصالحات مهمة
في مجاالت الزراعة واألمن
واعتبارا من عام 2102م ،بلغت نسبة
والطاقة
االجتماعي
التضخم السنوي  % 61.6في «مؤشر
وعلى
واالتصاالت،
رأسها أسواق املال .وقد
أسعار املستهلكني» ،و %54.2في
قويت البنية التحتية
«مؤشر أسعار املنتجني» ،وذلك بعدما
للمؤسسات االقتصادية
كانت هذه النسبة تتجاوز  % 03في
بفضل هذه اإلصالحات.
عام 2002م .وبذلك ُسجلت أقل نسبة
وأصبح االقتصاد أكثر ثباتا
أمام اإلضرابات التي ميكن أن
تضخم في التسعة والعشرين عاما
حتدث في األسواق العاملية،
األخيرة طبقا لبيانات «مؤشر أسعار
وذلك عن طريق إنشاء
املستهلكني» ،وأقل نسبة تضخم في
مستقلة.
مؤسسات
اخلمسة واألربعني عاما األخيرة طبقا
وأعيد تنظيم أسواق
رأس املال بشكل يالءم
لبيانات «مؤشر أسعار املنتجني».
مفهوم العصر احلديث.
وألغيت كثير من العوائق
البيروقراطية .كما أزيلت ستة أصفار من الليرة التركية عام 2005م ،حتى يسهل
احلساب في تعامالت البنوك وفي النفقات اليومية للمواطنني ،وأصبحت وحدة العملة
احمللية أكثر قيمة ومكانة.
لقد ضمنت اإلصالحات البنيوية التي أجريت بشكل صارم في اجملال االقتصادية تكوين
اقتصاد قوي ومستقر وكذلك حتقيق نتائج إيجابية والسيما في املؤشرات االقتصادية
الكبرى .لقد بدأ االقتصاد التركي في النمو والتعافي اعتبارا من عام 2002م ،بعدما
انخفض بنسبة  % 5.7في عام 2001م بسبب األزمة االقتصادية آنذاك .لقد بلغ متوسط
نسبة النمو السنوي في االقتصاد التركي في الفترة بني عامي 2002م2011-م .%5.2
في فترة انخفضت فيها العديد من اقتصاديات العالم جراء األزمة املالية العاملية ،حقق
االقتصاد التركي سرعة منو في عامي 2010م و2011م تقدر على التوالي بنسبة % 9.2
و ،% 8.8وذلك عقب التباطؤ االقتصادي في عام 2008م ،واالنكماش االقتصادي في عام
 ،2009فأصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث سرعة النمو بعد الصني ،وأسرع اقتصاد في
أوروبا من حيث النمو .كما واصل االقتصاد التركي منوه بنسبة  % 2.2أيضا في عام
2012م الذي شهدت فيه العديد من الدول األوروبية أزمة اقتصادية طاحنة.
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وقد انعكس أداء هذا النمو الذي حدث في االقتصاد التركي على حجم الدخل القومي
أيضا .وازداد الدخل القومي الذي كان يقدر بـ 230مليار دوالر في نهاية 2002م بأكثر من
ثالثة أضعاف خالل عشر سنوات ،وارتفع حتى  786مليار دوالر .أما الدخل القومي للفرد
الذي كان يقدر بـ 3500دوالر عام 2002م ارتفع في نهاية 2012م إلى  10504دوالر.
واعتبارا من عام 2012م ،بلغت نسبة التضخم السنوي  % 6.16في «مؤشر أسعار
املستهلكني» ،و %2.45في «مؤشر أسعار املنتجني» ،وذلك بعدما كانت هذه النسبة
تتجاوز  % 30في عام 2002م .وبذلك ُسجلت أقل نسبة تضخم في التسعة والعشرين
عاما األخيرة طبقا لبيانات «مؤشر أسعار املستهلكني» ،وأقل نسبة تضخم في
اخلمسة واألربعني عاما األخيرة طبقا لبيانات «مؤشر أسعار املنتجني».
وقد انخفض معدل فائدة االقتراض لليلة الواحدة بالبنك املركزي إلى حوالي % 5
عام 2012م ،بعدما كانت هذه النسبة حوالي  % 44عام 2002م .وعلى هذا ،فبينما
كانت تُستخدم  86ليرة من كل مائة ليرة جتمعها الدولة لدفع ديون الفائدة قبل عشر
سنوات ،أصبحت تستخدم  16.6ليرة فقط من كل مائة ليرة لدفع ديون الدولة .وعالوة
على ذلك ،وصلت احتياطيات العملة األجنبية بالبنك املركزي إلى  100.3مليار دوالر في
نهاية عام 2012م ،بعدما كانت  26.7مليار دوالر عام 2002م أي تضاعفت حولي أربعة
أضعاف خالل تلك الفترة .وبذلك يكون إجمالي احتياطي البنك املركزي واحتياطي
الذهب  120.3مليار دوالر.
لقد قامت تركيا في أعوام 2000م ،و2001م ،و2002م أي قبيل وبعيد األزمة االقتصادية
في عام 2001م بأكبر عملية اقتراض في تاريخها وفي تاريخ عالقاتها مع صندوق
النقد الدولي التي بدأت
عام 1961م .وقد تسبب
وقد مت االنتهاء متاما من سداد القرض
هذا الوضع في جعل
االئتماني لصندوق النقد الدولي منذ من
تركيا ضمن أكثر الدول
استدانةمن صندوق النقد
مايو /أيار 3102م.
الدولي .ونتيجة لالستقرار
االقتصادي واالنضباط في
مالية الدولة خالل العشر سنوات األخيرة ،انخفضت قروض االئتمان لصندوق النقد
الدولي التي كانت تبلغ  23.5مليار دوالر عام 2002م إلى  900مليون دوالر اعتبارا من
ديسمبر /كانون األول عام 2012م .وقد مت االنتهاء متاما من سداد القرض االئتماني
لصندوق النقد الدولي منذ من مايو /أيار 2013م.
وتواصل تركيا االنفتاح على العالم عن طريق اتفاقيات تأشيرة الدخول التي أبرمتها في
اآلونة األخيرة .وتوسع تركيا يوما بعد يوم جغرافيتها االقتصادية من خالل السهولة
التي يؤديها الدخول إلى  63دولة بدون تأشيرة دخول ،وكذلك احلصول على تأشيرة
الدخول إلى  11دولة عند احلدود .ونتيجة لذلك ،قفز التصدير الذي كان يبلغ  36مليار
دوالر عام 2002م أربعة أضعاف ،ووصل إلى  152مليار دوالر عام 2012م.
ويلعب قطاع املقاوالت التركي دورا رائدا في االستثمارات اخلارجية .لقد تعهد قطاع
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املقاوالت بــ 7000مشروع بلغت قيمتها اإلجمالية  242مليار دوالر في مائة دولة
باخلمس قارات بداية من البلقان وصوال إلى أسيا الوسطى ،ومن روسيا إلى الشرق
األوسط وأفريقيا .واعتبارا من عام 2012م ،أصبحت تركيا حتتل املركز الثاني بعد الصني
بـ 33شركة لها ضمن  225أكبر شركة مقاوالت في العالم.
لقد أصبح االقتصاد التركي يحتل املركز السابع عشر على مستوى العالم واملركز
السادس على مستوى أوروبا ،كما احتلت تركيا مكانة مهمة بني دول مجموعة
العشرين التي متثل أقوى االقتصاديات في العالم .وحتولت تركيا إلى أحد مراكز
االستثمارات الرائدة في العالم ،وذلك بفضل إزالة العوائق البيروقراطية بشكل كبير،
والقيام بتحسينات في النظام الضريبي ،ودعم حتويل األرباح ،وبرامج اخلصخصة
الناجحة .إن امليزة التي جعلت تركيا فريدة من حيث التجارة واالستثمارات األجنبية
املباشرة هي كونها بوابة منفتحة على أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأسيا
الوسطى؛ حيث أنه في غضون أربع ساعات بالطائرة من اسطنبول ميكن الوصول إلى
أكثر من  50دولة وإلى سوق متسع ميثل ربع االقتصاد العاملي.
جدول رقم  :1االقتصاد التركي ()2013 / 2002
املؤشر االقتصادي

2002م

2013م

التسلسل
1

الدخل القومي الكلي

 230مليار دوالر

 786مليار دوالر

2

الدخل القومي للفرد

 3500دوالر

10504

3

التضخم

% 30

% 6.16

4

معدل فائدة االقتراض
لليلة الواحدة بالبنك
املركزي

% 44

%5

5

قروض صندوق النقد
الدولي

 23.5مليار دوالر

 900مليون دوالر
(ديسمبر /كانون األول
*)2012

6

احتياطيات العملة
األجنبية بالبنك املركزي

 26.7مليار دوالر

 100.3مليار دوالر

7

أرقام التصدير

 36مليار دوالر

 152مليار دوالر

* (لقد مت االنتهاء متاما من سداد القرض االئتماني لصندوق النقد الدولي في 14
مايو /أيار 2013م) .

95

2012–2002
ب) اجلهود املبذولة في مجال الصحة:
لقد مت جمع مستشفيات هيئة التأمني الصحي ومستشفيات الدولة حتت مظلة
وزارة الصحة في تركيا .وبهذه الكيفية أصبح املواطنون التابعون لصندوق املعاشات،
وهيئة التأمني الصحي ومؤسسة التأمينات االجتماعية للحرفيني والتجار والعمال
املستقلني مبنأى عن املشكالت التي كانوا يتعرضون لها خالل تعاملهم مع املؤسسات
الصحية اخملتلفة وخضوع ملعايير متباينة في املعامالت.
كما مت توفير الرعاية الطبية املستمرة للمواطنني مجانا عن طريق تطبيق نظام
ومنع
«طبيب األسرة» .وأنشئت في املستشفيات العامة «وحدة حقوق املريض»ُ .
التدخني في املناطق املغلقة بهدف حماية صحة الشعب.
وانخفضت البيروقراطية املوجودة في النظام الصحي إلى أدنى مستوياتها ،وألغيت األوراق
واالستمارات التي كانت تكتظ بها املستشفيات ،وأصبح للمواطنني احلق في االستفادة
من جميع املؤسسات الطبية من خالل الرقم القومي التركي اخلاص بكل مواطن .وعالوة
على ذلك ،مت البدء في تطبيق نظام حتديد موعد للكشف باملؤسسات الطبية عبر الهاتف
أو اإلنترنت .كما أصبح للجميع احلق في صرف األدوية من الصيدليات التي يرغبون فيها،
دون النظر أنهم تابعون لصندوق املعاشات ،أو هيئة التأمني الصحي أو مؤسسة التأمينات
للحرفيني
االجتماعية
والتجار والعمال املستقلني،
في حني كان نصيب كل خمس آالف فرد
ومت تخفيض أسعار األدوية
وطبق نظام
مبقدار ُ .% 80
غرفة مستوصف واحدة باملؤسسات
حتمل املستشفى التي
الطبية ذات املرحلة األولى والثانية
يتواجد بها املريض احملتجز
والثالثة التابعة لوزارة الصحة
لكافة األدوية.

عام 2002م ،أصبح نصيب كل ألف

لقد أنشئت في الفترة
وخمسمائة فرد غرفة مستوصف واحدة
ما بني 2013-2002م
إجمالي  2134مؤسسة
اعتبارا من عام 2102م.
طبية جديدة ،منها 611
مستشفى ،وُ 1523مجمع
طبي من الدرجة األولى .وفي حني كان بوزارة الصحة في تركيا  256000موظف بالكادر
الطبي ،وتضاعف هذا العدد ضعفني فوصل إلى  .507000وبينما كان الفارق بني أكثر
وأقل احملافظات كثافة في عدد املرضى لكل طبيب متخصص هو  13/1عام 2002م،
انخفض هذا الفارق بنهاية عام 2012م ليصل إلى  .3/1وقد تضاعفت حصة كليات
الطب من الطالب في العشر سنوات األخيرة ضعفني ،وحصة املدارس العليا للتمريض
ثالثة أضعاف.
كان نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية في تركيا عام 2002م هو  330دوالرا
وهو ما ميثل % 3.8من نصيب الفرد في إجمالي الناجت احمللي ،وقد وصل عام 2012م هذا
اإلنفاق إلى  789دوالر وهو ما ميثل  % 4.4من نصيب الفرد في إجمالي الناجت احمللي.

96

الثورة الصامتة
وقد مت توفير خدمات اإلسعاف والعناية املركزة باجملان أيضاف في املستشفيات اخلاصة
بجانب املستشفيات العامة .وقد ارتفع متوسط مدة الكشف على املريض من أربع دقائق
ونصف إلى تسع دقائق ونصف ،أي تضاعف أكثر من ضعفني .ومت التحول من نظام الغرف
الشبيه بالعنابر في املستشفيات إلى نظام الغرف اجملهزة .وفي حني كانت نسبة األسرة
اجملهزة في عام 2002م فقط  ،% 6.6ارتفعت هذه النسبة بنهاية عام 2012م إلى .% 34
كما استحدث نظام املستشفيات والصيدليات املتنقلة في املناطق الريفية .ويستفيد
من اخلدمات الطبية املتنقلة  126ألف مواطن يوميا ،ومن نظام الصيدليات املتنقلة
عشرين ألف مواطن يوميا.
ونتيجة لكل هذه التطورات ،في حني كان نصيب كل خمس آالف فرد غرفة
مستوصف واحدة باملؤسسات الطبية ذات املرحلة األولى والثانية والثالثة التابعة
لوزارة الصحة عام 2002م ،أصبح نصيب كل ألف وخمسمائة فرد غرفة مستوصف
واحدة اعتبارا من عام 2012م.
كما مت السماح جلميع املواطنني املؤمن عليهم باالستفادة من املؤسسات الطبية
اخلاصة دون النظر أنهم تابعون لصندوق املعاشات ،أو هيئة التأمني الصحي أو مؤسسة
االجتماعية
التأمينات
للحرفيني والتجار والعمال
وانخفضت في العشر سنوات األخيرة
املستقلني .وفي حني كان
عدد املستشفيات اخلاصة نسبة وفيات األمهات من  46إلى 6.51في
في تركيا عام 2002م هو املائة ألف ،ومعدل وفيات املواليد من 5.13
 271مستشفى ،وصل هذا
في األلف إلى  5.7في األلف .وفي حني
العدد بنهاية عام 2012م
زادت األعمار في الدول املشتركة في ذات
إلى  541مستشفى .وقد
مجموعة الدخل مع تركيا إلى عامني
األسرة
تضاعفت سعة
ِ
في املستشفيات اخلاصة خالل الفترة ما بني 0002م9002-م ،فإنها
ثالثة أضعاف خالل العشر قد ارتفعت في تركيا في الفترة ذاتها إلى
سنوات األخيرة ليصل إلى
خمس أعوام.
حوالي  35000سرير.
كان عدد سيارات اإلسعاف
عام 2002م هو  618سيارة ،فوصل إلى  3346سيارة عام 2012م ،وكذلك كان عدد مراكز
اإلسعاف السريع هو  481مركزا عام 2002م ،فوصل هذا العدد إلى  1863مركزا .واعتبارا
من عام 2012م ،يستمر تقدمي اخلدمات الطبية من أجل اإلسعاف السريع للحاالت
احلرجة عن طريق  17مروحية و 4طائرات إسعاف و 4إسعاف نهري و 291إسعاف فوق
اجلليد.
وانخفضت في العشر سنوات األخيرة نسبة وفيات األمهات من  64إلى 15.6في
املائة ألف ،ومعدل وفيات املواليد من  31.5في األلف إلى  7.5في األلف .وفي حني
زادت األعمار في الدول املشتركة في ذات مجموعة الدخل مع تركيا إلى عامني
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خالل الفترة ما بني 2000م2009-م ،فإنها قد ارتفعت في تركيا في الفترة ذاتها إلى
خمس أعوام.

جـ) اجلهود املبذولة في مجال الضمان االجتماعي:
لقد بذلت جهود مهمة كثيرة في مجال الضمان االجتماعي في العشر سنوات
األخيرة .وأهم إصالح حتقق في هذا اإلطار هو إنشاء «هيئة الضمان االجتماعي» التي
تضم حتت مظلة واحدة جميع مؤسسات الضمان االجتماعي (صندوق املعاشات،
وهيئة التأمني الصحي ومؤسسة التأمينات االجتماعية للحرفيني والتجار والعمال
املستقلني).
لقد مت تطيق «نظام التأمني الصحي العام» وهو النظام الذي تطبقه الدول املتقدمة
في مجال الصحة ويشمل  % 18من سكان العالم .وقامت الدولة بسداد أقساط
التأمني الصحي لنحو تسعة ماليني مواطن ممن يبلغ دخل األسرة لديهم أقل من ثلث
احلد األدنى لألجور ،وذلك بعد بالقيام باالستعالم الالزم عن الدخل .وقد شمل التأمني
الصحي العام  % 98من
كما بدأ تقدمي اخلدمة الطبية اجملانية
املواطنني .كما بدأ تقدمي
اخلدمة الطبية اجملانية
لكل من سنه أصغر من  81عاما بغض
لكل من سنه أصغر من
النظر أن والديه مؤمن عليهم أم ال ،وذلك
 18عاما بغض النظر أن
في سابقة ليس لها مثيل في العالم.
والديه مؤمن عليهم أم ال،
وذلك في سابقة ليس لها
مثيل في العالم .وعالوة على ذلك ،ارتفعت احلقوق الطبية للشرائح الفقيرة بشكل
يوازي املؤمن عليهم.
وانخفضت نسبة قسط التأمني للمزارعني واحلرفيني من  % 40إلى  .% 33.5كما يدفع
تعويض لعدم القدرة على مزاولة املهنة وراتب شهري للمزارعني واحلرفيني الذي تعرضوا
إلصابات عمل مثلهم في ذلك مثل العمال .كما تُقدم إعانة جلهاز العروس مبقدار راتب
 24شهرا البنة املزارع أو احلرفي املتوفى .واستحدث نظام حساب دين قسط التأمني
من االئتمان املقدم بدال من حرمان احلرفي الذي عليه قرض ائتماني من االئتمان .وعالوة
على ذلك ،بدأ ألول مرة نظام «التأمني الزراعي» حلماية املزارعني من الكوارث الطبيعية،
وأصبح آلباء وأمهات من يتمتعون بالتأمني الزراعي واملتقاعدين منهم االستفادة من
اخلدمات الطبية التي يتمتع بها أبناؤهم.
واستحدثت إمكانية «التعاقد اجلماعي» للموظفني ،وبهذا مت االعتراف ألول مرة بـ»حق
التعاقد اجلماعي» ملوظفي الدولة .وصدر «قانون النقابات العامة» الذي جعل عمل
النقابات العامة طبقا للمعايير املعاصرة.
ومت تفعيل قانون التكيف عام 2012م ،بهدف إزالة الظلم الواقع بني معاشات املتقاعدين
بسبب أنظمة مربوط الراتب .وقد استفاد من هذا القانون  1783708مواطن.
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د) زيادة عدد املطارات والرحالت اجلوية واملسافرين:
ارتفع عدد املطارات العاملة في تركيا من  26مطارا عام 2002م ،إلى  49مطارا عام
2012م .وجددت املطارات القدمية وأصبحت أكثر عصرية.
في مطلع القرن احلادي والعشرين ،كانت اخلطوط اجلوية التركية وحدها تقوم بالرحالت
الداخلية املنتظمة من مركزين إلى  26نقطة ،ومع بدء شركات القطاع اخلاص في الرحالت
املنتظمة باخلطوط الداخلية ،أصبحت رحالت اخلطوط الداخلية تنطلق من سبع مراكز
إلى  49نقطة عن طريق
ست شركات طيران مع
في حني كان عدد مستخدمي اخلطوط
نهاية عام 2012م.
وقد ارتفع خالل العشر
سنوات األخيرة عدد الدول
التي أبرمت اتفاقيات نقل
مع تركيا من  81دولة إلى
 143دولة .وزاد أيضا عدد
نقاط الطيران التي تنطلق
إليها الرحالت اجلوية
الدولية من تركيا من 60
نقطة إلى  192نقطة.

الداخلية عام 2002م هو 5.8مليون راكب،
أصبح هذا العدد عام 2102م هو 7.46
مليون راكب .كما وصل عدد الركاب في
اخلطوط الدولية إلى  6.56مليون راكب
بعدما كان هذا الرقم حوالي  42مليون
راكب .وعلى هذا أصبح إجمالي عدد
ركاب الطيران عام 2102م هو  031مليون
راكب ،وذلك بعدما كان هذا العدد هو
 5.23مليون راكب.

وطبقا إلحصائيات وزارة
النقل والشؤون البحرية
واالتصاالت ،ارتفعت رحالت
الطيران في جميع أنحاء تركيا خالل العشر سنوات األخيرة بنسبة  ،% 160ووصلت في
نهاية عام 2012م إلى مليون و 376ألف و 486رحلة طيران.
في حني كان عدد مستخدمي اخلطوط الداخلية عام 2002م هو 8.5مليون راكب،
أصبح هذا العدد عام 2012م هو  64.7مليون راكب .كما وصل عدد الركاب في
اخلطوط الدولية إلى  65.6مليون راكب بعدما كان هذا الرقم حوالي  24مليون
راكب .وعلى هذا أصبح إجمالي عدد ركاب الطيران عام 2012م هو  130مليون راكب،
وذلك بعدما كان هذا العدد هو  32.5مليون راكب .وعالوة على ذلك ،قام أكثر من عشر
ماليني مواطن بالسفر جوا ألول مرة في العشر سنوات األخيرة.
وبصفة خاصة ،فاالرتفاع في عدد رحالت الطيران مبناطق شرق وجنوب شرق األناضول
من األمور الالفتة للنظر .فبينما كان إجمالي عدد رحالت الطيران الداخلي واخلارجي في
هذه املناطق عام 2002م هو  16724رحلة طيران ،وصل هذا العدد عام 2012م إلى73987
رحلة طيران .وبالتوازي مع هذه الزيادة في عدد الرحالت ،وصل عدد ركاب الرحالت
الداخلية ذهابا وإيابا مبحافظات تلك املناطق إلى 7864785راكبا خالل عام 2012م،
بعدما كان هذا العدد في عام 2002م هو  883675راكبا .كما وصل عدد ركاب الرحالت
الدولية ذهابا وإيابا مبحافظات تلك املناطق إلى  273476راكبا عام 2012م ،وذلك بعدما
كان هذا هو  663926راكبا عام 2002م.
99

2012–2002
هـ) زيادة الطرق الفرعية وتخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية:
لقد مت خالل العشر سنوات األخيرة إنشاء طرق فرعية بطول  16ألف و 152كم
باستثمارات بلغت حوالي  85مليار ليرة تركية ،وذلك بهدف احلد من حوادث الطرق في
تركيا ،وزيادة مستوى اخلدمة املتدنية الناجمة بصفة خاصة عن نقص القدرات .وبذلك،
كان إجمالي طول الطرق الفرعية في عام 2002م هو  6101كم ،ووصل هذا الرقم إلى
 22253كم عام 2012م .أما عدد املدن املتصلة مع بعضها البعض من خالل الطرق
الفرعية ،فارتفع من ست مدن إلى أربعة وسبعني مدينة .كما أنه في تلك الفترة ،مت
االنتهاء من  8آالف و 823كم من احملاور التي يبلغ طولها  11ألف و 749كم بتركيا التي تعد
جسرا للنقل اجلوي وتربط
هذه احملاور مواني تركيا
لقد حدثت خالل العشر سنوات األخيرة
بالبوابات احلدودية.

انخفاضة مبقدار  % 14في نسبة الوفيات

لقد أدت هذه الزيادة في
جراء حوادث الطرق.
الطرق الفرعية إلى ضمان
حركة مرورية أكثر آمنا
وانسيابية وصحية وحماية
للطبيعة .لقد حدثت خالل العشر سنوات األخيرة انخفاضة مبقدار  % 41في نسبة
الوفيات جراء حوادث الطرق .ويتم توفير حوالي  10.6مليون ليرة تركية سنويا ،بجانب
التوفير في استهالك الوقود وفي الوقت الضائع في الطرق .وإضافة لذلك ،ينخفض
سنويا انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في اجلو مبقدار  33.2مليون طن.

و) زيادة طول شبكة السكك احلديدية ومشروعات القطار السريع:
لقد حتققت قفزات مهمة خالل العشر سنوات األخيرة في السكك احلديدية .لذلك
فالقطار السريع الذي بدأت اليابان في استخدامه في عام 1957م ،وأوروبا في 1965م
بدأ تشغيله ألول مرة في تركيا في الثالث عشر من مارس /آذار عام 2009م بخط
أنقرة -أسكي شهر .أما في عام 2011م ،فقد مت االنتهاء من خط القطار السريع أنقرة
– قونيا .ويستمر حاليا إنشاء خطي القطار السريع أنقرة – سيواس وأنقرة – إزمير.
وقد مت إنشاء خطوط قطار سريع بإجمالي مسافة طولها  888كم منذ عام 2003م
وحتى يومنا هذا .وبذلك أصبحت تركيا حتتل املركز الثامن عامليا والسادس أوروبيا في
استخدام القطار السريع.
كما ارتفع طول اخلطوط الرئيسية لشبكة السكك احلديدية في تركيا من  8845كم
عام 2003م إلى  9931كم .إضافة إلى أنه مت في هذه الفترة جتديد خطوط السكك
احلديدية بإجمالي طول  7261كم ومن بينها خطوط أضنه-مرسني ،وأسكي شهر-
كوتاهية ،وغازي عنتب-قارقاميش-نصايبني.
كما مت البدء أيضا في إنتاج عربات القطار السريع وعربات املترو احلديث .ويتم إنتاج
القطار السريع ومستلزماته في املؤسسات الصناعية املوجودة في صقاريا وقونيه
وأفيون وأرزينجان وقارابوك وسيواس وتشانقيري.
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ز) انتشار مشروعات اإلسكان اجلماعي:
لقد قامت رئاسة إدارة اإلسكان اجلماعي بتقدمي دعم ائتماني حلوالي مليون وحدة
سكنية ،وبإنشاء  43145وحدة سكنية ،وذلك خالل فترة تسعة عشر عاما متتد منذ
تأسيسها عام 1984م وحتى عام 2002م .وقد وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية
خالل العشر سنوات األخيرة إلى  582895وحدة سكنية أي تضاعف عدد الوحدات
مبقدار أربعة عشر ضعفا .وأكثر من  % 85من هذه الوحدات السكنية املنشأة في 81
محافظة و 800مركز هي وحدات سكنية تعاونية .ومن خالل هذه املشروعات املقامة
في إطار رئاسة إدارة اإلسكان اجلماعي ،مت توظيف  800ألف شخص بشكل مباشر أو
غير مباشر.
وفي إطار التحول احلضري ،مت طرح  86441وحدة سكنية للمناقصة في  174منطقة
مختلفة ،ومت البدء في 71681وحدة سكنية في  151مشروعا أجريت عليهم املناقصة،
وسلمت  51246وحدة سكنية ملستحقيها في  89منطقة .وبذلك انتقل قاطنو
ُ
العشوائيات بتلك املناطق إلى وحدات سكنية حديثة .وبدأ تطبيق نظام تسليم
وحدات املواطنني املتضررين من الكوارث والتي سوف تبنى خالل  12-10شهرا.
وفي سياق الدعم االجتماعي ،مت إنشاء  907مدرسة بسعة  20329فصال ،و934
قاعة رياضية 135 ،بيت شباب وفندق صغير ،و 94مركزا طبيا ،و 200مستشفى ،و41
مكتبة ،و 481مركزا جتاريا ،و 462جامعا ،و 27بيتا لألطفال ،و 20دارا للمعاقني ،و84
مبنى للخدمات العامة ،و 9إستاد رياضي .إما في إطار اإلجراءات البيئية ،فقد مت إنشاء
مساحة خضراء تقدر بـ  42مليون مترا مربعا ،وغرس  15مليون شجرة وشتلة .كما مت
البدء في إنشاء  275قسم شرطة من إجمالي  341قسم شرطة من املقرر إنشاؤها في
إطار رئاسة إدارة اإلسكان اجلماعي ،أما الباقي وعددهم  66قسم شرطة فيتم حاليا
عمل مناقصة إلنشائها.
وعالوة على ذلك ،قام بنك «أيلر» خالل العشر سنوات األخيرة باستثمارات مبقدار 650
مليون ليرة تركية من أجل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مناطق شرق وجنوب
شرق األناضول ،وكذلك  440مليون ليرة تركية من أجل إنشاء محطة ملياه الشرب.

حـ) مشروع «دعم البنية التحتية للقرى»:
لقد أقيمت استثمارات مهمة ومثمرة تهدف إلى تيسير حياة املواطنني القاطنني
املناطق الريفية وعلى رأسها مناطق شرق وجنوب شرق األناضول ،وذلك من خالل
مشروع «دعم البنية التحتية للقرى» الذي يُعرف بأنه أضخم مشروع للتنمية الريفية
في تاريخ اجلمهورية التركية .وقد بدأ مشروع «دعم البنية التحتية للقرى» عام
2005م من أجل توفير مياه الشرب الكافية والصحية للقرى واملناطق احمليطة بها التي
ليس لديها مياه صاحلة للشرب تكفي أو طرق ،وكذلك من أجل رفع كفاءة طرق القرى.
ويهدف هذا املشروع إلى إزالة الظلم الواقع على القرى التركية املهملة منذ سنوات أو
التي ال تتمتع بالشكل الكافي باخلدمات التي تستحقها ،وكذلك رفع كفاءة املعيشة
في القرى ،وتأمني التطور االقتصادي واالجتماعي للقرى .ونتيجة للجهود املبذولة في
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إطار مشروع «دعم البنية التحتية للقرى» واملرصود له حوالي  8مليار و 428مليون و49
ألف ليرة تركية فيما بني 2013-2005م ،لم تبق في جميع أنحاء تركية قرية ال يوجد بها
مياه شرب صحي أو طرق.
وفي إطار مشروع «دعم البنية التحتية للقرى» ،مت إنشاء  98975.2كم طريق أسفلتي
( 43894كم الطبقة األولى إسفلتية ،و 55081.2كم الطبقة الثانية إسفلتية)،
و 2478.7كم طريق خرساني ،و 74546.6كم طريق مستو 1721.5 ،كم طريق خام،
و 5284.9كم طريق ممهد ،و 32953.5كم طريق مرمم ،و 10831629مترا مربعا حجارة
رصف .ومت االنتهاء من  34242نفقا و 1248جسرا .وبالنسبة ملياه الشرب ،مت عمل
محطة متفرعة ملياه الشرب متصلة بعدد  4175قرية واملناطق احمليطة بها والتي ال
توجد بها مياه للشرب .كما مت جتديد محطات مياه الشرب اخلاصة بعدد  43952قرية
واملناطق احمليطة بها مما ال توجد بها مياه الشرب بشكل كاف .ويعيش 13301682
نسمة في  48127قرية واملناطق التابعة لها التي مت فيها عمل محطة ملياه الشرب أو مت
جتديد احملطات اجملودة بها .أما في قطاع الري محدود النطاق ،فقد مت إقامة  13بِركة ،و34
مرفقا للري من البرك ،و 370مرفقا علويا للري ،و 59مرفقا سفلي للري ،و 6برك لسقي
املواشي .ومت استصالح  54592هكتارا من األراضي أفادت منها  58042عائلة ريفية.

طـ) مشروع «دعم البنية التحتية للبلديات»:
لقد مت تخصيص مبلغ  633.5مليون ليرة تركية لـ  2507بلدية في إطار مشروع «دعم
البنية التحتية للبلديات» الذي ُطبق عامي 2007م و2008م ،وذلك بهدف توفير الدعم
الستثمارات البنية التحتية اخلاصة مبياه الشرب والطرق بالبلديات التي يبلغ عدد
سكانها أقل من عشرة آالف نسمة.
وقد مت بهذا املبلغ اخملصص عمل  24120181مترا مربعا من األرصفة احلجرية ،و 2880كم
طريق أسفلتي ،و 2652كم طريق مستو ،و 312كم طريق خرساني 61252 ،مترا مكعبا
من األسوار احلجرية ،و 133جسرا ،و 478نفقا .أما في قطاع مياه الشرب ،فقد مت إقامة
مشروعات ملياه الشرب في  1339بلدية تتضمن إنشاء  775محطة جديدة ،وتطوير 399
محطة أخرى ،وترميم وإصالح  165أخرى ،وقد أفادت هذه املشروعات  3267932مواطنا.

ي) برنامج الدعم االجتماعي:
لقد دخل برنامج الدعم االجتماعي حيز التنفيذ عام 2008م ،وذلك بهدف تعزيز الثروات
البشرية حملافظات مناطق شرق وجنوب شرق األناضول ،وتلبية االحتياجات االجتماعية
التي سببتها املشكالت السائدة في تلك املناطق مثل الهجرة والفقر والبطالة،
وكذلك لدعم عملية التكامل االجتماعي.
وفي إطار برنامج الدعم االجتماعي املنفذ في حوالي  30محافظة فيما بني عامي
2008م2012-م ،أقيم مشروع تكلفته حوالي  674مليون ليرة تركية موجه جملاالت
التوظيف واالندماج االجتماعي واجملاالت الثقافية والفنية والرياضية .ووصل عدد
احملافظات التي يتضمنها برنامج الدعم االجتماعي عام 2013م إلى  34محافظة.
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ك) وكاالت التنمية:
لقد أحرزت تقدمات مهمة جتاه تقليص الفروق التنموية بني األقاليم وبعضها وداخل
األقاليم ذاتها بفضل وكاالت التنمية التي وصل عددها إلى  26وكالة تعمل منذ عام
2006م ،واكتمل تأسيسها في عام 2009م ،وذلك بهدف تطوير التعاون بني القطاع
العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني ،وحشد الطاقات احمللية .لقد تلقت وكاالت
التنمية التي يعمل بها حاليا  955شخصا منهم  795متخصصا طلبات لـ  26ألف
مشروع من املؤسسات والهيئات العامة ،واإلدارات احمللية ،واجلامعاتـ ومنظمات اجملتمع
املدني ،والشركات ،وذلك من خالل الدعوة إلى تقدمي املقترحات واملشروعات .ونتيجة
وخصص لهذه املشروعات
للتقييمات املستقلة واملوضوعية ،مت دعم  4670مشروعا ُ
مبلغ  900مليون ليرة تركية .ويصل حجم املبالغ اخملصصة ملشروعات التنمية مع
مبلغ التمويل املشترك الذي يحدده املستفيدون إلى حوالي  1.8مليار ليرة تركية .وقد
أسفرت وكاالت التنمية عن نتائج إيجابية حلد ما بخصوص جلب املستثمرين احمللني
واألجانب للمنطقة.
لقد خصص مبلغ  338677000ليرة تركية في الفترة بني 2009م2012-م لسبع وكاالت
تنمية أقيمت في مناطق شرق وجنوب شرق األناضول.

ل) برامج الدعم واملساعدة االجتماعية الشاملة ومكافحة الفقر:
كانت برامج الدعم واملساعدة االجتماعية املطبقة في الفترات السابقة بعيدة كل
البعد عن حتقيق النتائج املرجوة ،وذلك بسبب محدودية الفئة املستهدفة ،أو بسبب
عدم تأثيرها بشكل كاف يجعلها تحُ د من الفقر .إضافة إلى أن برامج الدعم واملساعدة
االجتماعية املوجهة للقطاعات اجملتمعية اخملتلفة مثل األطفال ،واملسنني ،واملعاقني
والتي يتعني على الدولة االهتمام بهم كضرورة اجتماعية لم تكن كافية.
لقد أحرزت تقدمات مهمة كثيرة بفضل برامج الدعم واملساعدة االجتماعية الشاملة
ومكافحة الفقر التي نفذت في العشر سنوات األخيرة ،وذلك بهدف حتقيق العدالة
االجتماعية ،وحتسني توزيع
الدخل وحتسني األوضاع
في حني كان ثمة شريحة مجتمعية
االجتماعية واالقتصادية
تشكل  % 3.03من عدد السكان تعيش
واحملتاجني
للفقراء
بدخل يومي أقل من  3.4دوالر يوميا في
العاطلني
وللمواطنني
واحليلولة دون بقاء املواطنني
عام 2002م ،تراجعت هذه النسبة عام
حتت خط الفقر .وعالوة
1102م إلى .% 97.2
على ذلكُ ،طورت برامج
جديدة من أجل األطفال،
واملسنني ،واملعاقني وزوجات وأبناء شهداء احلرب والعمل واحملاربني القدامى الذين يتعني
على الدولة االهتمام بهم كضرورة اجتماعية ،وبذلت جهود مهمة من أجل حتقيق
التوازن اجملتمعي.
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ونتيجة للسياسات االقتصادية املستقرة واالستثمارات وبرامج الدم االجتماعي
التي ُطبق ،في حني كان ثمة شريحة مجتمعية تشكل  % 30.3من عدد السكان
تعيش بدخل يومي أقل من  4.3دوالر يوميا في عام 2002م ،تراجعت هذه النسبة
عام 2011م إلى  .% 2.79وإضافة إلى ذلك ،كان مقدار املبلغ اخملصص جملال املساعدة
واخلدمة االجتماعية عام 2002م هو  1.3مليار ليرة تركية ،تضاعف هذا الرقم حوالي
 15ضعفا بنهاية عام 2012م ووصل إلى  20مليار ليرة تركية .وعلى هذا ،في حني
كان مقدار نفقات املساعدة واخلدمة االجتماعية بالنسبة للناجت احمللي اإلجمالي عام
2002م هو  ،% 0.5ارتفعت هذه النسبة إلى  % 1.4بحلول نهاية عام 2012م .ونتيجة
لهذه التطورات ،حدث تقلص ملحوظ في معدالت الفقر ،وحتولت إستراتيجية تركيا
ملكافحة الفقر من «مكافحة الفقر املطلق» ،إلى «محور التنمية البشرية» ،وذلك
باعتبارها إحدى دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
لقد ُطبقت برامج الدعم واملساعدة االجتماعية املتميزة واجلديدة والشاملة طبقا
للحاجات واخلدمات ،وشملت هذه البرامج جميع املواطنني احملتاجني لهذه اخلدمات.
وقد ُطبقت العديد من برامج املساعدة االجتماعية والدعم االجتماعي أو مت التوسع
في نطاقها خالل العشر سنوات األخيرة؛ مع مراعاة أن  % 90من هذه البرامج طبقت
بشكل عادل .وفيما يلي مناذج لبعض هذه البرامج امللموسة:
توزيع الكتب الدراسية على جميع طالب املرحلة األساسية واملتوسطة مجانا.
تقدمي الدعم املادي املنتظم ألمهات حوالي ثالثة ماليني طفل ضمن «برنامج التعليم
املشروط واملساعدات الطبية املشروطة».
حتمل نفقات وجبة الغداء حلوالي  600ألف طالب سنويا في مشروع نقل الطالب
للمدارس باحلافالت.
توصيل حوالي  43ألف طالب ُمعاق سنويا مجانا إلى مدارسهم.
إنشاء وحدات سكنية اجتماعية لألسر الفقيرة ضمن التعاون مع رئاسة إدارة اإلسكان
اجلماعي.
تقدمي مساعدات منتظمة سنويا في الوقود ألكثر من مليوني منزل.
تقدمي مساعدات مادية منتظمة حلوالي  240ألف أرملة.
توفير الدعم االجتماعي واالقتصادي لعائالت حوالي  40ألف طفل سنويا.
تقدمي منح ألبناء األسر الفقيرة الذين يواصلون تعليمهم العالي ،وذلك بواسطة هيئة
التعليم العالي واملدن اجلامعية.
تسجيل املواطنني غير العاملني الذين يتقدمون للحصول على املساعدة االجتماعية
في قاعدة بيانات هيئة القوة العاملة وتوفير فرص عمل لهم (في هذا اإلطار ،مت تشغيل
 23ألف شخص خالل عام 2012م ،وتدريب  69ألف شخص ،واستفاد  39ألف شخص
من التأمني ضد البطالة ).
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تقدمي مساعدات مادية منتظمة تتراوح قيمتها للفرد بني  375-125ليرة تركية شهريا
حلوالي  1.2مليون ُمعاق ومسن سنويا.
تطبيق نظام الرعاية الشهرية في املنزل مبقدار احلد األدنى لألجر شهريا بهدف حتقيق
خدمات الرعاية حلوالي  410ألف سنويا من املواطنني ذوي اإلعاقة الشديدة.
حتمل مصاريف التعليم اخلاص لذوي اإلعاقة.
تقدمي اخلدمات في ظل الرعاية املؤسسية حلوالي  14ألف و 11ألف ُمسن ،و 5أالف معاق،
وألفني امرأة سنويا.
بدء برنامج املساعدة املادية ألسر اجلنود الفقيرة.
مساعدة املواطنني للحصول على دخل ثابت عن طريق املشروعات االجتماعية التي
تدر دخال.
تطبيق نظام «التأمني الصحي العام» الذي ال ميكن تطبيقه في بعض الدول األوروبية
أو الواليات املتحدة األمريكية ،وتوسيع نطاق الضمانة الصحية ،وحتمل الدولة دفع
أقساط التأمني الصحي العام عن أكثر من  9ماليني مواطن من ذوي احلاجة.
وبجانب هذه البرامج ،يتم تقدمي دعم للمشروعات بهدف ضمان دخل ثابت للمواطنني،
وذلك عن طريق «أوقاف املساندة والتضامن االجتماعي» التي لها فروع في كل
محافظة ومركز وتسعى لتلبية جميع احتياجات املواطنني الفقراء وذوي احلاجة.
وبحلول نهاية عام 2012م استفادة  6370100شخص في  2101611منزال من هذه
البرامج اخلاصة باملساعدة االجتماعية والتي تنفذ من خالل  973ووقفا للمساندة
والتضامن االجتماعي في جميع أنحاء تركيا.
ومن أجل التيسير على املواطنني للوصول لهذه اخلدمات وجعل نظام املساعدة
االجتماعية أكثر تأثيرا ،مت القيام ببعض اإلجراءات مثل:
تطبيق «نظام املعلومات للمساعدة االجتماعية».
إنشاء اخلط الساخن للمساعدة االجتماعية (.)144
تطوير طريق إعطاء الدرجات اخلاصة بتحديد املستفيدين من املساعدة االجتماعية.
االجتاه إلى تعيني متخصصني في «أوقاف املساندة والتضامن االجتماعي» في جميع
أنحاء تركيا ،وزيادة عدد املتخصصني إلى حوالي  9000متخصص.
تشكيل قاعدة بيانات مركزية (رصد حلاالت الفقر) في مجال املساعدة االجتماعية
ونظام املعلومات اخلاص بخدمات املساعدة االجتماعية الشاملة.
وعن طريق تنفيذ هذه اإلجراءات ،مت جتاوز العديد من األمور مثل عدم وجود قاعدة بيانات
متكاملة في نظام املساعدة االجتماعية يتم التركيز فيها على أنها مشكلة مزمنة
في هذا اجملال ،وعدم استخدام معايير موضوعية إلثبات حد الفقر ،وكون الوصول لهذه
ومرهقة .وقد مت تأمني وصول النفقات احلكومية التي تستهدف
اخلدمات عملية طويلة ُ
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املساعدات االجتماعية بأسرع وقت إلى الشرائح املؤثرة واملستهدفة والتي ميكن
محاسبتها ،وذلك عن طريق هذه اجلهود املبذولة والبرامج املنفذة.

م) اجلهود املبذولة جتاه أهالي الشهداء واحملاربني وضحايا اإلرهاب:
لقد مت توفير الدعم املادي واملعنوي بكل أشكاله ألهالي الشهداء واحملاربني من أجل
التمتع بحياة كرمية .وفي هذا اإلطار ،مت مضاعفة حق التوظيف املقرر ألهالي الشهداء
من فرد واحد إلى اثنني؛ حيث متت إضافة والدي الشهيد ضمن من لهم احلق في
االستفادة من هذا النظام،
وذلك بجانب زوجته أو ابنه
وقد مت ضم املواطنني املدنيني الذين فقدوا
أو أخيه .وألغي شرط الفقر
أو العوز الذي كان مقررا
حياتهم أو أصيبوا جراء دورهم املؤثر
لصرف معاش لوالدي صف
في الكشف عن العمليات اإلرهابية
الضابط أو اجلندي الذي
أو تقليل أضرارها أو القضاء عليها إلى
استشهد .ومت إقرار صرف
نطاق القانون املعني بتنظيم حقوق
احلد األدنى لألجر كمعاش
أهالي الشهداء واحملاربني.
يدفع لوالدي الشهداء،
ومتت زيادة هذا املعاش.
كما ألغي النقص وعدم املساواة والعوار املتعلق بتطبيق نظام معاش املثل في
املعاشات املدفوعة للمحاربني وأهالي الشهداء .وفي حني مت صرف معاش ألسر ضحايا
اإلرهاب أو لضباط الصف أو اجلنود احملاربني أو لذويهم ،أجري أيضا حتسني في معاشاتهم
دون النظر إلى مستوى التعليم .وبذلك متت مراعاة مبدأ التمييز اإليجابي في حساب
معاش ضحايا اإلرهاب أو ضباط الصف واجلنود احملاربني.
ومت تطبيق اإلعفاءات على الهبات العقارية التي متنح ألهالي ضحايا اإلرهاب وحملاربي
اإلرهاب،كما ُطبقت إجراءات تذليل السلبيات املتعلقة باستخدام احملاربني أو أهالي
الشهداء لوسائل النقل اجلماعي مجانا.
وقد مت ضم املواطنني املدنيني الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا جراء دورهم املؤثر في
الكشف عن العمليات اإلرهابية أو تقليل أضرارها أو القضاء عليها إلى نطاق القانون
املعني بتنظيم حقوق أهالي الشهداء واحملاربني .والهدف من هذا هو إزالة األضرار عن
طريق تخصيص راتب شهري للمدنيني الذي أصيبوا بسبب العمليات اإلرهابية أو أثناء
مكافحة اإلرهاب وألهالي املدنيني الذي فقدوا حياتهم .وفي السياق ذاته ،مت ضمان تقدمي
دعم الرعاية اخملصصة للمحاربني املصابني إصابات بالغة ال متكنهم من احلياة دون مساعدة
اآلخرين إلى املواطنني املدنني وحراس القرى ،وأصبح هذا الدعم ضعف احلد األدنى من األجر.
كما استهدف من ذلك أيضا استفادة املدنيني والعاملني في احلكومة املصابني أثناء
تأديتهم عملهم في مكافحة اإلرهاب من جميع اخلدمات الصحية والعالجية حتى
يتم شفاؤهم دون دفع أية تكاليف .كما تقوم هيئة الضمان االجتماعي بتحمل كافة
التكاليف اخلاصة بجميع األجهزة التعويضية أو األطراف الصناعية أو أية وسائل أخرى
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تساعد على التحسن أو إعادة التأهيل أثناء فترة العالج مما يحتاجها احملاربون املصابون
بإصابات بالغة باستثناء محاربي اإلرهاب ،وذلك دون حتملهم أية تكاليف من هذا كله.
كما اتسع نطاق املساعدات االجتماعية جتاه أهالي الشهداء واحملاربني؛ حيث استحدثت
إمكانية تقدمي املساعدات االجتماعية للمنكوبني واحملاربني وأهالي الشهداء دون النظر
إلى شرط الدخل أو الضمان االجتماعي.

ن) اجلهود املبذولة لتيسير حياة املعاقني:
لقد نفذت إجراءات مهمة من أجل تطوير حقوق املعاقني فخالل العشر سنوات األخيرة،
وازدادت بشكل ملحوظ املبالغ التي تخصصها الدولة خلدمات املعاقني ،حيث مت في عام
2005م التصديق على «قانون بشأن املعاقني وتعديل بعض القوانني واللوائح اخلاصة
بهم» .وقد هدف هذا إلى تطوير السياسات االجتماعية ضد أي استغالل للمعاقني
أو اإلعاقة ،ومناهضة العنصرية ،ومشاركة املعاقني في آليات صنع القرار ،وذلك
بشكل يضمن عدم املساس بكرامة أو شرف اإلنسان .وقد أصبحت حقوق املعاقني
أكثر وضوحا .أما في عام 2008م ،فقد مت التصديق على «اتفاقية األمم املتحدة حلقوق
املعاقني» التي تنص على استخدام املعاقني لكافة حقوق وحريات اإلنسان بشكل
كامل ومتساوي ،وحتمل أيضا الدول املعنية مسئوليات مثل إزالة أية نوع من أنواع
العنصرية ضد املعاقني ،ورفع مستوى معيشتهم.
كما بدأ تطبيق التدابير والتشجيعات التي تطور من توظيف املعاقني .ونصت التعديالت
القانونية التي أجريت عام 2011م على إجراء امتحان خاص ومركزي للمعاقني ،بدال من إقامة
املؤسسات والهيئات احلكومية المتحانات متعددة من أجل تعيني املعاقني في الوظائف
احلكومية .وطبقا لنتائج امتحانات عام 2012م ،مت توظيف  2174من احلاصلني على مؤهالت
متوسطة ،و 1093من احلاصلني على مؤهالت فوق املتوسطة ،و 999من احلاصلني على
مؤهالت عليا .أما في امتحانات عام 2013م ،فقد فاز بالتعيني  3378من احلاصلني على
مؤهالت متوسطة ،و 1348من احلاصلني على مؤهالت فوق املتوسطة ،و 614من احلاصلني
على مؤهالت عليا .وعالوة على ذلك مت في عام 2012م تعيني  988معاقا ،وفي عام 2013م تعيني
 591معاقا في الوظائف
احلكومية بنظام القرعة.
ففي حني كان عدد املعاقني العاملني
وعلى هذا ،ففي حني كان
في إطار احلصة اخملصصة لهم هو 7775
عدد املعاقني العاملني في
معاقا بحلول نهاية عام 2002م ،وصل
إطار احلصة اخملصصة لهم
هو  5777معاقا بحلول هذا العدد إلى  34472معاقا بحلول شهر
نهاية عام 2002م ،وصل
مارس /آذار عام 3102م.
هذا العدد إلى  27443معاقا
بحلول شهر مارس /آذار
عام 2013م .أما في العشر سنوات األخيرة ،فقد مت تعيني أكثر من  11ألف معاق كموظفني.
ويُظهر هذا العدد أن عملية التوظيف التي أجريت في العامني املاضيني فقط تشكل % 40
من إجمال تعيني املوظفني.
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وقد زاد مبقدار  % 300الراتب الشهري اخملصص للمعاقني الذين ال يستطيعون العمل
أو ال يجدون وظيفة ،وأصبح راتبا قيما ،واتسع أيضا نطاق املستفيدين من هذا الراتب.
وأُعفى املوظفون املعاقون من الورديات الليلة ،ومت توفير إمكانية حتديد فترات العمل
وسمح أيضا
والراحة لهؤالء املوظفني .كما ُسمح للمعاقني بحق التقاعد املبكرُ ،
بالتقاعد املبكر لألمهات التي لديه طفل معاق يحتاج رعاية.
وعالوة على ذلك ،استحدث راتب للمسنني البالغني  65عاما ،وللمعاقني أكثر من 18
عاما ،ولألفراد الذين لهم قريب معاق لم يبلغ  18عاما ومسئولون عن رعايته قانونيا
(بشرط الرعاية الفعلية لقريب املعاق) ،ولغير العاملني التابعني لقانون الضمان
االجتماعي .وفي هذا اإلطار ،مت منح رواتب لعدد  1228355شخصا بحلول نهاية 2012م،
ووصل إجمالي املبالغ املدفوعة خالل ذلك العام  2911191180ليرة تركية.
وألول مرة ،مت ضم جميع املعاقني احملتاجني لرعاية إلى خدمة الرعاية ،ودفع قيمة خدمة
الرعاية املقدمة للمعاقني في املنازل أو في مراكز الرعاية اخلاصة .كما مت تـأمني
االستفادة اجملانية جلميع
املعاقني ذوي احلاجة لتعليم
كان في عام 2002م لكل ُ 03معاقا
خاص من مراكز التعليم
متخصص واحد للرعاية ،أما اآلن،
اخلاص وإعادة التأهيل.
فأصبح لكل ست معاقني متخصص
وفي حني كان يستفيد من
هذه اخلدمة  83ألف طالب
واحد للرعاية.
ُمعاق في عام 2006م ،جتاوز
هذا العدد  256ألف طالب
ُمعاق بحلول نهاية عام 2012م .وبينما كانت املبالغ اخملصصة لهذه اخلدمة عام 2006
م هي  263مليون ليرة تركية ،بلغ هذا املبلغ مليار و 263مليون ليرة تركية عام 2012م.
لقد كان عدد املعاقني املستفيدين من خدمة الرعاية املنزلية هو ُ 398335معاقا
بحلول نهاية عام 2012م ،وصل هذا العدد إلى ُ 408165معاقا في شهر فبراير/شباط
عام2013م .وقد تكلفت هذه اخلدمة بنهاية عام 2012م مبلغ مليارين و 944مليون ليرة
تركية.وقد مت خالل عام 2012م تقدمي خدمات الرعاية لعدد ُ 5112معاقا في  97مركزا
من مراكز املبيت الرسمية ولعدد ُ 460معاقا في  7مراكز نهارية من املراكز التي تقدم
الرعاية وإعادة التأهيل للمعاقني .كما حتملت احلكومة حتى نهاية عام 2012م تكاليف
رعاية ُ 9328معاقا في  148مركزا خاصا للرعاية من املراكز التي تقدم الرعاية وإعادة
التأهيل للمعاقني ،وبلغت تكلفة هذه اخلدمة  137مليون ليرة تركية.كان في عام
2002م لكل ُ 30معاقا متخصص واحد للرعاية ،أما اآلن ،فأصبح لكل ست معاقني
متخصص واحد للرعاية.
كان عدد املدارس اخملصصة للطالب املعاقني عام 2002م هو  308مدرسة ،ووصل هذا
العدد بحلول نهاية عام 2012م إلى  814مدرسة .أما عن عدد املدرسني في هذه املدارس،
فقد ارتفع من  2834مدرسا إلى  7607مدرس .كما ارتفع إجمالي عدد الطالب الدارسني
في مؤسسات التعليم اخلاص املوجه للمعاقني ،وفي فصول التعليم اخلاص ،وفي
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التعليم التفاعلي من  53ألف طالب إلى  220طالب (هذه املدارس مدارس حكومية
تابعة لوزارة التعليم الوطني) .كما مت تخصيص حافالت مجانية لنقل األطفال
املعاقني الذين يدرسون .وقد وصل عدد الطالب املُعاقني الذين يُنقلون إلى املدارس في
ُ
إطار مشروع التعليم املتنقل إلى  46095طالبا في العام الدراسي 2012م 2013-م.
ومن أجل إزالة العوائق أمام مشاركة املعاقني في احلياة اجملتمعية ،وُجد من الضروري
جعل جميع أنواع الطرق العامة واألرصفة وممرات املشاة والساحات املفتوحة واخلضراء
واملالعب الرياضية وغيرهم من ساحات البنية التحتية االجتماعية والثقافية تلتئم
استخدام املعاقني ،وكذلك خدمات النقل اجلماعي داخل املدينة التي تقدمها البلديات.
وحدثت تيسيرات من أجل اإلجراءات البدنية للمعاقني في املنازل .ومت فرض عقوبات على
أية إجراءات عنصرية ضد املعاقني.
وفيما يتعلق بجميع برامج املساعدة والدعم االجتماعي املوجهة للمواطنني املعاقني،
وصلت املبالغ املصروفة في هذا الشأن حتى نهاية عام 2012م إلى  7.27مليار ليرة تركية،
وارتفعت نسبة املبلغ العام املنفق في هذا اإلطار بالنسبة للناجت احمللي اإلجمالي إلى .% 0.51

س) توسيع نطاق التمييز اإليجابي املطبق حيال الفئات احملرومة:
لقد استحدث ألول مرة دستوريا عام 2004م التمييز اإليجابي الذي يتيح تطبيق إجراء
خاص للفئات احملرومة من أجل حتقيق مبدأ املساواة ،والذي يقدم دعما زائدا لتلك
الفئات .لذلك يوجد نص دستوري يقول «إن املرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية،
وأن الدولة كفيلة بضمان حتقيق هذه املساواة».
كما مت التأكيد على التمييز اإليجابي للنساء بعبارة أضيفت في عام 2010م على املادة
سالفة الذكر وهي عبارة «ال ميكن تفسير اإلجراءات املتخذة لهذا الغرض بأنها مناهضة
ملبدأ املساواة» .كما نص التعديل الدستوري في عام 2010م على تطبيق مشابه أيضا من
أجل فئات خاصة؛ وهو «ال تعد التدابير املتخذة حيال األطفال واملسنني واملُعاقني وزوجات
وأبناء شهداء احلروب والعمل وكذلك املصابني واحملاربني أمرا مناهضا ملبدأ املساواة «.
سيطبق على األطفال
وعلى هذا ،فقد تقرر من خالل الدستور أن التمييز اإليجابي ُ
واملسنني واملُعاقني وزوجات وأبناء شهداء احلروب والعمل وكذلك املصابني واحملاربني،
وذلك بجانب املرأة .إن تشكيل سند دستوري لهذه اإلجراءات التي ترفع معانات الفئات
احملرومة بصفة خاصة جراء مبدأ املساواة يعد خطوة إيجابية في هذا اإلطار .ولكن
الشيء املهم في هذا هو بدء الدولة في تطبيق سياسة مؤثرة واتخاذ تدابير حيال هذه
الفئات انطالقا من مبدأ الدولة االجتماعية.

ع) زيادة االستثمارات العامة في مناطق شرق وجنوب شرق األناضول:
لقد حدثت طفرة كبيرة فيما بني عامي 2002م2012-م في االستثمارات العامة املوجهة
نحو مناطق شرق وجنوب شرق األناضول .وجتاوزت االستثمارات في تلك املناطق خالل
عشر سنوات  37مليار ليرة تركية.
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وطبقا لبيانات وزارة التنمية ،بلغت حصة عام 2002م من برنامج االستثمار الكلي 7
 ،%ووصلت هذه النسبة عام 2012م إلى  .% 12وفي حني كان مقدار املبالغ اخملصصة
للبرنامج الكلي اخلاص مبناطق شرق وجنوب شرق األناضول عام 2002م هو 2198065
ليرة تركية ،وصلت هذه املبالغ عام 2012م إلى  6.5مليار ليرة تركية مبا فيها االستثمارات
التي تدخل في نطاق مشروع «دعم البنية التحتية للقرى» .وفي عام 2012م ،بلغت
حصة احملافظات التابعة ملشروع شرق األناضول من االستثمارات العامة  ،% 8.9أما
حصة احملافظات التابعة ملشروع جنوب شرق األناضول فبلغت .% 14.6

ف) زيادة الرفاهية في املنطقة من خالل خطة عمل مشروع جنوب شرق
األناضول:
زيادة الرفاهية في املنطقة من خالل خطة عمل مشروع جنوب شرق األناضول
إن مشروع جنوب شرق األناضول عبارة عن مشروع تنموي إقليمي متعدد القطاعات
يتم تنفيذه مبفهوم إمنائي متكامل ومستمر .يهدف هذا املشروع إلى رفع مستوى
الدخل واملعيشة لسكان منطقة جنوب شرق األناضول وإزالة الفروق التنموية بني
هذه املنطقة واملناطق األخرى ،وكذلك زيادة القوة اإلنتاجية وفرص العمل في املناطق
الريفية .وتوجد ضمن مشروع جنوب شرق األناضول تسع مناطق متثل حوالي  % 10من
مساحة وعدد سكان تركيا ،وهي «أضييامان ،باطمان ،دياربكر ،غازي عنتب ،كيليس،
ماردين ،سييرت ،شانلي أورفا ،شيرناق».
وقد بلغت النفقات حتى نهاية عام 2012م حوالي  48مليار ليرة تركية ،وذلك في إطار
مشروع جنوب شرق األناضول الذي بدأ تطبيقه منذ عام 1989م .وأحرزت نتائج موفقة
بشأن محطات الطاقة الكهرومائية التي تعد أهم العناصر الفرعية في مشروع
جنوب شرق األناضول في هذه الفترة؛ حيث مت االنتهاء من إنشاء عشر محطات للطاقة
الكهرومائية ،وتشغيلها .وطبقا إلحصائيات عام 2012م ،فإن ما يقرب من نصف
الطاقة الكهرومائية املنتجة في جميع أنحاء تركيا تنتج من هذه احملطات املوجودة
ضمن مشروع جنوب شرق األناضول.
مت في عام 2008م البدء في تطبيق «خطة عمل مشروع جنوب شرق األناضول « التي
تهدف إلى تلبية احتياجات البنية التحتية األساسية وعلى رأسها الري ،وكذلك تسريع
التنمية االقتصادية والتطور االجتماعي في املنطقة ،وذلك في إطار مشروع جنوب
شرق األناضول الذي يعد مشروعا مهما وشامال للغاية ميَّز تركيا عامليا .ويوجد في
«خطة عمل مشروع جنوب شرق األناضول «  73عمال رئيسيا ُمدرجا حتت أربع محاور
أساسية هي «حتقيق التنمية االقتصادية»« ،ضمان التطور االجتماعي»« ،تطوير
البنية التحتية»« ،تطوير القدرات املؤسسية» .ويأتي على رأس هذه األعمال كل
من زيادة التوظيف ،وتقليل البطالة ،وضمان االندماج االجتماعي من خالل رفع كفاءة
القوة العاملة ،وكذلك مشاركة الشباب واملرأة بصفة خاصة في التوظيف .وفي هذا
اإلطار ،بدأت أيضا االستثمارات في مجاالت مثل النقل ،واإلسكان ،والتعليم ،والصحة،
والثقافة ،والسياحة ،واملناطق الصناعية.
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وقد خصص أكثر من  18مليار ليرة تركية للجهات املعنية من أجل تنفيذ حوالي 300
مشروع ونشاط ،وأُنفق من هذا املبلغ حوالي  15مليار ليرة تركية .وذلك في إطار «خطة
عمل مشروع جنوب شرق األناضول» في الفترة بني عامي 2008م2012 -م .وبذلك
تضاعفت حصة استثمارات منطقة مشروع جنوب شرق األناضول بامليزانية العامة؛
حيث ارتفعت من  % 7إلى  .% 14وبالتوازي مع هذه الزيادة في االستثمارات ،انخفضت
نسبة البطالة التي كانت  % 17.4في عام 2009م بتلك املنطقة إلى  % 11.7عام 2011م.
كما تضاعف أربعة عشر ضعفا التصدير من منطقة مشروع جنوب شرق األناضول
والذي كان يقدر بـ 600مليون دوالر عام 2002م ،ووصل إلى  8.1مليار دوالر عام 2012م.
وفي حني زاد إجمالي التصدير التركي فيما بني 2007م2012-م بنسبة  ،% 42.2حقق
التصدير من منطقة مشروع جنوب شرق األناضول في الفترة ذاتها زيادة مرة ونصف.
وقد زادت معدالت التمدرس مبنطقة مشروع جنوب شرق األناضول خالل العشر سنوات
األخيرة ،حيث ارتفعت من  % 3إلى  % 55بالنسبة لرياض األطفال ،ومن  % 94إلى % 99
في التعليم األساسي ،ومن  % 27إلى  % 50في التعليم املتوسط .إضافة إلى ارتفاع
عدد اجلامعات بهذه املنطقة من ثالث جامعات إلى تسع جامعات ،وذلك بعد إنشاء
ست جامعات جديدة.

ص) مشروع العودة إلى القرى وإعادة التأهيل:
يُطبق في مناطق شرق وجنوب شرق األناضول مشروع العودة إلى القرى وإعادة التأهيل
في أربع عشرة محافظة في تركيا هي أضييامان ،آغري ،باطمان ،وبينغول ،بيتليس ،وديار
بكر ،االزيغ ،حقاري ،ماردين ،موش ،سييرت ،شيرناق ،طوجنالي ،وان .ويهدف هذا املشروع
إلى تيسير عودة الراغبني في الرجوع طواعية من املواطنني الذي اضطروا للهجرة من
األماكن الذين كانوا يعيشون فيها بسبب اإلرهاب والقالقل األمنية ،وكذلك إلى توفير
الظروف املعيشية املستمرة ،وإقامة البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية الالزمة
في تلك القرى ،أما بالنسبة لغير الراغبني في العودة ،فيهدف املشروع أيضا إلى تطوير
تكيفهم مع حياة احلضر في األماكن التي يعيشون فيها ،وحتسني ظروفهم االقتصادية
واالجتماعية .ويتضمن املشروع أعماال تستهدف تشكيل البنية التحتية الالزمة
للقرى من أجل إعادة احلياة في تلك القرى ،وجعلها آهلة للسكنة الدائمة ،وأعماال
أخرى تستهدف تطوير أنشطة مثل الزراعة وتربية احليوانات والصناعات اليدوية ،ويضم
أيضا دورات التدريب املهني املوجهة للمواطنني غير الراغبني في العودة ويفضلون احلياة
في املدن ،ومشاريع حتسني التوظيف ،كما يضم بشكل خاص املشروعات واألعمال ذات
الطابع االجتماعي التي تستهدف النساء والشباب واألطفال.
وبفضل هذا املشروع ،مت تأمني عودة  187861مواطنا من  28384منزال إلى القرى التي
كانوا يعيشون فيها ،وذلك من إجمالي  386360مواطنا من  62448منزال من الذين
هاجروا في التسعينيات بسبب اإلرهاب واحلجج األمنية .وقد خصص في إطار هذا
املشروع حتى نهاية عام 2012م مبلغ  146015000ليرة تركية؛ نفذت بها مشروعات
ذات طابع اجتماعي وتأهيلي تستهدف إقامة مراكز مجتمعية وشبابية ورياضية
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ومراكز تعليمية للمرأة واألطفال ،ومشروعات للتدريب املهني والتوظيف ،ومشروعات
للبنية التحتية وبيوت الشباب والطرق واملياه والكهرباء والصرف الصحي وإلى أخره،
ومشروعات تستهدف ترميم وإصالح املدارس املدمرة واملراكز الطبية وغيرها من
املؤسسات وجعلها صاحلة لالستخدام ،ومشروعات تُتيح الفرصة للمواطنني العائدين
لقراهم لبناء بيوتهم بأنفسهم ،واملشروعات الزراعية وتربية احليوانات.

ق) تعويض ضحايا اإلرهاب:
لقد مت في عام 2004م تفعيل «قانون تعويض اخلسائر الناجمة عن اإلرهاب ومكافحة
اإلرهاب» ،وذلك بغرض تعويض املواطنني املتضررين جراء العمليات اخلاصة باإلرهاب
ومكافحته تعويضا وديا بشكل ناجز ومؤثر وعادل دون احلاجة إلى التوجه بهذه األضرار
إلى السلطات القضائية احمللية أو الدولية .وفي إطار هذا القانون ،يتم التعويض عن
األضرار الناجمة عن الوفاة أو اإلصابة بجراح أو العجز ،واألضرار في املمتلكات املنقولة
وغير املنقولة ،واألضرار املتعلقة بالزراعة واحليوانات ،وكذلك األضرار التي تكبدها
املواطنون الذي اضطروا للهجرة بسبب اإلرهاب جراء عدم استطاعتهم للوصول إلى
ممتلكاتهم.
كانت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قبل ذلك تنظر في الدعاوى املتعلقة بإدعاءات
إخالل القرى دون البحث في نفاد السبل القانونية الداخلية أم ال ،ولكنها أكدت في
القرار الذي اتخذته بعد صدور هذا القانون الذي يهدف إلى تعويض ضحايا اإلرهاب على
أن هذا اإلجراء يعد سبيال من السبل القانونية الداخلية املؤثرة ،ولم تقبل الدعاوى بعد
ذلك ،ووجهتها إلى “جلان تقييم األضرار”.
لقد تشكلت في احملافظات اخملتلفة “جلان تقييم األضرار” بهدف تعويض اخلسائر ،وذلك
في إطار هذا القانون .وانتهت  66جلنة من هذه اللجان من أعمالها ،وتواصل  21جلنة
أخرى في احملافظات اخملتلفة أعمالها.
وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات املقدمة “للجان تقييم األضرار” حتى شهر أبريل/نيسان
2013م  361322طلبا ،وذلك في إطار القانون املذكور .وقد مت االنتهاء من فحص 320191
طلبا من هذه الطلبات ،وصدر قرارات بدفع التعويض لـ 172129طلبا من هذه الطلبات.
وقد بلغ إجمالي مبالغ األضرار املطلوب دفعها للمواطنني والتي قامت هذه اللجان
بفحصها حتى شهر أبريل/نيسان 2013م ووقع املواطنون على عقود التصالح اخلاصة
بذلك مبالغ  2967760380ليرة تركية ،ومت دفع هذا املبلغ بالكامل للمستحقني.
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ثامنا :اجلهود املبذولة في مجال تعزيز اإلدارات احمللية
كانت اإلدارة العامة في تركيا تبدو في شكل مركزي صلب ،من حيث تقدمي اخلدمات
العامة .وقد تسببت هذه البنية في جعل مراحل اتخاذ القرار املتعلقة بتنفيذ العديد
من الوظائف الداخلة في اختصاصات البلديات واإلدارات اخلاصة في احملافظات التي هي
وحدات تابعة للحكم احمللي في يد احلكومة ،كما جعلت تنفيذ اخلدمات املتعلقة بها
في يد املؤسسات احلكومية املركزية .وكان تنفيذ اخلدمات العامة ذات الطابع احمللي من
قبل املؤسسات احلكومية املركزية يعوق تقدمي هذه اخلدمات بشكل فعال ومثمر وجيد
وسريع ،ويجعلها في معظم األحيان بعيدة عن تلبية الطلبات احمللية .ومن ناحية أخري
كانت املشكالت التي تعترض احلكومة مثل عدم توفير اإلمكانات املالية تستوجب إجراء
إصالح شامل في اإلدارات احمللية ،خاصة وأن الوصاية الصارمة التي كانت مفروضة علي
البلديات واإلدارات اخلاصة في احملافظات وهما ذوات سلطات محدودة في األساس تقوم
بعملية الرقابة وتنفيذ مهام هذه اإلدارات .
لذلك مت البدء في إجراء إصالح اإلدارات احمللية الذي كان مطروحا منذ سنوات عديدة في
جدول أعمال الدولة ،وذلك بهدف تعزيز الدميقراطية احمللية ،وإعادة تقسيم املهام بني
اإلدارات املركزية واحمللية من جديد ،وإعادة تعريف اإلدارة احمللية باعتبارها كيان مستقل
إداريا ً ومادياً ،وتقدمي اخلدمات احمللية للمواطنني في أقرب مكان لهم (مبدأ الالمركزية في
تقدمي اخلدمة ) .وخالل فترة التغير والتحول الدميقراطي التي استمرت عشر سنوات،
أصبحت اإلدارات احمللية أكثر قوة من حيث االستقالل اإلداري واملادي ،وذلك بسبب اجلهود
التي بُذلت بشأن وحدات اإلدارة احمللية التي لها مكانة مهمة في عملية الدميقراطية
احمللية .في إطار «الالمركزية» ،حتققت إمكانية قيام البلديات واإلدارات اخلاصة في
احملافظات مبهامهم بشكل أكثر تأثيرا ً ونفعا ً.
وفي هذا اإلطار ،أُصدرت قوانني جديدة تتعلق بوحدات اإلدارة احملليةُ ،
وشكلت لوائح
إلدارت محلية معاصرة .كما مت إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى بهدف تعزيز
الدميقراطية محلياً ،وضمان تنفيذ اخلدمات العامة بشكل أكثر تأثير و نفعا ً.
وفيما يلي نذكر اخلطوط العريضة لهذه اجلهود التي وردت بالتفصيل وحسب التسلسل
الزمني في القسم الثاني من هذه الدراسة:
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أ) لوائح إدارات محلية جديدة ومعاصرة:
إن أحد أهم املؤشرات علي مستوي التطور الدميقراطي في أي دولة من الدول ،هو اتساع
مجاالت املهام والسلطات واملسئوليات اخلاصة باإلدارات احمللية فيها ،ومدي امتالكها
موارد كافية.
وبسبب البنية املركزية املتعصبة التي سادت في تركيا طيلة سنوات عدة ،تغيرت قوة
اإلدارة احمللية ،ولم تجُ رى التعديالت الالزمة على اللوائح والقوانني .وخير مثال علي هذا،
هو االستمرار بالعمل بقانون البلديات الصادر في الثالثينيات ،وذلك حتى صدر قانون
البلديات اجلديد في عام  2005م .لذلك سادت لفترة طويلة وجهه نظر تقلص مجاالت
احلركة أمام إعطاء السلطات لإلدارات احمللية شديدة املركزية واملتخلفة عن مواكبة
العصر.
لقد مت إعادة النظر في البلديات واإلدارات اخلاصة في احملافظات كضرورة إلرساء
الدميقراطية والالمركزية ،وذلك في إطار مبدأ «الالمركزية» املنصوص عليه في الدستور
التركي ،و»امليثاق األوروبي للحكم الذاتي احمللي» ،كما مت جتديد القوانني األساسية في
هذا اجملال بالكامل خالل العشر سنوات األخيرة .وجلبت القوانني املستحدثة جتديدات
مهمة ،تناولت من جديد وحدات اإلدارة احمللية طبقا ملتطلبات العصر .وتعد امليزة
األساسية التي برزت في إطار الدميقراطية احمللية هي تقليص وصاية اإلدارة املركزية
على اإلدارات احمللية ،واالجتاه نحو عمل بنية تالءم متطلبات الدميقراطية احمللية .وفيما
يلي أهم هذه التجديدات:
قانون البلديات رقم : 5393
مت إعادة تعريف مهام البلديات وسلطاتها ومسئولياتها وهياكلها
التنظيمية وأجهزتها ،ومتتعت إدارات البلديات باالستقاللية اإلدارية
واملالية بالنسبة للخدمات التي تقدمها ،وذلك في إطار مبدأ
«الالمركزية في تقدمي اخلدمة» .إضافة إلى تقليص السلطة
الوصائية املفروضة على قرارات مجالس البلديات ،وإعادة تنظيم جميع
االحتياجات ذات الطابع احمللي واملشترك املوجودة داخل حدود البلدية
باعتبارها إحدى مهام البلديات .كما مت إضفاء الصفة القانونية على
«مجالس املدن» بهدف ضمان املشاركة في تقدمي خدمات البلدية ،ومت
السماح للبلديات بتشغيل املتخصصني بعقود عمل ،وعقد املشروعات
اخلدمية املشتركة بالتعاون مع املؤسسات والهيئات احلكومية األخرى،
واملؤسسات املهنية العامة ومؤسسات اجملتمع املدني ،والهيئات
الدولية.
قانون البلديات الكبرى رقم :5216
لقد مت مبوجب هذا القانون توسيع حدود البلديات الكبرى طبقا لعدد
سكانها ،وانتهت بذلك اخللط في املهام والسلطات بني بلديات املدن
الكبرى ،وبلديات األحياء الكبرى .وفي إطار هذا القانون الذي يضمن
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إمكانية تنسيق االستثمارات التي جتري داخل بلديات املدن الكبرى من
خالل مركز واحد ،مت السماح لبلديات املدن الكبرى لعمل رقابة على
خطط البناء وممارسات التشييد اخلاصة ببلديات األحياء ،وذلك من أجل
منع التمدد احلضري العشوائي غير املنظم ،والبناء باخملالفة القانونية،
وإقامة العشوائيات.
قانون اإلدارات اخلاصة في احملافظات رقم : 5302
مت مبوجب هذا القانون إعادة تعريف مهام اإلدارات اخلاصة في احملافظات
وسلطاتها ومسئولياتها وهياكلها التنظيمية وأجهزتها ،ومتتعت
اإلدارات اخلاصة في احملافظات باالستقاللية اإلدارية واملالية بالنسبة
للخدمات التي تقدمها ،وذلك في إطار مبدأ «الالمركزية في تقدمي
اخلدمة» .ومت تنظيم مجلس إدارة احملافظة كجهاز لصنع القرار لإلدارة
اخلاصة في احملافظات ،وتقرر اختيار رئيس مجلس إدارة احملافظات من
بني أعضاء اجمللس ،ومت تقليص السلطة الوصائية املفروضة على قرارات
مجلس إدارة احملافظات ،كما مت أعادة تنظيم هيكل اإلدارات اخلاصة في
احملافظات بوصفها أمانة عامة .ونص هذا القانون على أن اإلدارات اخلاصة
في احملافظات تقوم بتنفيذ الكثير من املهام ذات الطابع احمللي واملشترك
املتعلقة باخلطة البيئية للمحافظة ،واألشغال العامة واإلسكان
واحملافظة على التربة ،ومنع تآكلها ،والثقافة والفن والسياحة واخلدمات
واملساعدات االجتماعية والتعليم ،وذلك كله بجانب مهامها املتعلقة
بالنية التحتية الريفية الواقعة خارج حدود البلدية .وقد ُسمح أيضا
بتوظيف املتخصصني للعمل بعقود في اإلدارات اخلاصة في احملافظات
من أجل تنفيذ هذه املهام .كما مت إقرار مبدأ تقدمي اخلدمات للمواطنني
بأفضل األساليب وفي أقرب األماكن لهم .وكان الهدف من كل هذه
اإلجراءات هو أن يسود في اإلدارات اخلاصة باحملافظات مفهوم أكثر
دميقراطية واهتماما باملواطن.
قانون وحدات اإلدارة احمللية رقم : 5355
لقد مت مبوجب هذا القانون ألول مرة إضفاء الصفة القانونية على
وحدات اإلدارة احمللية التي تكونت من قبل من أجل التنفيذ املشترك
لبعض اخلدمات احمللية من قبل اإلدارات احمللية .ونص هذا القانون
على الصفة القانونية لإلدارات احمللية التي ستنشأ حديثا وهياكلها
التنظيمية وأجهزتها ومهامها وسلطاتها ومسئولياتها .كما أضفيت
أيضا الصفة القانونية على «وحدات نقل اخلدمات للقرى» ،وجرى إعداد
بنية حتتية مؤسسية من أجل تنفيذ مشروعات «دعم البنية التحتية
للقرى» التي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان توصيل خدمات البنية
األساسية وعلى رأسها مياه الشرب واملوصالت إلى املواطنني املقيمني
في املناطق الريفية .وكان الهدف من هذا القانون هو زيادة التعاون بني
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اإلدارات احمللية ،وتيسير تقدمي اخلدمات ،وتقدمي خدمات محلية مشتركة
بشكل أكثر نفعا وتأثيرا وجودة.
قانون تخصيص حصة من عائدات ضريبة املوازنة العامة إلى اإلدارات
اخلاصة في احملافظات وإلى البلديات:
لقد مت مبوجب هذا القانون زيادة إجمالي املبالغ اخملصصة لإلدارات احمللية
من املوازنة العامة ،وكذلك تعديل نظام توزيع هذه املبالغ على اإلدارات
احمللية .وقد كانت اخملصصات املالية تقدر في عام 2002م بـ 4.7مليار
ليرة تركية ،ووصل هذا املبلغ بفضل هذا القانون إلى  27مليار و713
مليون ليرة تركية في عام 2012م.

ب) إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى بهدف تعزيز الدميقراطية محليا:
لقد مت مبوجب هذا القانون الصادر عام 2012م إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى
بهدف تنفيذ اخلدمات العامة بشكل أكثر تأثيرا ونفعا .وكان الهدف من هذا القانون
هو تعزيز الدميقراطية في تركيا على املستوى احمللي ،وضمان كفاءة األداء في خدمات
البلدية ،وتقدمي خدمات أكثر جودة .ووصل عدد البلديات الكبرى إلى  29بلدية ،بعدما
كان عددهم قبل ذلك هو  16بلدية فقط .كما مت توسيع مجاالت مهام ومسئوليات
البلديات الكبرى بشكل يتضمن احلدود اإلقليمية للمحافظات .وازدادت مبوجب هذا
القانون مصادر الدخل للبلديات الكبرى .وألغيت من البلديات الكبرى الشخصيات
االعتبارية باإلدارات اخلاصة باحملافظات ،وحتولت البلدات والقرى إلى أحياء .أما مهام
اإلدارات اخلاصة في احملافظات واملتعلقة باخلدمات احمللية فتسند إلى البلديات مبوجب
هذا القانون .ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الدميقراطية احمللية وإلى االجتاه نحو بناء
حكم محلي أكثر تأثيرا.
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اخلامتة
تتضمن هذه الدراسة اجلهود األساسية املبذولة في مجال إرساء الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ،وليس جميع اجلهود املبذولة خالل العشر سنوات األخيرة ،كما تتضمن
العناصر األساسية التي أدت إلى تنفيذ هذه اجلهود.
إن هذه الفترة التي بدأت عام 2002م بإلغاء حالة الطوارئ باعتبارها أهم خطوة
ملموسة آنذاك حتولت إلى نوع من الثورة الصامتة التي جعلت تركيا مبؤسساتها
ومواطنيها أكثر رفاهية في العديد من اجملاالت ،وجعلت كذلك احلياة أكثر عصرية.
لقد انُتهج خالل العشر
سنوات األخيرة نهج
جديد من أجل إيجاد حلول
للمشكالت العالقة من
زمن بعيد .ويعكس هذا
النهج وجهة نظر تبتعد
عن األساليب األمنية
املعتادة ،وتُعلي من
مكانة القيم الدميقراطية
العاملية في حل مشكالت
الدولة .لقد أحدثت تركيا
خالل تلك الفترة تغيرا
واضحا في مسار التحول
وحققت
الدميقراطي،
إصالحات كبرى بتخليها
عن سياسات املاضي
اخلاطئة.

لقد انُتهج خالل العشر سنوات
األخيرة نهج جديد من أجل إيجاد حلول
للمشكالت العالقة من زمن بعيد.
ويعكس هذا النهج وجهة نظر تبتعد
عن األساليب األمنية املعتادة ،وتُعلي من
مكانة القيم الدميقراطية العاملية في
حل مشكالت الدولة .لقد أحدثت تركيا
خالل تلك الفترة تغيرا واضحا في مسار
التحول الدميقراطي ،وحققت إصالحات
كبرى بتخليها عن سياسات املاضي
اخلاطئة.

لقد شمل هذا التغير النوعي ومعه «مشروع الوحدة الوطنية واألخوة» الذي انطلق
في عام 2009م جميع املشكالت الساخنة التي تواجه تركيا .وتبلورمناخ مسموح
فيه باحلديث في كل شيء ،وانتهت فيه متاما «سياسات اإلنكار» .وأسهمت عملية
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«مشروع الوحدة الوطنية واألخوة» في تطبيع الدولة عن طريق طرح الكثير من
املوضوعات التي كانت ممنوعة ومتجاهلة منذ عقود على الساحة .وبهذه الكيفية لم
يبق تقريبا موضوع ممنوع احلديث فيه أو اجلدل حوله.
لقد ساهمت جميع اجلهود املبذولة مساهمات جادة في حل املشكالت التركية املزمنة.
ومن أهم هذه اجلهود املبذولة في هذا اإلطار كان تيسير احلياة اليومية للمواطنني املقيمني
في مساحة شاسعة من تركيا عن طريق إلغاء حالة الطوارئ ،واالجتاه نحو محاسبة
شاملة للماضي ،ورفع جميع أنواع الوصاية املفروضة على إرادة الشعب ،وتوسيع
احلقوق الثقافية ،وهيمنة
مفهوم احلرية على العديد
ونتيجة لذلك ،جتاوزت تركيا منعطفات
من اجملاالت وعلى رأسها
حادة أثناء سيرها في طريق الدميقراطية
استخدام اللغة الكردية.

واحلرية وبذلت جهودا مضنية في الفترة
ومما ال شك فيه ،فإن هذه
ما بني عامي 2002م2102-م .ومع ذلك،
العملية كانت نتيجة
لرحلة طويلة وشاقة؛
فإن ما ينبغي عمله في تركيا املتغيرة
حيث أجريت عملية مسح
وفي العالم لن يكون قاصرًا على ما مت
شامل للقوانني في تلك
اجنازه ،بل يتحتم مواصلة اإلصالحات
الفترة ،ومت خالل مراحل
بذات اإلصرار والعزم بغية تلبية
مختلفة فرز القوانني
للدميقراطية
املناهضة
متطلبات املواطن
واملقيدة للحريات املوجودة
في النظام القانوني.
سلبيا على احلياة اليومية
ومن ثم ألغيت العديد من القوانني التي كانت تؤثر تأثيرًا
ً
للمواطن .وعند األخذ في االعتبار أن التحول الدميقراطي عملية مستمرة ال انتهاء لها،
فإن تركيا تواجه مدفوعة ومضطرة إلى إضافة اجلديدإلى جهودها واحلفاظ على سرعة
تطورها في هذا اجملال.
وبالنظر إلى اإلسهامات التي حققتها التطورات في اجملال االقتصادي ،جند أن اإلصالحات
التي أجريت في مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودولة القانون ،قد أدت إلى زيادة الثقة
في تركيا .لقد انقشعت حالة اليأس التي سادت قدميًا بسبب االضطرابات والتدخالت
املناهضة للدميقراطية وغيرها من السلبيات التي كانت موجودة في فترة ما قبل عام
2002م ،وذلك عن طريق ما مت حتقيقه من إجنازات في العشر سنوات التي تلت تلك
الفترة .وأصبح الشعب ينظر إلى املستقبل بنظرة أكثر تفاؤال .لقد شهدت اجلهود
املبذولة من أجل إرساء الدميقراطية دعما مجتمعيا كبيرا بسبب ما يتم حتقيقه من
اجنازات ،وما يتم تلبيته من احتياجات حقيقية تتالءم مع طموحات اجملتمع .وهذا هو
السبب األساسي لبيئة االستقرار التي حققتها تركيا خالل العشر سنوات األخيرة،
وللتطورات االقتصادية التي أحرزتها.
ونتيجة لذلك ،جتاوزت تركيا منعطفات حادة أثناء سيرها في طريق الدميقراطية
واحلرية وبذلت جهودا مضنية في الفترة ما بني عامي 2002م2012-م .ومع ذلك،
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فإن ما ينبغي عمله في تركيا املتغيرة وفي العالم لن يكون قاصرًا على ما مت اجنازه،
بل يتحتم مواصلة اإلصالحات بذات اإلصرار والعزم بغية تلبية متطلبات املواطن
التركي في مزيد من احلريات واألمن والدميقراطية والطمأنينة ،ومن أجل بيروقراطية
ال تتخلف عن ركب التطورات العاملية.
إن تركيا بفضل منهجها الذي يعتبر العمق التاريخي والثقافي واجلغرافي والتنوعات
التي تتمتع بها نوعا من الثراء ،ويتخذ من العدل والسالم االجتماعي أساسا له،
ستصبح دولة أكثر أمانا ورفاهية.كما ستعزز من وضعيتها باعتبارها دولة يتمتع فيها
املواطنون مبزيد من السعادة واحلرية واألمن .وبهذه الكيفية ستساهم تركيا بشكل
أفضل في بسط االستقرار اإلقليمي والعاملي باعتبارها فاعال مؤسسا في قواعد
اللعبة ،وذلك من خالل نظامها الدميقراطي وسياستها اخلارجية السلمية ،واقتصادها
القوي واملستقر.
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القسم الثاني
�حصاد التغير والتحول
الدميقراطي في تركيا
()2012-2002
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تسارعت جهود التحول الدميقراطي في تركيا املعاصرة مع عملية ترشح
تركيا لعضوية االحتاد األوروبي التي بدأت في هلسنكي عام  1999م،
وبُذلت خطوات مهمة في ذلك الصدد؛ يأتي في مقدمتها التعديالت
الدستورية التي أجريت عام  2001م .ويتضمن ذلك الكتاب الذي بني
أيديكم؛ «حصاد التغير والتحول الدميقراطي في تركيا » رص ًدا للجهود
التي بُذلت خالل العشر سنوات األخيرة  ، 2012 - 2002وهي جهود
على درجة بالغة من األهمية من حيث كثرة اإلصالحات ،وشموليتها،
وطبيعتها ،وتأثيرها .كما يتضمن ذلك القسم أيضا خطوات التحول
الدميقراطي التي حتققت خالل العشر أشهر األولى من عام .2013
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2002
احلزمة القانونية األولى للتوافق مع االحتاد األوروبي

()6

-

-

-

6

التعديالت في قانون العقوبات التركي رقم  :765مت تخفيض عقوبة ازدراء وحتقير
الدولة ومؤسساتها من  6-1أعوام إلى  3-1أعوام مبوجب التعديل الذي جرى على
الفقرة األولى من املادة  159من قانون العقوبات .كما مت حذف العقوبات املالية من
نص املادة بتعديل املادة  312من قانون العقوبات( .املادة األولى والثانية من القانون
رقم .)4744

التعديالت في قانون مكافحة اإلرهاب :مت تخفيف القيود املفروضة على حرية
االعتقاد والتعبير بتعديل املادتني السابعة والثامنة من القانون رقم ( .3713املادة
الثالثة والرابعة من القانون رقم )4744
تقليص فترة احلبس االحتياطي :مت حذف احلكم اخلاص بإمكانية إطالة فترة
احلبس االحتياطي في اجلرائم التي تُقترف بشكل جماعي إلى سبعة أيام ،وذلك
من الفقرة الثانية باملادة  16من القانون اخلاص بتأسيس محاكم أمن الدولة
وأصول التقاضي .وكذلك بالتعديل الذي أجري على الفقرة الثالثة مت تخفيض
مدة احلبس االحتياطي في املناطق التي تسري فيها حالة الطوارئ من  7أيام إلى 4
أيام ،وكذلك تخفيض احلد األقصى ملدة احلبس االحتياطي من  10أيام إلى سبعة
أيام .وفي ذات النطاق ،مت تخفيض احلد األقصى للحبس االحتياطي في اجلرائم
التي تُقترف بشكل جماعي من  7أيام إلى  4أيام ،وذلك بحذف اجلملة الثانية من
الفقرة الثانية في املادة  128من قانون أصول احملاكمات اجلنائية( .املادة اخلامسة
والسادسة من القانون رقم )4744
توسيع حق املتهم في مقابلة محاميه :متت توسعة إمكانية مقابلة املتهم
أيضا موضوعات التهم
وهو رهن احلبس االحتياطي حملاميه ،على نحو يشمل ً
املوجودة لدى السلطة القضائية باحملاكم ،وذلك مبوجب تعديل الفقرة الرابعة من
املادة  16من قانون تأسيس محاكم أمن الدولة وأصول التقاضي( .املادة اخلامسة
من القانون رقم )4744
القانون رقم  4744بتاريخ ( 2002/2/6اجلريدة الرسمية .)24676 ،2002/2/19
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-

احتياطيا بحالته :مت رهن إبالغ
توسيع إمكانية إخطار أقارب املعتقل أو احملبوس
ً
أحد أقارب املعتقل أو من يحدده من أشخاص دومنا تأخير بشأن عملية االعتقال
أو متديد مدة االعتقال بقرار من نائب اجلمهورية ،وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من
املادة  107من قانون أصول احملاكمات اجلنائية ( .املادة السابعة من القانون رقم
)4744

احلزمة القانونية الثانية للتوافق مع االحتاد األوروبي

()7

-

تعزيز حرية الصحافة :اجتهت التعديالت التي أجريت على قانون الصحافة إلى
تقليص جرائم الصحافة ،حيث مت تخفيض عقوبة املؤسسة الصحفية التي
يوما» .فضلاً عن
تنشر مقالاً يشكل جرمية من « 3أيام -شهر» إلى «ً 15-1
تخفيض عقوبة احلبس للمسئولني من «6-1شهمور» إلى « 3-1شهور» .ومت
حذف العقوبات املالية من نص املادة( .املادة الثانية من القانون رقم )4748

-

ضمان حرية اجلمعيات األهلية :مبوجب التعديالت التي أجريت على املواد
4و5و6و34و38و 43من قانون اجلمعيات األهلية ،مت إلغاء احملظورات والقيود املتعلقة
مبؤسس اجلمعية واللغات التي ميكن استخدامها في أنشطة اجلمعية ،وأصبح
تأسيس اجلمعية بنظام اإلخطار بدال من نظام احلصول على إذن أو تصريح( .املادة
اخلامسة من القانون رقم )4748

-

توسيع حق التجمع السلمي :مبوجب التعديالت التي أجريت على املواد 9و7و19
من قانون التجمع والتظاهر ،مت اشتراط أن يكون املستخدم حلق التجمع ذا أهلية
وجتاوز الثامنة عشر من عمره ،بينما مت إلغاء األحكام املُقيدة املتعلقة بقواعد
تنظيم التجمعات .كما مت تقليل األسباب املوجبة حلظر التجمعات أو تأجيلها،
ومتت املوافقة على استخدام «التأجيل» بدال من «احلظر» بالنسبة للتجمعات
التي ستنعقد في احملافظات أو املراكز( .املادة السادسة والسابعة من القانون رقم
)4748

-

توسيع حرية تشكيل األحزاب السياسية :مت وضع حكم «حرمان احلزب
السياسي بشكل جزئي أو كلي من مساعدات الدولة» كبديل عن إغالق احلزب،
وذلك بالتعديل الذي أجري على املادتني  101و 102من قانون األحزاب السياسية
رقم  .2820وبتعديل املادة  103من القانون ذاته مت وضع «معيار أن يكون احلزب قد
أصبح بؤرة جلرمية ما» حتى ميكن إغالقه ،وذلك بهدف جعل إغالقه صع ًبا( .املادة
الرابعة من القانون رقم )4748

-

7

تفعيل تطبيق قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان :مت وضع قاعدة الرجوع
إلى الشخص املسئول بسبب التعويضات التي تدفعها الدولة كنتيجة لقرارات
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عن جرائم التعذيب واملعاملة السيئة ،وذلك
مبوجب التعديل الذي أجري على املادة  13من القانون اخلاص مبقاضاة املوظفني
القانون رقم  4748بتاريخ ( 2002/3/26اجلريدة الرسمية .)24721 ،2002/4/9
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-

-

ورجال الدولة اآلخرين( .املادة الثالثة من القانون رقم )4748
تعزيز حق الدفاع :مت حذف الفقرة األخيرة من املادة  16من قانون تأسيس محاكم
أمن الدولة وأصول التقاضي بهدف توفير إمكانية مقابلة الشخص احملتجز أو
املعتقل بسبب جرائم تدخل ضمن مهام محاكم أمن الدولة مع محاميه بشكل
منفرد ،وتعزيز حق الدفاع بهذه الكيفية( .املادة السابعة من القانون رقم )4748
خطوات في طريق التحول املدني :إلغاء إمكانية تفويض ضباط اجلاندرمه
للمحافظني والقائمقاميات ،وذلك بحذف املادة التاسعة من قانون تشكيل
اجلاندرمه ومهامها ومسئولياتها .وكذلك بالتعديل الذي أجري على املادة  29من
قانون إدارة احملافظات مت قصر إمكانية منح التفويض للقائمقاميات إلى املسئول
املدني( .املادة السابعة من القانون رقم )4748

احلزمة القانونية الثالثة للتوافق مع االحتاد األوروبي

()8

-

-

-

-

-

8

إلغاء عقوبة اإلعدام :ألغيت عقوبة اإلعدام التي لم تطبق في تركيا منذ عام
 1984حتى اآلن ،ومت هذا اإللغاء باستثناء جرائم احلرب ،وخطر احلرب الوشيكة،
وجرائم اإلرهاب ،وذلك على نحو يتفق مع البروتوكول رقم  6من ملحق االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان( .املادة األولى من القانون رقم )4771

إمكانية إعادة التقاضي في ضوء قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:
مت إجراء تعديل على قانون محاكمات أصول القانون رقم  1086وقانون أصول
احملاكمات اجلنائية رقم 1412على نحو يتيح إعادة التقاضي في الدعاوى القانونية
ودعاوى العقوبات في ضوء القرارات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
(املادة  6و 7من القانون رقم )4771
توسيع حرية الصحافة :متت توسعة حرية التعبير عن الرأي والصحافة من
خالل إلغاء كافة عقوبات احلبس املنصوص عليها بالنسبة للتهم التي تقترف
عن طريق الصحافة ،وذلك بإالغاء املادة  31من قانون الصحافة واملادة الثالثة من
ملحق ذات القانون( .املادة  12من قانون )4771
تعزيز حرية تشكيل اجلمعيات :مت وضع أحكام تيسر من أنشطة اجلمعيات،
وذلك من خالل تعديل املواد 11و  12و 45و 47و 62من قانون اجلمعيات األهلية.
وبتعديل املادتني  39و 56من القانون ذاته أيضا مت رفع املوانع أمام أن يصبح موظفو
الدولة والطالب أعضا ًء في اجلمعيات األهلية( .املادة 3و 12من القانون رقم )4771
السماح بإمكانية البث باللغات واللهجات اخملتلفة ،وإمكانية فتح دورات
تعليمية خاصة :بالتعديالت التي أجريت على قانون التربية والتعليم ،والقانون
اخلاص بتأسيس الراديو والتلفزيون والبث ،مت إلغاء القيود التي كانت مفروضة
على حق املواطنني األتراك في البث والتعلم باللغات واللهجات اخملتلفة التي
يستخدمونها في حياتهم اليومية( .املادة  8و 11من القانون رقم )4771
القانون رقم  4771بتاريخ ( 2002/8/3اجلريدة الرسمية )24841 ،2002/8/9
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تعزيز حق التجمع السلمي :مبوجب التعديالت التي أجريت على قانون التجمع
والتظاهر ،متت توسعة حريات التظاهر والتجمع ،وذلك من خالل تيسير مشاركة
األجانب في إقامة التظاهرات وكذلك احلصول على مكان ملمارسة فعاليات
التجمع والتظاهر ،وتقليل مدة اإلخطار بالتجمع من  72ساعة إلى  48ساعة.
(املادة اخلامسة من القانون رقم )4771

-

تذليل مشكالت التملك ألوقاف اجلماعات :إجراء حتسينات في مسألة متلك
أوقاف اجلماعات للعقارات وإدارتها ،من خالل تعديل املادة األولى من قانون األوقاف.
(املادة الرابعة من القانون رقم )4771

-

إلغاء حالة الطوارئ :مت إلغاء حالة الطوارئ من خالل عدم جتديده في  30نوفمبر/
تشرين الثاني  ،2002أي بعد  12يوما من تشكيل احلكومة اجلديدة في  18نوفمبر/
تشرين الثاني  .2002وبهذه الكيفية ألغيت حالة الطوارئ التي متت جتديدها 46
مرة منذ إعالنها في  19يوليو /متوز .1987
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2003
احلزمة القانونية الرابعة للتوافق مع االحتاد األوروبي

()9

-

توسيع مجاالت أنشطة اجلمعيات األهلية :مع تعديل قانون اجلمعيات
األهلية أصبح من املتاح استخدام اجلمعيات األهلية ألي لغة في مكاتباتها
غير الرسمية ،وأن يصبح الشخص احلقيقي واالعتباري عضوا في اجلمعية ،وأن
تفتح اجلمعيات شع ًبا لها خارج تركيا .ومت تخفيف القيود املفروضة على إصدار
البيانات واملنشورات .وكذلك إلغاء ضرورة تقدمي مناذج من هذه الوثائق واملستندات
إلى اجلهات املعنية مبا فيها النائب العام قبل توزيعها( .املادة  20من القانون رقم
)4778

-

التعديالت في قانون الصحافة :مت وضع أحكام تتعلق بعدم إجبار صاحب الدورية
أو املدير املسئول أو كاتب املقال على اإلفصاح عن مصدر أخباره ،وبهذه الصورة
كُفلت حرية الصحفيني ،وذلك بتعديل املادة  15من قانون الصحافة( .املادة
الرابعة من القانون رقم )4778

-

-

9

تعديالت تتعلق بجرائم التعذيب وسوء املعاملة :مت تعديل املادة  243اخلاصة
بالتعذيب واملادة  245اخلاصة بسوء املعاملة من قانون العقوبات التركي ،بهدف
احليلولة دون تأجيل قرارات األحكام اخلاصة بجرائم التعذيب وسوء املعاملة ،أو
حتويلها إلى غرامات مالية .وفي هذا اإلطار متت توسعة نطاق جرائم التعذيب
وسوء املعاملة ،وزيدت العقوبات ،ومنع تأجيلها أو حتويلها إلى غرامات مالية.
(املادة األولى من القانون رقم .)4778
تصعيب إغالق األحزاب السياسية :مت وضع قواعد أكثر دميقراطية في مسألة
العضوية في األحزاب السياسية وعمل األحزاب .وفي هذا اإلطار مت تصعيب إغالق
األحزاب السياسية( .التعديالت التي أجريت بالقانون رقم  4778في قانون األحزاب
السياسية رقم )2820
تعديل قانون جلنة بحث حقوق اإلنسان :وضع حكم بوجوب إظهار نتائج
القانون رقم  4778بتاريخ ( 2003/1/2اجلريدة الرسمية )24990 ،2003/1/11
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الطلبات التي جتريها اللجنة لذاتها ،أو إعطاء معلومات لصاحب الطلب الذي
يجري بحثه في موعد غايته ستني يوما ،وذلك مبوجب تعديل الفقرة الثانية من
املادة السابعة من قانون جلنة بحث حقوق اإلنسان( .تعديالت املادة  29من القانون
رقم )4778

-

تعديل القانون اخلاص مبقاضاة املوظفني ورجال الدولة اآلخرين :نصت الفقرة
املضافة إلى املادة الثانية من القانون اخلاص مبوظفي الدولة ورجال الدولة اآلخرين
على عدم تطبيق أحكام القانون رقم  4483اخلاص بنظام السماح بالتحقيقات أو
التحريات التي ستجرى في نطاق املادتني  243و 245من قانون العقوبات والفقرة
الرابعة من املادة  154من قانون أصول احملاكمات اجلنائية .وبهذا التعديل ،أصبح
من املمكن الفتح املباشرللتحقيقات في مزاعم التعذيب وسوء املعاملة ،وكذلك
التحقيقات بشأن موظفي الدولة الذين ال ينفذون التعليمات العدلية لنائب
الدولة( .تعديل املادة  33من القانون رقم)4778

-

تعديل املرسوم رقم  :430مت تعديل الفقرة ج من املادة الثالثة في املرسوم اخلاص
بالتدابير اإلضافية التي تتخذ عند إعالن حالة الطوارئ في منطقة ما ،وحال
استمرارها )10( .ونص ذلك التعديل على تخفيض مدة «العشرة أيام» الواردة في
الفقرة ج من املادة الثالثة في املرسوم رقم  430إلى «أربعة أيام» مبا يتفق مع
أيضا ،بات يتعني على
التعديالت الدستورية والقانون رقم  .4744وبهذا التعديل ً
القاضي االستماع إلى السجني أو املعتقل قبل أن يصدر قراره في كل مرة ،وأن
يتقدم بطلب خلروجه من السجن فقط من أجل أخذ أقواله ،أو الكشف عن مكان
ما ،أو املواجهة ،أوالكشف الطبي ،كما أصبح السجني أو املعتقل يستفيد من
احلقوق التي تطلبها وضعيته القانونية خالل تلك املدة ،وكذا يتعني إثبات حالته
الصحية بتقرير طبي عند مغادرته السجن وعودته إليه .وبهذه الكيفية مت تعزيز
حقوق السجني أو املعتقل( .تعديالت املادة  32من القانون رقم )4778

احلزمة القانونية اخلامسة للتوافق مع االحتاد األوروبي

()11

-

السماح بإعادة التقاضي استنادًا على قرارات احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان :سمح القانون رقم  4771بتاريخ  2002/8/3بإعادة التقاضي استنادًا
على قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .غير أن أحكام القانون املتعلقة بإعادة
التقاضي قد تغيرت بالقانون رقم  ،4793ونظمت املواد 1و 2و 3و 5من هذا القانون

 10مت تغيير الفقرة األولى من البند (ج) في املادة الثالثة من املرسوم اخلاص « بالتدابير اإلضافية التي تتخذ عند
إعالن حالة الطواريء في منطقة ما وحال استمرارها» رقم  430بتاريخ  .1990/12/15وذلك على النحو
التالي:
«ميكن للسجني أو املعتقل عند التحقيق معه في اجلرائم التي تسببت في إعالن حالة الطوارئ أن يخرج من
محبسه ملدة ال تتجاوز كل مرة «األربعة أيام» بناء على اقتراح محافظ منطقة الطوارئ ،وطلب النائب العام
املسئول ،وقرار القاضي ،وذلك من أجل أخذ أقواله أو الكشف عن مكان ما أو املواجهة ،أو الكشف الطبي.
وتعد تلك املدة من فترة السجن أو االعتقال .ويستمع القاضي إلى السجني أو املعتقل في كل مرة قبل أن
يصدر قراره .ويستفيد السجني أو املعتقل من حقوقه القانونية بعد خروجه من محبسه .ويتم تسجيل احلالة
الصحية للسجني أو املعتقل بتقرير طبي عند مغادرته احملبس وعودته إليه».
 11القانون رقم  4793بتاريخ ( 2003/1/23اجلريدة الرسمية )25014 ،2003/2/4
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عملية إعادة التقاضي استنادًا على قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .وقد
اعتبر ذلك التنظيم قرارات النقض التي تصدرها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
سب ًبا في «إعادة احملاكمة» .كما أن املادة اخلامسة املؤقتة التي أضيفت إلى
قانون أصول التقاضي اإلداري بالقانون رقم  4928قد اعترفت بأن قرارات النقض
النهائية التي تصدرها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سب ًبا في إعادة التقاضي.
وبقانون احملاكمات اجلنائية اجلديد وقانون احملاكمات القانونية اجلديد اللذين دخال
حيز التنفيذ في  2005/6/1مت قبول هذه التعديالت .وبهذه الكيفية مت استحداث
سند قانوني إلزالة اخللل الصادر عن قرارات القضاء ،ولتنفيذ قرارات احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان في هذا الصدد( .املادة 1/311من قانون احملاكمات اجلنائية
رقم  ،5271واملادة 1/375من قانون احملاكمات القانونية رقم )6100

-

التعديالت في قانون اجلمعيات األهلية :مت حتويل عقوبة احلبس إلى الغرامة
املالية في قانون اجلمعيات األهلية عند عدم اتباع األحكام املتعلقة بالتملك
واحلصول على التصاريح والرقابة .وبهذه الكيفية أصبحت حرية األشخاص
مكفولة ومصونة( .تعديل املادة  82من القانون رقم  2908الذي أجري باملادة
الرابعة من القانون رقم )4793

احلزمة القانونية السادسة للتوافق مع االحتاد األوروبي

()12

-

السماح بإجراء البث التلفزيوني باللغات واللهجات اخملتلفة :ألغيت املوانع
القانونية أمام إجراء البث باللغات واللهجات اخملتلفة في القنوات التلفزيونية
اخلاصة والرسمية التابعة هيئة اإلذاعة والتلفزيون التركية( .تعديل املادة 4-1/4
من القانون رقم  3948الذي أجري باملادة  14من القانون رقم )4928

-

التعديالت في قانون مكافحة اإلرهاب :ألغيت املادة الثامنة املعنونة «الدعاية
ضد وحدة الدولة» من قانون مكافحة اإلرهاب ،وهي املادة التي وقفت حائال أمام
حرية التعبير ،وجعلت تركيا متثل أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان( .املادة
/19ب من القانون رقم  .)4928باإلضافة إلى وضع شرط استخدام العنف واإلجبار
عند اقتراف جرمية اإلرهاب ،وذلك مبوجب تعديل املادة األولى من قانون مكافحة
اإلرهاب( .املادة  20من القانون رقم )4928

-

التعديالت في قانون املصنفات السينمائية واملرئية واملوسيقية :تقليص
نطاق احملظورات في هذا اجملال اإلنتاجي من خالل تقييده بجرائم اخملالفة للطبيعة
األساسية للجمهورية ،واإلضرار بوحدة الدولة والشعب .كما مت اشتراط مصادقة
القاضي خالل أربع وعشرين ساعة على قرارات احلظر املقدمة من اإلداريني في
هذا اجملال .ومت إخراج ممثل مجلس األمن القومي من هيئة الرقابة على املصنفات
السينمائية واملرئية واملوسيقية( .املواد  10و 11و 12من القانون رقم )4928

 12القانون رقم  4928بتاريخ ( 2003/7/15اجلريدة الرسمية )25173 ،2003/7/19
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-

إلغاء املواد القانونية التي تنص على تخفيض عقوبة جرائم الشرف والعرض:
ألغيت املادة  462التي تنص على تخفيض عقوبة جرائم الشرف والعرض من
قانون العقوبات رقم  .756وورد في مبررات إلغاء املادة أن ذلك التعديل قد أجري
أيضا على
بهدف احليلولة دون استخدامها في جرائم الشرف .وبتعديل أجري ً
املادة  543من قانون العقوبات التركي رقم  765مت زيادة العقوبات على اجلرائم التي
تقترف بدافع الشرف( .املادة األولى و/19أ من القانون رقم )4928

-

إطالة فترة التقدم بالطلبات من أجل تسجيل أوقاف اجلماعات للعقارات :مع
تعديل قانون األوقاف ،مت زيادة فترة تقدم أوقاف اجلماعات بطلبات من أجل تسجيل
العقارات الواقعة حتت تصرفها من  6أشهر إلى  18شهرًا( .املادة املضافة إلى
قانون األوقاف رقم  2762مع املادة الثانية من القانون رقم )4928

-

إزالة القيود أمام تسمية املواطنني ألبنائهم مبا يرغبون من أسماء :مت السماح
للمواطنني بتسمية أبنائهم مبا يرغبون من أسماء ،وذلك بتغيير املادة  16من
قانون السكان ،والقانون اخلاص بالتعديالت التي أجري على القوانني اخملتلفة رقم
( .4928تعديل املادة  5من القانون رقم  4928واملادة  2-4/16من القانون رقم
)1587

-

توسيع احلريات املتعلقة بدور العبادة أمام املواطنني أصحاب الديانات
واملعتقدات اخملتلفة :مت إجراء تعديل في قانون اإلعمار بهدف توسيع احلريات
املتعلقة بدور العبادة أمام املواطنني أصحاب الديانات والعقائد اخملتلفة .وبهذا
التعديل مت تغيير كلمة «اجلامع» بكلمة «دار العبادة» ،وبهذه الكيفية دخلت
أيضا على
دور العبادة أيضا في نطاق قانون اإلعمار .كما نص ذلك التعديل ً
«تخصيص دور العبادة الالزمة عند تنظيم اخلطط العمرانية ،مع األخذ في
االعتبار تلبية احتياجات املدن واملناطق من دور للعبادة» .كما استهدف ذلك
أيضا التخلص من الشكاوى املتعلقة بإنشاء دور العبادة ألصحاب األديان
التعديل ً
األخرى ،حيث مت النص على «إمكانية إنشاء دور العبادة بشرط احلصول على إذن
من الرئيس املدني في احملافظة أو املركز أو القصبة ،وأن تكون متوافقة مع قانون
اإلعمار»( .تعديل املادة الثانية امللحقة بقانون اإلعمار رقم  ،3194واملادة التاسعة
من القانون رقم )4928

احلزمة القانونية السابعة للتوافق مع االحتاد األوروبي

()13

-

حتويل مجلس األمن القومي إلى مؤسسة مدنية :أصبح تعيني األمني العام جمللس
األمن القومي ياقتراح من رئيس الوزراء وتصديق رئيس اجلمهورية ،وذلك بهدف جعل
مهام األمانة العامة جمللس األمن القومي متماشية مع املادة  118من الدستور.
وبتعديل مهام وسلطات األمني العام جمللس األمن القومي بات من املمكن أن يتولى
ذلك املنصب شخصية مدنية .كما تقرر أن ينعقد مجلس األمن القومي مرة كل
شهرين( .تعديالت القانون رقم  2945باملواد  25و 27من القانون رقم )4963

 13القانون رقم  4963بتاريخ ( 2003/7/30اجلريدة الرسمية )25192 ،2003/8/7
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-

التعديالت في قانون تشكيل احملاكم العسكرية وأصول التقاضي :مت تقليص
إمكانية محاكمة املدنيني بقانون العقوبات العسكري( .تعديل املادة  11من
القانون رقم  353الذي أجري باملادة  6من القانون رقم )4963

-

التعديل القانوني اخلاص بقضايا التعذيب :نص التعديل على أن تُنظر قضايا
يوما،
التعذيب بشكل «عاجل» و»ذي أولوية» ،وأال يتم تأجيلها ملدة أكثر من ً 30
وأن يستمر نظر القضايا خالل العطالت القضائية .وقد استهدف ذلك التعديل
احليلولة دون تأخير نظر قضايا التعذيب( .املادة السابعة امللحقة بقانون أصول
احملاكمات اجلنائية رقم  ،1412التي أضيفت باملادة اخلامسة من القانون رقم )4963

-

السماح بفتح دورات تعليمية خاصة لتعلم اللغات واللهجات اخملتلفة:
مبوجب التعديل الذي أجري على القانون املتعلق بالتربية والتعليم وتعلم األتراك
للغات واللهجات اخملتلفة ،أصبح من املمكن فتح دورات تعليمية خاصة لتعلم
اللغات واللهجات اخملتلفة الرائجة في احلياة اليومية( .تعديل املادة الثانية من
القانون رقم  2923باملادة  23من القانون رقم )4963

-

التعديالت في قانون العقوبات التركي :مت تخفيض احلد األدني للعقوبة املنصوص
عليها في املادة  159من قانون العقوبات التركي من عام إلى ستة أشهر ،والتي
تنص على جرمية «إزدراء الدولة ومؤسساتها وتهديد وحدة الدولة وتكاملها».
وفضال عن ذلك مت تقليص نطاق املادة 169من قانون العقوبات الذي ينظم جرمية «
القيام مبساعدة وإيواء التنظيمات اإلرهابية» ،من خالل إلغاء احلكم الذي يعاقب
على «تسهيل حركات التنظيمات اإلرهابية بأي صورة من الصور»( .التعديل
الذي أجري على قانون العقوبات رقم  765باملادة األولى والثانية من القانون رقم
)4963

-

تعديالت في إمكانية فتح اجلمعيات األهلية وشروط العضوية :مت تقليل
القيود عن إمكانية أن يكون مؤسس اجلمعية من بني الذين صدرت ضدهم أحكام
عن جرائم معينة ،وكذلك تقليل القيود عمن أصبحوا أعضا ًءا في اجلمعيات أو
األحزاب السياسية التي أغلقت بقرار احملكمة .وأتيح لطالب التعليم العالي
تأسيس اجلمعيات األهلية ليس فقط في مجاالت التعليم والتدريب والترفيه ،بل
أيضا ( .التعديل الذي أجري على املواد 17-11
في مجاالت الفن والثقافة والعلوم ً
من القانون رقم )4963

-

توسيع إمكانيات استخدام حق التجمع والتظاهر :مبوجب التعديالت التي
أجريت على قانون التجمع والتظاهر مت تقليص مدة تأجيل التجمع أو املظاهرة،
وأعيد تنظيم العقوبات املتعلقة باألفعال احملظورة ،ومت إرساء استخدام حق
التجمع والتظاهر على أساس أكثر دميقراطية( .التعديالت التي أجريت باملواد
 22-18من القانون رقم )4963

-

تعزيز حقوق الطفل :مت اإلقرار بأن «كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
يعد طفال ً» ،وذلك في ضوء اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ،ومت منع محاكمة
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األطفال خارج محاكم األطفال بإلغاء االستثناءات املتعلقة بذلك( .تعديل املادة
 6من القانون رقم  2253بالقانون رقم )4963

-

تأسيس محاكم األسرة :مبوجب القانون اخلاص بتأسيس محاكم األسرة
ومهامها وأصول التقاضي فيها ،وقد توفرت حملاكم األسرة التي زودت في
تشكيلها بأخصائي نفسي وتربوي واجتماعي سلطة اتخاذ التدابير الوقائية
والتربوية واالجتماعية من أجل حماية األسرة ،وذلك بجانب سلطتها القضائية.
(القانون رقم  4787بتاريخ  ،2003/1/9اجلريدة الرسمية )24997 ،2003/1/18

-

تيسير متلك أوقاف اجلماعات للعقارات :مبوجب التعديل مت تيسير متلك أوقاف
اجلماعات للعقارات ،وتصرفها فيها ،وألغي شرط احلصول على تصريح من مجلس
الوزراء من أجل تسجيل العقار باسم الوقف ،وبات يتم استخراج ذلك التصريح
من الديرية العامة لألوقاف( .الالئحة اخلاصة بتملك أوقاف اجلماعات للعقارات،
اجلريدة الرسمية )25003 ،2003/1/24

-

زيادة التعاون الدولي من أجل مكافحة فعالة ضد اجلرمية املنظمة عابرة
احلدود :بهدف مكافحة اجلرائم الدولية عابرة احلدود مثل اخملدرات والهجرة وتهريب
األسلحة واإلجتار بالبشر ،مت التصديق على «اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عابرة احلدود» وكذلك على البروتوكوالت امللحقة بها« :البروتوكول
اخلاص مبنع وإيقاف ومعاقبة اإلجتار بالشر وخاصة النساء واألطفال» ،و»بروتوكول
وجوا»( .القوانني أرقام  4800و 4803و4804
مكافحة تهريب املهاجرين برًا وبحرًا ً
بتاريخ  ،2003/1/30اجلريدة الرسمية )25014 ،2003/2/4

-

تأسيس جلنة التوافق مع االحتاد األوروبي داخل البرملان :تأسست جلنة التوافق
مع االحتاد األوروبي بغية متابعة وبحث التطورات املتعلقة بعملية انضمام تركيا
إلى االحتاد األوروبي ،وتعقب التطورات اجلارية في االحتاد األوروبي ،وإبالغ البرملان بشأن
التطورات ،وتقدمي رأيها للجان اخملتصة عندما يطلب منها ،من خالل بحث مدى
توافق مشروعات القوانني التي تقدم للبرملان واملراسيم التي لها قوة القانون مع
قوانني االحتاد األوروبي( .القانون رقم  4847بتاريخ  ،2003/4/15اجلريدة الرسمية
)25084 ،2003/4/18

-

التصديق على اتفاقية القانون اخلاص مبناهضة الفساد :مت التصديق على
اتفاقية القانون اخلاص مبناهضة الفساد التي أعدت داخل بنية مجلس أوروبا،
وتهدف إلى القضاء على املشكالت التي تسبب فيها الفساد لدى األفراد
ومؤسسات الدولة واملؤسسات الدولية والشركات .وتهدف االتفاقية إلى منع
الفساد من خالل القواعد والعقوبات التي متت املوافقة عليها في إطار القانون
اخلاص أكثر من العقوبات اجلنائية( .القانون رقم  4852بتاريخ  ،2003/4/17اجلريدة
الرسمية )25088 ،2003/4/24

-

التصديق على االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان :مت التصديق
عام 2003م على «االتفاقية الدولية اخملتصة باحلقوق املدنية والسياسية لألمم
املتحدة» التي صدرت عام 1966م و»االتفاقية الدولية اخملتصة باحلقوق االقتصادية
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-

-

-

-

-

واالجتماعية والثقافية لألمم املتحدة» املعروفتان بـ»اتفاقيات التوأمة» وهما من
أهم االتفاقيات العاملية في مجال حقوق اإلنسان .وبالتوقيع على هاتني االتفاقيتني
تكون تركيا قد أوفت بأحد أهم املعايير السياسية لالنضمام إلى االحتاد األوروبي.
( القانون اخلاص بالتصديق على االتفاقية الدولية اخملتصة باحلقوق املدنية
والسياسية لألمم املتحدة رقم  4868بتاريخ  ،2003/6/4والقانون اخلاص بالتصديق
على االتفاقية الدولية اخملتصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمم
املتحدة رقم  4867بتاريخ  ،2003/6/4اجلريدة الرسمية .)25142 ،2003/6/18
تأسيس مجموعة متابعة اإلصالحات :تشكلت «مجموعة متابعة
اإلصالحات» في  10سبتمبر /أيلول  2003بهدف متابعة تطبيق قوانني التوافق
مع االحتاد األوروبي .كما تأسست «مجموعة االتصال مع االحتاد األوروبي» بغية
التعريف بتركيا داخل االحتاد األوروبي.
التصديق على البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة حلقوق
الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة :مت التصديق على
«البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل بشأن اشتراك
األطفال في النزاعات املسلحة» التي تهدف إلى تطبيق األحكام الواردة في
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل التي حتظر تطبيق قواعد القانون اإلنساني على
األطفال ،ومتنع إشراك األطفال األقل من خمسة عشر عاما في النزاعات املسلحة.
(القانون رقم  4991بتاريخ  ،2003/10/16اجلريدة الرسمية )25266 ،2003/10/12
إقرار حق متلك املعلومات :مت إقرار حق متلك املعلومات بقانون حق متلك املعلومات
باعتباره ضروريًا في مفهوم اإلدارة الواضحة الشفافة القادرة على احملاسبة
منذ فترة طويلة داخل دولة القانون الدميقراطية( .القانون رقم  4982بتاريخ
 ،2003/10/9اجلريدة الرسمية )25269 ،2003/10/14
إلغاء عقوبة اإلعدام :صادقت تركيا على البروتوكول اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام
في ( .2003/11/12البروتوكول رقم  6امللحق باإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان)
إبعاد وحدات األمن عن مجالس حقوق اإلنسان باحملافظات واملراكز :مت إبعاد
وحدات األمن عن عضوية مجالس حقوق اإلنسان ،وذلك مبوجب تعديل الالئحة
بهدف زيادة املشاركة املدنية في مجالس حقوق اإلنسان في احملافظات واملراكز
وتعزيز حقوق اإلنسان( .اجلريدة الرسمية )25298 ،2003/11/23
فتح الدورات التعليمية بهدف تعليم اللغات واللهجات اخملتلفة :مت السماح
بفتح دورات تعليمية بهدف تعليم اللغات واللهجات اخملتلفة .وأجريت التعديالت
القانونية الالزمة لذلك ،ووضعت الالئحة واملفردات التعليمية( .اجلريدة الرسمية
)25307 ،2003/12/5
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2004
احلزمة القانونية الثامنة للتوافق مع االحتاد األوروبي

()14

-

-

-

التعديالت في قانون اجمللس األعلى للجامعات :مت إلغاء احلكم اخلاص بوجود
ممثل لرئاسة األركان داخل اجمللس األعلى للجامعات( .إلغاء احلكم في املادة /6ب3-
من القانون رقم  2547باملادة /2ب من القانون رقم )5218

التعديالت في القانون اخلاص بتأسيس وبث اإلذاعة والتلفزيون :مت إلغاء احلكم
عضوا ليكون ضمن أعضاء
اخلاص بترشيح األمانة العامة جمللس األمن القومي
ً
احتاد اإلذاعة والتلفزيون التركي( .إلغاء املادة -1/6د من القانون رقم  3984باملادة
/2د من القانون رقم )5218
التعديالت في قانون الالسلكي :مت إبعاد األمني العام جمللس األمن القومي من
عضوية اجمللس األعلى لالتصاالت( .تعديل املادة  1/6من القانون رقم  2813الذي
أجري باملادة /2ج من القانون رقم )5218
متاما من الدستور :أجريت تعديالت على كافة املواد
استبعاد عقوبة اإلعدام ً
متاما من
اإلعدام
عقوبة
استخراج
مع
التوافق
بهدف
ذات الصلة بعقوبة اإلعدام
ً
الدستور بالقانون رقم ( .5170املادة األولى من القانون رقم )5218
االنضمام إلى عضوية مجموعة الدول املناهضة للفساد (:)GRECO
عضوا في مجموعة
أصبحت تركيا اعتبارًا من األول من يناير /كانون الثاني 2004
ً
الدول املناهضة للفساد املوجودة داخل مجلس أوروبا .وتعد اجملموعة آلية مرنة
ومؤثرة في مجال مكافحة الفساد .وشرط قبول العضوية الكاملة في اجملموعة،
هو موافقة الدولة على اخلضوع دون شرط لتقييمات اجملموعة ،واملشاركة اجلادة
في مراحل التقييم املتبادلة .وتهدف اجملموعة إلى مراقبة أنظمة مكافحة
الفساد لدى الدول األعضاء ،واملساهمة في تطوير إمكاناتها في هذا اجملال.
التصديق على االتفاقية اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية ومناخ العمل
واالتفاقية اخلاصة بخدمات السالمة املهنية :تستهدف تركيا الوصول إلى

 14القانون رقم  5218بتاريخ ( 2004/7/14اجلريدة الرسمية )25529 ،2004/7/21
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املعايير الدولية وتطبيقها في موضوعات العمل واألمن االجتماعي .وفي هذا
اإلطار صادقت على «االتفاقية اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية ومناخ العمل
رقم  »155و»االتفاقية العامة بخدمات الصحة املهنية رقم  ،»161وذلك
باعتبارهما مؤشرًا على عزمها أن تكون طرفًا في التشريعات الدولية املعنية بهذا
األمر وتطبيقها( .القانون رقم  5038و 5039بتاريخ  ،2004/1/7اجلريدة الرسمية:
.)25345 ،2004/1/13

-

التصديق على االتفاقية اخلاصة بالتعاون في مجال حماية األطفال والتبني
الدولي :صادقت تركيا على «االتفاقية اخلاصة بالتعاون في مجال حماية األطفال
والتبني الدولي» وذلك من أجل توفير مأوى لألطفال اليتامى واملشردين وحتقيق
تطبيق تبني األوالد بني الدول على نحو يتفق ومصلحة الطفل واحلقوق القانونية
دوليا .وتهدف االتفاقية إلى منع األوضاع غير املرغوب فيها مثل
املعترف بها ًّ
خطف األطفال وجتارة األطفال( .القانون رقم  5049بتاريخ  ،2004/1/14اجلريدة
الرسمية.)25352 ،2004/1/20 :

-

التصديق على اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد :صادقت تركيا على
اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد املعدة داخل مجلس أوروبا ،التي جترم أعمال
الفساد ،وتستهدف تعاونًا قويًّا وآلية متابعة ف َّعالة في الوصول إلى تلك اجلرائم،
وهوما يعد مؤشرًا على عزم تركيا وإصرارها على مكافحة الفساد( .القانون رقم
 5065بتاريخ  ،2004/1/14اجلريدة الرسمية.)25352 ،2004/1/20 :

-

التحرك مبا يتناسب مع مبدأ املساواة في تأمني املوظفني :قصد البيان العام
الصادر عن رئاسة الوزراء التحرك بشكل ال يدع مجاال ً لبلورة انطباع بالتمييز بني
املواطنني ،وحتديد شروط التقدمي للعمل في ظل املتطلبات الوظيفية فيما يُجرى
من أعمال بهدف تأمني املوظفني من ِق َبل كافة الهيئات واملؤسسات العامة...
(البيان العام رقم  ،2004/7اجلريدة الرسمية.)25354 ،2004/1/22 :

-

السماح بالبث اإلذاعي والتليفزيوني باللغات واللهجات اخملتلفة :مت إعداد
وتطبيق «الالئحة اخلاصة بالبث اإلذاعي والتليفزيوني باللغات واللهجات اخملتلفة
التي يستخدمها املواطنون األتراك بشكل تقليدي في حياتهم اليومية» .وبهذه
الكيفية أتيح البث اإلذاعي والتليفزيوني باللغات واللهجات اخملتلفة( .اجلريدة
الرسمية.)25357 ،2004/1/25 :

-

وضع املعاهدات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان في مكانة فوقية داخل
نظام القانون التركي :مت االعتراف باملعاهدات الدولية في مجال حقوق اإلنسان
بالسيادة طبقً ا للقانون التركي .وأُضيفت إلى املادة  90من الدستور« :تكون أحكام
أساسيا عند النزاعات التي ميكن أن تظهر بسبب تضمن
مرجعا
االتفاقيات الدولية
ً
ًّ
أحكاما مختلفة في ذات املوضوع وذلك مبقتضى االتفاقيات الدولية
القوانني
ً
املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية التي دخلت حيز التنفيذ طبقً ا ألصولها» .وقد
استهدف ذلك التشريع حتقيق التوافق بني القانون الداخلي وقانون حقوق اإلنسان
الدولي( .التعديالت التي جرت بالقانون رقم  5170بتاريخ .)2004/5/7
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التصديق على االتفاقية األوروبية اخلاصة باألشخاص املشاركني في عملية
التقاضي املنظورة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان :وقعت تركيا في 3
يوليو /متوز  2002على هذه االتفاقية التي أُعدت من أجل توفير إعفاءات وتيسيرات
معينة لألشخاص الذين يشاركون باإلجراءات القضائية أمام احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان .وتُطبق أحكام هذه االتفاقية بشأن كل من يشارك كطرف في
اإلجراءات القضائية املنظورة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وممثليهم
ومستشاريهم ،والشهود واخلبراء الذين تتم دعوتهم من قبل احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان للمشاركة في اإلجراءات القضائية ،واألشخاص اآلخرين الذين
تتم دعوتهم من ِق َبل رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان( .القانون رقم 5166
بتاريخ  ،2004/5/5اجلريدة الرسمية.)25460 ،2004/5/10 :

-

تشكيل هيئة القيم ملوظفي الدولة :متت الوافقة على «تأسيس هيئة
القيم ملوظفي الدولة والقانون اخلاص بإجراء تعديالت على بعض القوانني»
التي تستهدف تأسيس «هيئة القيم وموظفي الدولة» وذلك من أجل تعيني
املبادئ السلوكية الواجب على موظفي الدولة اتباعها ومراقبة تطبيقها مثل:
الشفافية واحلياد والصدق وإمكناية املسائلة ومراعاة الصاح العام .مائل (القانون
رقم  5176بتاريخ  ،2004/5/25اجلريدة الرسمية.)25486 ،2004/6/8 :

-

التصديق على االتفاقية اخلاصة بغسيل أموال اجلرائم والبحث عنها
وضبطها ومصادرتها :مت التصديق على «االتفاقية اخلاصة بغسيل أموال اجلرائم
والبحث عنها ومصادرتها» بغية احليلولة دون غسيل األرباح املتحصلة من طرق
غير شرعية مثل :اخملدرات وتهريب السالح وجتارة البشر واإلرهاب (القانون رقم
 5191بتاريخ  ،2004/6/16اجلريدة الرسمية.)25500 ،2004/6/22 :

-

إصدار قانون صحافة عصري :مت إصدار قانون جديد للصحافة برقم 5187
عام 2004م إدراكا ووعيا بأن حرية الصحافة حق أساسي ملستخدميها ولألفراد
والقطاعات اجملتمعية اخملتلفة على حد سواء؛ فألغيت اإلجراءات التي كانت
تتسبب في إغالق دور النشر ومصادرة أجهزة الطباعة( .اجلريدة الرسمية:
.)25504 ،2004/6/26

-

إلغاء محاكم أمن الدولة :ألغيت عام  2004محاكم أمن الدولة ،وهي محاكم
تستدعي إلى األذهان فترات حالة الطوائ ،وكانت دائما موضع نقاش وانتقاد
من حيث حقوق التقاضي العادل ويعد إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محاكم أمن
الدولة من أبرز املؤشرات على طي صفحة من تاريخ تركيا وفتح صفحة أخرى باس
التحول الدميقراطي( .القانون اخلاص بإجراء تعدالت في قانون أصول احملاكمات
اجلنائية رقم  5190بتاريخ  ،2004/6/16والقانون اخلاص بإلغاء محاكم أمن الدولة،
اجلريدة الرسمية.)25508 ،2004/6/30 :

-

إلغاء سلطة وزير العدل في إعطاء تعليمات لنواب العموم بشأن رفع الدعاوى:
ألغيت بالقانون رقم « 5219سلطة وزير العدل في إعطاء أوامر لنواب العموم
بشأن رفع الدعاوى العامة» ،وهو ما كانت تنظمه املادة  148من قانون أصول
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احملاكمات اجلنائية القدمي .باإضافة إلى أنه لم تعترف بالسلطة ذاتها لوزير العدل
في قانون احملاكمات اجلديد أيضا الذي حل محل قانون أصول احملاكمات اجلنائية
الذي ألغي تطبيقه في إطار إصالح قوانني العقوبات األساسية (القانون رقم
 5219بتاريخ  ،2004/7/14اجلريدة الرسمية.)25529 ،2004/7/21 :

-

تعزيز اإلدارات احمللية :مت إصدار قانون البلديات الكبرى بغية تنظيم الوضعية
القانونية إلدارة البلديات الكبرى ،وحتقيق إدارة للخدمات أكثر تخطيطا وتنظيما
وتأثيرا وعطاء ،وذلك في جو من التوافق والتنسيق ،وتعزيز اإلدارات احمللية على
مستوى املدن الكبرى (القانون رقم  5216بتاريخ  ،204/7/10اجلريدة الرسمية:
.)25531 ،2004/7/23

-

تعويض ضحايا اإلرهاب :مت في عام 2004م تفعيل «قانون تعويض اخلسائر
الناجمة عن اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب» ،وذلك بغرض تعويض املواطنني
املتضررين جراء العمليات اخلاصة باإلرهاب ومكافحته بشكل ناجز وفعال وعادل.
وفي إطار هذا القانون يتم التعويض عن األضرار الناجمة عن الوفاة أو اإلصابة
بجراح أو العجز ،واألضرار في املمتلكات املنقولة وغير املنقولة أو عدم متكنهم من
الوصول إلى ممتلكاتهم( .القانون رقم  5233بتاريخ  ،2004/7/17اجلريدة الرسمية:
.)25534 ،2004/7/27

-

تأسيس محاكم االستئناف :مت إصدار «القانون اخلاص بتأسيس ومهام وسلطات
محاكم الدرجة األولى واحملاكم العدلية باملناطق» بغية تخفيف أعباء العمل في
القضاء وتطوير معايير التقاضي العادلة( .القانون رقم  5235بتاريخ ،2004/9/26
اجلريدة الرسمية.)25606 ،2004/10/7 :

-

توفير حرية تشكيل اجلمعيات األهلية مبا يتفق مع معايير االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان :مت تشريع «قانون اجلمعيات األهلية» بهدف تطوير إدارة
دميقراطية ،وتعزيز اجملتمع املدني ،وتوفير حرية تشكيل اجلمعيات ،وبهذه الصورة مت
توفير حرية تشكيل اجلمعيات األهلية على نحو يتفق مع االتفاقية األوربية حلقوق
اإلنسان بإلغاء القيود التي كانت مفروضة على حق تأسيس اجلمعيات األهلية.
(القانون رقم  5253بتاريخ  ،2004/11/4اجلريدة الرسمية.)25649 ،2004/11/23 :
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2005
-

التصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب :صادقت
تركيا على بروتوكول تعديل االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب وذلك باعتباره
مؤشرا على األهمية التي توليها تركيا للتعاون الدولي في مكافهة اإلرهاب.
ويزيد ذلك البروتوكول من عدد تصنيفات جرائم اإلرهاب الواردة في «االتفاقية
األوروبية لقمع اإلرهاب» بتاريخ  ،1977ويضيف االتفاقيات اجلديدة إلى قائمة
اجلرائم التي ال تعتبر جرائم سياسية( .القانون رقم  5288بتاريخ ،2005/1/13
اجلريدة الرسمية.)25704 ،2005/1/18 :

-

تشكيل جلنة لتقصي احلقائق تابعة للبرملان بهدف البحث في أسباب العنف
املوجه ضد املرأة والطفل ،وجرائم الشرف والعرض وحتديد التدابير الالزم
اتخاذها :تقرر تأسيس جلنة لتقصي احلقائق داخل البرملان بغية حتديد التدابير
الالزم اتخاذها بعد تقصي أسباب العنف املوجه ضد املرأة والطفل وجرائم الشرف
والعرض( .القانون رقم  849بتاريخ  ،2005/5/18اجلريدة الرسمية،2005/5/26 :
.) 25826

-

تشكيل بنية حتتية لنظام عدالة جنائية جزائية معاصرة بالقوانني األساسية
اجلديدة :مت استصدار قانون العقوبات التركي رقم  ،5273وقانون احملاكمات اجلنائية
رقم  ،5271قانون اجلنح رقم  ،5326والقانون اخلاص بتنفيذ العقوبات والتدابير
األمنية رقم  ،5275وقانون احلرية املراقبة ومراكز املساعدة ومؤسسات احلماية؛
وذلك بهدف تأسيس نظام عدالة جزائية تستند إلى أساس احترام كرامة اإلنسان،
وحتمل شخصية متحررة.

-

تشديد عقوبة جرمية التعذيب بتوسيع تعريفها :مت تشديد عقوبة التعذيب
من خالل توسيع تعريفها في قانون العقوبات التركي رقم  5237الذي دخل حيز
التنفيذ في األول من يونيو /حزيران .2005

-

تغليظ عقوبة استخدام القوة املفرطة :نصت املادة  256من قانون العقوبات
التركي على تطبيق األحكام املتعلقة بجرمية اإلصابة املتعمدة في حالة استخدام
القوة بالقدر الذي ال تتطلبها املهمة من رجال الدولة الذين لهم سلطة استخدام
القوة ،وذلك خالل القيام مبهامهم .وبذلك مت تشديد العقوبة على ذلك والتي كان
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حدها األدنى ثالثة أشهر( .التشريع الذي أُجري بقانون العقوبات التركي رقم 5237
والذي دخل حيز التنفيذ في .)2005/6/1

-

حتسني أوضاع احملتجزين :مت إصدار «الئحة الضبط واالحتجاز والتحقيق»،
مفصل للشروط وأشكال تطبيق الضمانات املنصوص
وأُعيد التنظيم بشكل
َّ
عليها في سياق احلقوق األساسية واحلريات مثل سلطة االحتجاز وإخطار األقارب
وإجراءات احلبس .وباإلضافة إلى ذلك أصبحت السجون وغرف التحقيق متوافقة
مع معايير حقوق اإلنسان( .كانت الالئحة القدمية بتاريخ 1998م ،أما الالئحة
اجلديدة فقد نُشرت باجلريدة الرسمية بتاريخ  ،2005/6/1رقم .)25832

-

املوافقة على قانون احلريات :متت املوافقة على «القانون اخلاص بإجراء التعديالت
على القرارات التي لها حكم القانون وعلى قانون املعاقني وبعض القوانني
األخرى» ،وهو القانون الذي يهدف إلى حماية وتوسيع حقوق املعاقني ،وكفالة
«حق عدم تعرض املعاقني للتمييز»( .القانون رقم  5378بتاريخ ،2005/7/1
اجلريدة الرسمية.)25868 ،2005/7/7 :

-

تعزيز اإلدارات احمللية:
قانون اإلدارة اخلاصة في احملافظة :أعاد قانون اإلدارة اخلاصة في احملافظة
تعريف مهام اإلدارات اخلاصة في احملافظة وسلطاتها ومسئولياتها وتشكيالتها
وأجهزتها .ووصلت اإلدارات اخلاصة في احملافظة إلى االستقاللية اإلدارية واملالية
على نحو يجعلها تقدم خدماتها في إطار مبدأ «الالمركزية»( .القانون رقم
 5302بالريه  ،2005/2/22اجلريدة الرسمية.)25745 ،2005/3/4 :

-

قانون وحدات اإلدارة احمللية :اتخذت وحدات اإلدارة احمللية ألول مرة مبوجب هذا
القانون وضعية قانونية ،وكانت هذه الوحدات قد تشكلت سابقً ا بُغية القيام
مبهام الشراكة في بعض اخلدمات احمللية .وقد نظم هذا القانون الوضعية
القانونية لوحدات اإلدارة احمللية ،وتأسيسها وأجهزتها وإداراتها ومهامها
وسلطاتها ومسئولياتها( .القانون رقم  5355بتاريخ  ،2005/5/26اجلريدة
الرسمية.)25842 ،2005/6/11 :

-

قانون البلديات :أعاد قانون البلديات تعريف مهام البلديات وسلطاتها
ومسئولياتها وبنيتها التنظيمية وأجهزتها .وبهذا القانون وصلت إدارات
البلديات إلى االستقاللية اإلدارية واملالية على نحو يجعلها تقدم اخلدمات في
إدار مبدأ «الالمركزية»( .القانون رقم  5393بتاريخ  ،2005/7/3اجلريدة الرسمية:
.)25874 ،2005/7/13

-

املوافقة على قانون حماية الطفل :متت املوافقة على «قانون حماية الطفل»
بهدف حماية األطفال احملتاجني إلى حماية خاصة أو املدفوعني إلى اجلرمية ،ومن
أجل كفالة حقوقهم .ومبوجب ذلك القانون الذي أُعد بإعطاء أهمية لتدابير
احلماية والدعم ،مت تشكيل محاكم الطفل ليس فقط للنظر في اجلرائم التي
اقترفها األطفال ،بل في مختلف أنواع عمليات اإلهمال واالستغالل التي يواجهها
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الطفل( .القانون رقم  5395بتاريخ  ،2005/7/3اجلريدة الرسمية،2005/7/15 :
.)25876

-

املوافقة على قانون احلرية املراقبة ومراكز املساعدة ومؤسسات احلماية :متت
املوافقة على «قانون احلرية املراقبة ومراكز املساعدة ومؤسسات احلماية» بهدف
تذليل املشكالت التي تنجم عن إطالق صراح السجناء دون اتخاذ أي تدابير بعد أن
قضوا مدة طويلة في السجون ،وذلك من حيث عموم اجملتمع مبا فيهم السجناء
وأسرهم( .القانون رقم  5402بتاريخ  ،2005/7/3اجلريدة الرسمية،2005/7/20 :
.)25881

-

التصديق على االتفاقية العاملية حلقوق اإلنسان :مت التصديق على «البروتوكول
االختياري الثاني امللحق باالتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية باألمم
املتحدة الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام» ،و»البروتوكول االختياري األول
امللحق باالتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية باألمم املتحدة»( .القانون
رقم  5415بتاريخ  ،2005/10/28اجلريدة الرسمية25984 ،2005/11/2 :؛ القانون
رقم  5468بتاريخ  ،2006/3/1اجلريدة الرسمية.)26111 ،2006/3/17 :
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2006
-

التصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير املادي :مت التصديق على
«اتفاقية حماية التراث الثقافي غير املادي» التي تهدف إلى حماية التراث
الثقافي غير املادي ،واحترام التراث الثقافي للمجتمعات واجملموعات واألفراد ،وزيادة
الوعي بأهمية التراث الثقافي على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي ،وحتقيق
االعتراف املتبادل بقيمة وفضل التراث الثقافي ،وجعل التكافل والتعاون الدولي
ممكنًا في هذا الشأن( .القانون رقم  5448بتاريخ  ،2006/1/19اجلريدة الرسمية:
.)26056 ،2006/1/21

-

تأسيس وتفعيل إمكانات التنمية :نص «القانون اخلاص بتأسيس وكاالت
التنمية وتنسيقها ومهامها» على تأسيس وكاالت التنمية بهدف تطوير التعاون
بني القطاع العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني ،وحشد الطاقات احمللية .ثم
تأسست  26وكالة للتنمية إثنان منهما بقرار مجلس الوزراء رقم ،2006 / 10550
وثمانية بالقرار رقم  ،2008 / 14306وستة عشر بالقرار رقم .2009 / 15236
(القانون رقم  5449بتاريخ  ،2006/1/25اجلريدة الرسمية.)26074 ،2006/2/8 :

-

التصديق على البروتوكول رقم  13امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان:
انتهت في فبراير /شباط  2006إجراءات التصديق على البروتوكول رقم 13
متاما عقوبة اإلعدام ودخل
امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي ألغت ً
البروتوكول حيز التنفيز في تركيا .وبهذه الكليفية تكون تركيا قد خطت خطوة
مهمة نحو التكامل مع املعايير األوروبية( .البروتوكول رقم  13امللحق باالتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان).

-

التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد :صادقت تركيا على
«اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد» الصادرة في  2003والتي تُعد أول وشمل
وثيقة عاملية في هذا اجملال .ويُعد ذلك مؤشرًا على عزم تركيا على مكافحة
الفساد( .القانون رقم  5506بتاريخ  ،2006/5/18اجلريدة الرسمية،2006/5/24 :
.)26177

-

التصديق على البروتوكول رقم  14امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان:
صادقت تركيا على البروتوكول رقم  14املتعلق بتغيير آلية الرقابة الصادر عن
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االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .ويُجري البروتوكول املذكور تغييرًا في أحكام
معينة داخل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بهدف حتقيق فاعلية للنظام
الرقابي على املدى الطويل وتطويره إزاء الزيادة املستمرة ألعمال احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان وجلنة الوزراء مبجلس أوروبا( .القانون رقم  5512بتاريخ ،2006/6/1
اجلريدة الرسمية.)26190 ،2006/6/6 :

-

تعزيز التدابير الالزمة ملواجهة حركات العنف ضد الطفل واملرأة ،ومنع جرائم
العرض والشرف :حدد قرار رئاسة الوزراء املقترحات املتعلقة بالتدابير الواجب
اتخاذها في هذا الصدد وكذلك قوائم املؤسسات املسئولة عن تنسيقها .وبدأ
ذلك التطبيق مبتابعة التقارير الفصلية التي تصدر عن الوزارات املعنية( .القرار
رقم  ،2006/17اجلريدة الرسمية.)26218 ،2006/7/4 :

-

إصدار قانون إسكان جديد :ألغى قانون اإلسكان اجلديد قانون اإلسكان القدمي
رقم  ،2510وأُلغيت بذلك األحكام التمييزية التي كانت موجهة ضد الغجريني.
(القانون رقم  5543بتاريخ  ،2006/9/19اجلريدة الرسمية.)26301 ،2006/9/26 :

-

التصديق على امليثاق االجتماعي األوروبي املعدل :صادقت تركيا على «املثاق
االجتماعي األوروبي املعدل» الذي متت املوافقة عليه في  1996من ِق َبل مجلس
أوروبا ليحل محل امليثاق االجتماعي األوروبي الصادر في  1961والذي كانت تركيا
طرفًا فيه( .القانون رقم  5547بتاريخ  ،2006/9/27اجلريدة الرسمية،2006/10/3 :
.)26308
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2007
-

-

-

إلغاء القوانني التي لم يعد من املمكن تطبيقها :متت املوافقة على «القانون
اخلاص بإلغاء بعض القوانني التي لم يعد من املمكن تطبيقها» ،وذلك بهدف
تنقية األحكام التي فقدت راهنيتها وإمكانية تطبيقها ،وتنظيم األحكام
املتناقضة ،وتبسيط القوانني ،وجتويدها( .القانون رقم  5637بتاريخ ،2007/4/26
اجلريدة الرسمية.)26510 ،2007/5/2 :
انتخاب رئيس اجلمهورية من ِق َبل الشعب :مت استحداث أساس «انتخاب رئيس
اجلمهورية بالتصويت الشعبي» ،وذلك مبوجب التعديل الدستوري( )15الذي متت املوافقة
عليه نتيجة لالستفتاء الشعبي الذي أُجري في أكتوبر /تشرين األول  .2007ونص
ذلك التشريع على إمكانية ترشح شخص ما لرئاسة اجلمهورية لدروتني كحد أقصى
( 5سنوات  5 +سنوات) ،وق َ ِبل بإسلوب دميقراطي في الترشح لرئاسة اجلمهورية.
وحسب ذلك التشريع فإنه ميكن الترشح لرئاسة اجلمهورية من بني أعضاء البرملان أو
من خارجه ،وذلك من خالل اقتراح كتابي موقَّع من  20نائ ًبا في البرملان .كما مت االعتراف
لألحزاب السياسية التي جتاوز عدد نوابها في االنتخابات البرملانية األخيرة نسبة %10
مرشحا مشتركًا لرئاسة اجلمهورية.
من مجموع األصوات أن تقدم
ً
تخفيض مدة االنتخابات العامة إلى أربع سنوات :تقرر مبوجب التعديل
أيضا إجراء االنتخابات العامة النيابية مرة كل أربع سنوات بدال ً من مرة
الدستوري ً
كل خمس سنوات.
إعادة تنظيم اجتماع البرملان ونصاب العدد الكافي الستصدار القرارات:
نص التعديل الدستوري على أن البرملان ينعقد بثلث عدد أعضائه على األقل في
كافة شئونه مبا فيها االنتخابات التي يجريها .وقد استهدف ذلك التعديل منع
حالة الغموض وعدم االستقرار القانوني التي شهدتها احملكمة الدستورية خالل
عملية انتخابات رئاسة اجلمهورية عام  2007في إطار «قرار .»367

 15متت املوافقة على نتيجة االستفتاء الشعبي الذي أُجري في  ،2007/10/21ونُشر قرار اجمللس األعلى لالنتخابات
املتعلق به في اجلريدة الرسمية رقم  26686بتاريخ  ،2007/10/31وذلك تنفيذ ًا «للقانون اخلاص بإجراء تعديالت
على بعض مواد دستور اجلمهورية التركية» رقم  5678بتاريخ  2007/5/31املعدل بالقانون رقم  5697بتاريخ
 2007/10/16واملنشور باجلريدة الرسمية رقم  26554بتاريخ  ،2007/6/16وذلك بُغية تقدمي التعديالت
الدستورية إلى االستفتاء الشعبي مبوجب القانون رقم  3376بتاريخ .1987/5/23
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-

املوافقة على القانون اخلاص باجلوانب املدنية لالختطاف الدولي لألطفال :متت
املوافقة على «القانون اخلاص باجلوانب املدنية لالختطاف الدولي لألطفال» وذلك
من أجل تطبيق «االتفاقية اخلاصة باجلوانب املدنية لالختطاف الدولي لألطفال»
التي تهدف إلى إعادة الطفل املنقول من دولة طرف في االتفاقية إلى دولة طرف
أيضا أو الطفل احملتجز إلى الدولة التي يقع فيها مسكنه املعتاد أو استخدام
فيها ً
حقه في إقامة عالقة شخصية( .القانون رقم  5717بتاريخ  ،2007/11/22اجلريدة
الرسمية.)26270 ،2007/12/4 :
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2008
-

املوافقة على قانون حماية الشاهد :متت املوافقة على «قانون حماية الشاهد»
بهدف املساعدة في حتقيق العدالة من خالل اتخاذ التدابير الالزمة من أجل حماية
الشهود الذين يدلون مبعلومات في أي مرحلة من مراحل التقاضي وكذلك حماية
أقاربهم .وعليه يتعني اتخاذ تدابير حماية الشهود بالنسبة لألشخاص الذين
تتعرض حياتهم بسبب الشهادة التي يدلون بها للخطر أو حياة أقاربهم إلى
أيضا بدرجة من الدرجات أو تتعرض ممتلكاتهم للمخاطر اجلادة .ويحدد ذلك
اخلطر ً
القانون نوعية اجلرائم التي تُطبق فيها هذه القرارات االحترازية ،ومدتها وتغييرها
وإلغاؤها ،وتطبيق قرارات حماية الشهود ،وكذلك األحكام املتعلقة مبوضوعات
التعاون الدولي( .القانون رقم  5726بتاريخ  ،2007/12/27اجلريدة الرسمية:
.)26747 ،2008/1/5

-

إصدار قانون األوقاف اجلديد :مت إصدار «قانون أوقاف» جديد باعتباره خطوة
مهمة على طريق تعزيز اجملتمع املدني .فبموجب املادة السابعة املؤقتة من القانون
الذي أدى إلى حتسينات مهمة فيما يتعلق بحقوق التملك ،مت تسجيل  180عقارًا
باسم أوقاف اجلماعات بنا ًء على طلبها( .القانون رقم  5737بتاريخ ،2008/2/20
اجلريدة الرسمية.)26800 ،2008/2/27 :

-

وضع حق البث باللغات واللهجات اخملتلفة حتت الضمانة القانونية :مت
تقنني إمكانية البث باللغات واللهجات اخملتلفة التي يستخدمها املواطنون
األتراك بشكل تقليدي في حياتهم اليومية ،وذلك في احملطات اإلذاعية والقنوات
التليفزيونية العامة واخلاصة على حد سواء .وبهذه الكيفية متت إزالة العوائق
القانونية التي كانت أمام البث في ذلك اجملال في احتاد اإلذاعة والتليفزيون التركي
أيضا( .القانون رقم  5767بتاريخ  ،2008/6/11اجلريدة
وفي القنوات اخلاصة ً
الرسمية.)26918 ،2008/6/26 :

-

تعزيز اإلدارات احمللية :متت املوافقة على «القانون اخلاص بإعطاء اإلدارات اخلاصة
باحملافظات والبلديات حصة من عوائد ضريبة امليزانية العامة» ،بهدف تعزيز
البنية املالية لإلدارات احمللية واستقالليتها( .القانون رقم  5779بتاريخ ،2008/7/2
اجلريدة الرسمية.)26937 ،2008/7/15 :
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-

التصديق على اتفاقية املعاقني باألمم املتحدة :مت التصديق على «االتفاقية
اخلاصة بحقوق املعاقني التباعة لألمم املتحدة» التي تضع على الدول األطراف فيها
مسئوليات مثل إلغاء كافة أنواع التمييز ضد املعاقني ورفع معايير معيشتهم.
(القانون رقم  5825بتاريخ  ،2008/12/3اجلريدة الرسمية.)27084 ،2008/12/18 :

-

تأسيس جلنة متابعة حقوق الطفل :تأسست «جلنة متابعة حقوق الطفل»
داخل بنية البرملان التركي وتضم ممثلني عن كافة األحزاب السياسية بهدف
الوصول باجلهود املتعلقة بحقوق الطفل إلى بنية مؤسسية.
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2009
-

السماح ببث اإلعالنات باللغات واللهجات اخملتلفة :أتاح التعديل الذي أُجري
على الئحة اإلعالنات بهيئة احتاد اإلذاعة والتليفزيون التركي بث اإلعالنات باللغة
واللهجة التي يُجرى بها البث في القناة ،وذلك في القنوات التي تقوم بالبث
باللغات واللهجات اخملتلفة( .اجلريدة الرسمية.)27127 ،2009/1/31 :

-

املوافقة على قانون جلنة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال :متت املوافقة على
«قانون جلنة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال» باعتباره إجرا ًء يرنو إلى حماية
حقوق املرأة وتطويرها ،وحتقيق املساواة بني النساء والرجال ،وتهدف اللجنة إلى
متابعة التطورات احمللية والدولية في هذا اجملال ،وإبالغ البرملان التركي بشأن هذه
التطورات ،وبحث األعمال التي حتوَّل إليها باعتبارها جلنة أساسية أو ثانوية،
وتقدمي وجهات النظر عند اللزوم إلى اللجان اخملتصة بشأن القرارات التي لها
صفة القانون مع مشروعات القوانني واملقترحات التي تُقدم إلى البرملان( .القانون
رقم  5840بتاريخ  ،2009/2/25اجلريدة الرسمية.)27179 ،2009/3/24 :

-

اعتبار األول من مايو /أيار عي ًدا للعمل والتكافل :متت اعتبار يوم األول من مايو/
أيار عطلة «ليوم العمل والتكافل» ،وأُضيف إلى األعياد الوطنية والعطالت
العامة واألعياد الوطنية ،وذلك مبوجب القانون املتعلق بإجراء تعديالت على
القانون اخلاص باألعياد الوطنية والعطالت العامة( .القانون رقم  5892بتاريخ
 ،2009/4/22اجلريدة الرسمية.)27212 ،2009/4/27 :

-

إصدار قانون مواطنة جديد :مت إلغاء قانون املواطنة رقم  403بإصدار قانون
املواطنة التركي اجلديد؛ وبهذه الكيفية أصبح بإمكان مجلس الوزراء إعادة حق
املواطنة إلى من فقدوا اجلنسية التركية سابقً ا بدعوى قيامهم بأفعال ال تتفق
مع االنتماء للوطن .وبهذه الكيفية أصبح لألشخاص الذين ُسحبت منهم
واضطروا للعيش خارج تركيا خالل فترة االنقالب العسكري 12
حقوق املواطنة
ُ
سبتمبر /أيلول 1980م أو ألسباب سياسية أخرى احلق في استعادة حقوقهم
مرة أخرى( .القانون رقم  5901بتاريخ  ،2009/5/29اجلريدة الرسمية،2009/6/12 :
.)27256
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-

تبسيط اإلجراءات البيروقراطية :متت إعادة تنظيم األصول واألسس التي يلزم
على اإلدارات اتباعها من أجل تشكيل إدارة عامة مؤث ِّرة ومثمرة وقابلة للمحاسبة
وشفافة وتثق في بيانات املواطن ،وحتقيق أداء للخدمات العامة بشكل سريع
ومبسط ومنخفض التكاليف .وفي هذا اإلطار مت إجراء تعديالت على 170
وجيد
َّ
الئحة خاصة ببعض املؤسسات التابعة واملعنية برئاسة الوزراء والوزارات( .الالئحة
اخلاصة بجهود احلد من البيروقراطية وتبسيط إجراءاتها ،واألصول واألسس التي
تطبق عند تقدمي اخلدمات العامة ،اجلريدة الرسمية.)27305 ،2009/7/31 :

-

السماح للمعتقلني والسجناء بإجراء املقابالت داخل السجون مع ذويهم
هاتفيا بلغات أخرى
بلغاتهم األصلية :مت السماح للسجني بإمكانية التحدث
ًّ
غير اللغة التركية في حال إبالغه بأنه أو الشخص الذي سيتحدث إليه ال يعرف
اللغة التركية ،وذلك من خالل «الالئحة الداخلية املتعلقة بإجراء تعديالت على
الئحة مؤسسات تنفيذ العقوبات والالئحة اخلاصة بتنفيذ التدابير اجلزائية
أيضا
واألمنية» بتاريخ  .2009/6/15ومن خالل الالئحة التي صدرت بعد ذلك ً
وجها لوجه
مت السماح للمعتقلني والسجناء داخل السجون بإجراء املقابالت
ً
مع زائريهم باللغات غير التركية( .الالئحة اخلاصة بإجراء تعديالت على الالئحة
املتعلقة بزيارة السجناء واملعتقلني ،اجلريدة الرسمية.)27398 ،2009/11/6 :

-

السماح للمؤسسات التليفزيونية واإلذاعية اخلاصة بإمكانية البث على
أيضا
مدار األربع وعشرين ساعة باللغات واللهجات اخملتلفة :مت السماح ً
للمؤسسات التليفزيونية واإلذاعية اخلاص بإمكانية البث على مدار األربع وعشرين
ساعة باللغات واللهجات اخملتلفة ،وذلك من خالل أحكام «الالئحة اخلاصة بالبث
اإلذاعي والتليفزيوني الذي يُجرى باللغات واللهجات اخملتلفة التي يستخدمها
املواطنون األتراك بشكل تقليدي في حياتهم اليومية» ،وهي الالئحة التي أعدها
اجمللس األعلى لإلذاعة والتليفزيون التركي( .اجلريدة الرسمية،2009/11/13 :
.)27405

-

السماح بإجراء األبحاث األكادميية املتعلقة باللغات واللهجات اخملتلفة في
اجلامعات ،وبإنشاء املعاهد ووضع مقررات دراسية اختيارية لها :مت السماح
بإجراء األبحاث األكادميية املتعلقة باللغات واللهجات اخملتلفة في اجلامعات ،عن
طريق األنشطة املتعلقة بتعلم وتدريس اللغات احلية واملستخدمة في احلياة
اليومية في تركية وكذلك ُسمح بإنشاء املعاهد ووضع مواد اختيارية في الدراسة.
وفي هذا النطاق ،وفي إطار «قرار مجلس الوزراء اخلاص بتأسيس معهد اللغات
احلية في تركيا التابع جلامعة آرطوقلو مبحافظة ماردين» بتاريخ 2009/10/12م،
أنشئ «معهد اللغات احلية في تركيا» بجامعة آرطوقلو مبحافظة ماردين.
ويضم هذا املعهد قسم اللغة الكردية وثقافتها وقسم اللغة العربية وثقافتها
وقسم اللغة السريانية وثقافتها ،وبرنامج الدراسات العليا في اللغة الكردية
والعربية والسريانية( .اجلريدة الرسمية.)27419 ،2009/12/1 :
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دعم األنشطة الثقافية املقامة باللغات اخملتلف :وقدمت هيئة دعم السينما
التابعة لوزارة الثقافة والسياحة ألول مرة دعما ماديا لفيلم مليء باحلوارات
باللغة الكردية (فيلم :لغتان وحقيبة) .كما بدأت املديرية العامة ملسرح الدولة
في عرض مسرحيات باللغة الكردية في احملافظات التركية اخملتلفة .وبدأت قناة
 6 TRTالتي تبث باللغة التركية في تقدمي برنامج املولد الشريف باللغة الكردية
خالل األمسيات الدينية.
مراكز االستعالمات :قام مركز االستعالمات الذي اف ُتتح في محافظة ديار بكر
بتوظيف كادر يتحدث اللغة الكردية ولغة الظاظا حتى يتسنى للمواطنني الذين
ال يعرفون التركية التواصل مع إدارات الدولة.
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2010
-

تقليص نقاط التفتيش واملراقبة على الطرق :مت تقليل عدد نقاط التفتيش
واملراقبة املوجودة على الطرق بهدف التيسير على املواطنني في حياتهم اليومية.
(قرار «نقاط التفتيش واملراقبة على الطرق» رقم  2010/4بتاريخ .)2010/1/15

-

إعادة السماح باستخدام الهضاب واملراعي :أُلغي احلظر املفروض على
استخدام الهضاب واملراعي ال سيما املوجودة في مناطق شرق وجنوب شرق
األناضول ،وذلك بُغية رفع مستوى العمالة واملستوى االقتصادي للمواطنني في
تلك املناطق( .قرار وزارة الداخلية بشأن «الهضاب واملراعي» رقم  2010/5بتاريخ
.)2010/1/15

-

إعادة األسماء القدمية إلى املناطق السكنية :مت السماح بإعادة إطالق األسماء
القدمية على املناطق السكنية ،وتغيرت في ذلك اإلطار أسماء بعض املواضع
واألماكن السكنية.

-

إلغاء بروتوكول أماصيا :مبوجب بروتوكول جديد صادر في  2010/2/4مت إلغاء
«البروتوكول اخلاص بالتدابير املشتركة الواجب اتخاذها بني رئاسة األركان العامة
ووزارة الداخلية مبوجب املادة د 11/من قانون إدارة احملافظات رقم  ،»5442وهو
املعروف ببروتوكول «أماصيا» وذلك بهدف إرساء مفهوم جديد لألمن وترسيخ
دولة القانون الدميقراطية .ولقد تعززت اإلدارة املدنية ودولة القانون الدميقراطية
تشريعا يتناقض مع مبادئ دولة
من خالل إلغاء بروتوكول أماصيا الذي كان
ً
القانون ،ويسهل التدخالت غير الدميقراطية.

-

نشر تعميم بشأن حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة واألطفال اإلناث :نشرت وزارة
تعميما بهدف نشر اإلجراءات الرامية إلى حماية حقوق اإلنسان اخلاصة
الداخلية
ً
باملرأة واألطفال اإلناث وتطويرها( .التعميم رقم  2010/10بتاريخ .)2010/10/19

-

زيادة الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد :وافق مجلس الوزراء على «استراتيجية
زيادة الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد ( ،»)2014 – 2010وذلك بهدف تطوير
مفهوم إداري أكثر عدالً ،وقابال ً للمحاسبة ،يتسم بالشفافية والثقة ،من خالل
القضاء على العوامل التي تُعيق الشفافية وتغذي الفساد ،وهي استراتيجية
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تُعد مؤشرًا على عزم تركيا وإصرارها على مكافحة الفساد .وصادقت «جلنة زيادة
الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد» في  12أبريل /نيسان  2010على خطة
العمل املتعلقة بهذه االستراتيجية( .قرار مجلس الوزراء رقم  2010/6/5بتاريخ
 ،2010/2/1اجلريدة الرسمية.)27501 ،2010/2/22 :

-

تشكيل مجلس تنسيق مكافحة الهجرة غير الشرعية :تشك َّل «مجلس
تنسيق مكافحة الهجرة غير الشرعية» داخل بنية وزارة الداخلية بهدف متابعة
التدابير املتخذة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،وتطوير التدابير اجلديدة،
ومتابعة تطبيق القرارات املتخذة( .قرارات وزارة الداخلية بتاريخ .)2010/2/24

-

تأسيس مستشارية النظام واألمن العام :مت تأسيس مستشارية النظام واألمن
العام بالقانون رقم  5952بتاريخ 2010/2/17م ،إميانًا بضرورة معاجلة املشكلة
ثم تعمل املستشارية على إجراء املزيد من
بشكل كُلِّي ومتعدد األبعاد ،ومن َّ
التحليالت من خالل استخدام املناهج العلمية واملعطيات في مجال مكافحة
اإلرهاب ،وتطوير مقترحات احللول والسياسات واالستراتيجيات ،وكذلك حتقيق
التنسيق بني الهيئات واملؤسسات املعنية بهذا املوضوع( .اجلريدة الرسمية:
.)16()27511 ،2010/3/4

-

السماح مبمارسة الدعاية السياسية باللغات واللهجات اخملتلفة :مت توسيع
مجال حقوق األحزاب السياسية ،وألغيت العوائق القانونية اخلاصة بالدعاية
السياسية التي هي ضرورة حلرية التعبير وتشكيل التنظيمات .وبفضل هذا،
استحدثت إمكانية مخاطبة األحزاب السياسية للمواطنني باللغات واللهجات
اخملتلفة التي يستخدمونها( .القانون رقم  5980بتاريخ  ،2010/4/8اجلريدة
الرسمية.)27548 ،2010/4/10 :

-

تشجيع اجملتمع املدني :مت تطبيق «التعليمات اخلاصة بتقدمي املساعدات
للجمعيات األهلية من ميزانية وزارة الداخلية» بتاريخ  ،2010/4/30وذلك بهدف
تشجيع اجملتمع املدني ،وبدأت وزارة الداخلية تقدمي الدعم إلى اجلمعيات األهلية
مقابل املشروعات من خالل اخملصصات املوضوعة في ميزانيتها.

-

حماية املواطنني املنتسبني جملموعات عقائدية مختلفة :أصدرت رئاسة الوزراء
عاما يهدف إلى حماية املواطنني املنتسبني إلى اجملموعات العقائدية اخملتلفة
بيانًا ًّ
واحلق على احترامهم .وأكد البيان على أن هؤالء املواطنني املنتسبني للمجموعات
العقائدية اخملتلفة جزء ال يتجزأ من تركيا ،وأنه يجب عدم مضايقتهم في العمل
أو استباحة حقوقهم كما يقضي بذلك القانون( .البيان رقم  ،2010/13اجلريدة
الرسمية.)27580 ،2010/5/13 :

 16أصدرت مستشارية النظام واألمن العام أول إصداراتها في شكل كتاب باللغة التركية واالجنليزية ،ووزعته على
الوحدات املعنية مبا فيها املؤسسات األمنية .وكان عنوان الكتاب «حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب» ،ويتناول
«مبادئ مجلس أوروبا بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب ،ونصوص املرجعية» ،ويُعد ذلك الكتاب وثيقة
مرجعية مهمة للساحة الدولية في مفهوم حماية التوازن بني األمن واحلرية في مكافحة اإلرهاب.
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-

تشكيل اجمللس األعلى لتوظيف املرأة بهدف زيادة توظيف املرأة وحتقيق تكافؤ
الفرص :تشكل «اجمللس األعلى لتوظيف املرأة» ببيان عام صادر عن رئاسة الوزراء
بهدف تعزيز الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمرأة ،وحتقيق املساواة بني املرأة
والرجل في احلياة االجتماعية ،وزيادة توظيف املرأة .وقد كُلِّف ذلك اجمللس األعلى
مبتابعة اجلهود التي تقوم بها كافة األطراف املعنية جتاه تعيني املشكالت املوجودة
في مجال توظيف املرأة وتذليلها ،وكذلك تقييم تلك اجلهود والتنسيق وحتقيق
التعاون بينها( .البيان رقم  ،2010/14اجلريدة الرسمية.)27591 ،2010/5/25 :

-

محاكمة كافة األطفال دون الثامنة عشر في محكمة الطفل :مبوجب
«القانون اخلاص بإجراء تعديالت على قانون مكافحة اإلرهاب وبعض القوانني»،
جترى داخل محاكمة األطفال املعروفني في الرأي العام بـ»أطفال الشوارع»
والذين معظمهم أقل من ثمانية عشر عاما واملغرر بهم للمشاركة في أحدث
العنف أصبحت في محاكم الطفل وليس في احملاكم اجلنائية ذات الصالحيات
اخلاصة في نطاق قانون مكافحة اإلرهاب( .القانون رقم  6008بتاريخ ،2010/7/22
اجلريدة الرسمية.)27652 ،2010/7/25 :

-

توسيع حق التعلُّم للمجموعات العقائدية اخملتلفة :أعدت وزارة التعليم
الوطني كت ًبا دراسية باللغة األرمنية ،وبشرعت في توزيعها مجانًا على املدارس
األرمنية اعتبارًا من العام الدراسي  ،2011 – 2010وذلك بهدف تطوير حق التعلُّم
للمواطنني املنتمني إلى اجملموعات العقائدة اخملتلفة.

-

شروع وزارة الثقافة والسياحة في نشر األعمال املهمة املكتوبة باللغة الكردية
بعد ترجمتها :شرعت وزارة الثقافة والسياحة في نشر ترجمة لبعض األعمال
املهمة في اللغة التركية وآدابها ،وفي نشر نسخ طبق األصل واملؤلفات اجلديدة
أيضا ،مثل «ميم – وزين» الذي نُشر في األول من ديسمبر /كانون األول .2010
ً

-

املوافقة على قانون ديوان احملاسبات اجلديد :متت املوافقة على «قانون ديوان
احملاسبات» اجلديد الذي حل محل قانون ديوان احملاسبات رقم  832بتاريخ ،1967
بهدف إعادة تنظيم أداء الدولة وبنيتها املؤسسية نحو مفهوم إداري يجعل املواطن
مركزًا له .وقد نظَّ م ذلك القانون تأسيس ديوان احملاسبات وعمله ،وأصول الرقابة
والتقاضي ،مؤهالت العاملني به وتوظيفهم ،وواجباتهم ومسئولياتهم ،وحقوقهم
وأعبائهم ،واألعمال اخلاصة األخرى .واستهدف ذلك القانون تشكيل ديوان احملاسبات
يستفيد من اإلمكانات التكنولوجية على نحو يسهم في تطوير الدميقراطية
بالتوافق مع معايير الرقابة الدولية ،ويلبِّي احتياجات اجملتمع ،ويركز على املضمون
أكثر من رقابة املستندات ،باإلضافة إلى دوره الفعال في السلطة القضائية.
(القانون رقم  6085بتاريخ  ،2010/12/3اجلريدة الرسمية.)27790 ،2010/12/19 :

-

تأسيس قسم اللغة الكردية وآدابها :تأسس ألول مرة في تاريخ تركيا «قسم
اللغة الكردية وآدابها» كبرنامج دراسي مدته أربع سنوات داخل كلية العلوم
واآلداب بجامعة ألب أرسالن مبحافظة موش ،وذلك مبوجب القرار الصادر عن
اجتماع اجمللس األعلى للجامعات بتاريخ  23ديسمبر /كانون األول .2010
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()17

-

التمييز اإليجابي :متت املوافقة على الفئات التي سيطبق عليها التمييز اإليجابي
وهي النساء واألطفال والعجائز واملعاقني وأرامل ويتامى شهداء احلرب والعمل،
واملرضى واحملاربني( .املادة  10من الدستور).

-

توسيع حرية التنقل :مت تقليص نطاق حظر السفر خارج الوطن ،وذلك في نطاق
توسيع حرية التنقل( .املادة  23من الدستور).

-

حقوق الطفل :مت وضع املبادئ األساسية الدولية املتعلقة بحقوق الطفل حتت
الضمانة الدستورية( .املادة  41من الدستور).

-

تعزيز احلقوق النقابية :أتيحت إمكانية العقد اجلماعي ملوظفي الدولة ،ومت
تطبيق «القانون اخلاص بإجراء تعديالت في قانون نقابات موظفي الدولة» رقم
( .6289اجلريدة الرسمية ،28261 ،2012/4/11 :املادة  53من الدستور).

-

الرقابة العامة :مت وضع هيئة الرقابة العامة على أساس دستوري( .مادة  74من
الدستور).

-

إلغاء إسقاط العضوية البرملانية بسبب غلق األحزاب السياسية :أُلغي احلكم
اخلاص بإسقاط العضوية البرملانية عن النائب في حالة إغالق حزبه السياسي.
(املادة  84من الدستور).

-

تعديل العدد الكافي الستصدار القرار بغلق األحزاب الساسية والعقوبات
املالية :مت وضع شرط أغلبية الثلثني داخل احملكمة الدستورية من أجل إغالق
األحزاب السياسية وفرض العقوبات املالية اآلخر( .املادة  149من الدستور).

-

قرارات مجلس الشورى العسكري األعلى :مت فتح طريق التقاضي أمام الذين مت
استبعادهم من اجليش بقرارات مجلس الشورى العسكري األعلى( .املادة  125من
الدستور).

-

سلطة القضاء في احملاكم السكرية :أُلغي محاكمة املدنيني أمام احملاكم
العسكرية .وأصبح العسكريون يحاكمون أمام احملاكم املدنية املعنية بجرائمهم
بخالف اجلرائم العسكرية( .املادة  145من الدستور).

-

إضفاء الطابع الدميقراطي على بنية اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العا ِّمني:
مت إضفاء طابع أكثر دميقراطية على بنية اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العا ِّمني.
ومت تطبيق «قانون اجمللس األعلى للقضاة واحملامني العا ِّمني( .القانون رقم 6087
بتاريخ  ،2010/12/11اجلريدة الرسمية .)27789 ،2010/12/18 :وباإلضافة
إلى ذلك فقد وُضعت قرارات اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العا ِّمني اخلاصة
بالتسريح القضاة واملدعني العا ِّمني من العمل أمام اإلشراف القضائي( .املادة
 159من الدستور).

 17القانون رقم  5982بتاريخ ( 2010/5/7اجلريدة الرسمية.)27580 ،2010/5/13 :
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-

-

توسيع حقوق موظفي الدولة في التقاضي :أتيح ملوظفي الدولة التقاضي ضد
عقوبات اإلنذار والتوبيخ( .القانون رقم  ،5982مادة  13والتعديل الذي مت أجراؤه
على املادة  129/3من الدستور).
إضفاء الطابع الدميقراطي على بنية احملكمة الدستورية :مت إضفاء طابع أكثر
دميقراطية وتعددية على بنية احملكمة الدستورية ،ومت حتديد مدة عمل أعضائها 12
سنة( .املادة  149من الدستور).
توسيع السلطة القضائية على احملكمة الدستورية بصفتها ديوان القضاء
األعلى :مت االعتراف للمحكمة الدستورية بسلطة مقاضاة رئيس البرملان ورئيس
األركان العامة وقادة القوات املسلحة وذلك بصفتها ديوان القضاء األعلى( .املادة
 148من الدستور).
ضمانة استقاللية القضاء العسكري (املادة  145من الدستور).
السماح مبقاضاة من قاموا بانقالب  12سبتمبر /أيلول(إلغاء املادة  15من
الدستور).
االعتراف بحق الفرد برفع الدعاوى أمام احملكمة الدستورية :مت السماح للفرد
بحق رفع الدعاوى أمام احملكمة الدستورية باعتبار ذلك وسيلة قانونية جديدة
بهدف حتقيق «دولة القانون» التي تقوم على احترام حقوق اإلنسان( .املادة 148
من الدستور).

-

كفالة الدستور حلماية البيانات الشخصية :أُضيفت إلى املادة  20من الدستور
العبارة التالية« :لكل شخص احلق في طلب حماية البيانات الشخصية اخلاصة
أيضا اإلعالم بشأن البيانات الشخصية اخلاصة به ،والوصول
به .ويشمل ذلك احلق ً
إلى هذه البيانات وطلب تعديلها أو حذفها ،وكذلك معرفة مدى استخدامها
في إطار األهداف املسموح بها .وميكن استخدام البيانات الشخصية فقط في
األحوال التي ينص عليها القانون أو مبوافقة صاحبها موافقة واضحة .وينظم
القانون األسس واألصول املتعلقة بحماية البيانات الشخصية»( .املادة  20من
الدستور).

-

دخول اجمللس االقتصادي واالجتماعي إلى الدستور :مت وضع اجمللس االقتصادي
واالجتماعي الذي تأسس عام  2001حتت ضمانة الدستور( .املادة  166من
الدستور).
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2011
-

-

-

-

حذف األحكام التمييزية من القانون اخلاص بإقامة وتنقل األجانب في تركيا:
مت حذف عبارة «الغجر» التي تعبر عن متييز من نص القانون اخلاص بإقامة وتنقل
األجانب في تركيا بعد إجراء تعديالت عليه( .التعديالت التي أُجريت على القانون
رقم  6097بتاريخ  ،2011/1/5اجلريدة الرسمية.)27820 ،2011/1/19 :
تطبيق اتفاقية مجلس أوروبا اخلاصة مبنع اإلرهاب :صادقت تركيا على «اتفاقية
اجمللس األوروبي ملنع اإلرهاب ووقعت عليها في  ،2006/1/19وهي االتفاقية التي مت
التوقيع عليها في وارسو بتاريخ  16مايو /أيار  .2005وقد دخلت هذه االتفاقية حيز
التنفيذ في تركيا اعتبارًا من ( .2012/7/1القانون رقم  6135بتاريخ ،2011/2/23
()18
اجلريدة الرسمية.)27872 ،2011/3/12 :
التصديق على البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو
املهينة :صادقت تركيا في إطار «سياسة عدم التسامح مطلقً ا جتاه التعذيب»
على «البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة» .من خالل هذا
االبروتوكول تأسس نظام يسمح بإجراء األجهزة الوطنية والدولية املستقلة
بزيارات إلى مراكز االحتجاز بهدف منع التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة .وبحكم كونها طرفًا في البروتوكول
تتحمل تركيا مسئولية توفير اإلمكانات لزيارة «اللجنة املنبثقة ملنع التعذيب»
إلى أقسام الشرطة والسجون ومراكز االحتجاز( .القانون رقم  6167بتاريخ
 ،2011/2/23اجلريدة الرسمية.)27872 ،2011/3/12 :
عاما بشأن
منع التحرش النفسي في أماكن العمل :نشرت رئاسة الوزراء بيانًا ًّ
منع التحرش النفسي في أماكن العمل بهدف اتخاذ التدابير من أجل حماية
العاملني من التحرش النفسي .ويهدف ذلك البيان منع التحرش النفسي الذي

 18قامت مستشارية النظام واألمن العام للتعريف املفصل لهذه االتفاقية التي تقيَّم بأنها ستسهم في
التراكم املعلوماتي املوجود في مكافحة اإلرهاب ،وقامت بطباعتها حتت اسم «االتفاقية األوروبية ملنع اإلرهاب
بكافة أبعادها» ووزعتها على الوحدات املعنية.
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يقع عن قصد أو غير قصد مثل :ازدراء العامل لفترة معينة أو حتقيره أو إقصائه ،أو
اإلضرار بشخصيته واحترامه ،أو معاملته معاملة سيئة أو ترويعه أو ما شابه ذلك.
ويستهدف كذلك الصحة والسالمة املهنية وتطوير السالم في مناخ العمل على
حد سواء( .البيان العام رقم  ،2011/2اجلريدة الرسمية.)27879 ،2011/3/19 :

-

تطبيق رفع الدعوى الفردية أمام احملكمة الدستورية :متت املوافقة على
«القانون اخلاص بتأسيس احملكمة الدستورية وأصول التقاضي فيها» بهدف
حتقيق التوافق مع التعديالت الدستورية .ومبوجب القانون بدأت احملكمة
الدستورية في تلقي طلبات رفع الدعاوى الفردية اعتبارًا من  23سبتمبر /أيلول
 .2012وفي هذا النطاق مت رفع  1615دعوى فردية أمام احملكمة الدستورية حتى
شهر ديسمبر /كانون األول ( .2012القانون رقم  6216بتاريخ  ،2011/3/30اجلريدة
الرسمية.)27894 ،2011/4/3 :

-

إصدار تشريع بهدف زيادة تفعيل خدمات القضاء :متت املوافقة على «القانون
اخلاص بإجراء تعديل على بعض القوانني بهدف إسراع خدمات القضاء» ،وذلك
بهدف تقليل أعباء العمل عن كاهل أجهزة القضاء العليا وتقليص أعداد دعاوى
النقض املرفوعة أمامها ،وحتويل بعض اجلرائم إلى جنح ،وزيادة تفعيل األجهزة
القضائية العليا( .القانون رقم  6217بتاريخ  ،2011/3/31اجلريدة الرسمية:
.)27905 ،2011/4/14

-

املوافقة على القانون اخلاص مبنع العنف والفوضى في الرياضة :متت املوافقة
على «القانون اخلاص مبنع العنف والفوضى في الرياضة» بهدف منع العنف
والتعصب والتمييز الذي يجري في الساحات الرياضية( .القانون رقم  6222بتاريخ
 ،2011/3/31اجلريدة الرسمية.)27905 ،2011/4/14 :

-

تأسيس املعاهد واألقسام العلمية املعنية باللغات واللهجات اخملتلفة داخل
اجلامعات التركية :تأسس «معهد اللغات احلية» داخل جامعة بينغول من أجل
إجراء الدراسات األكادميية املعنية باللغات واللهجات اخملتلفة التي يستخدمها
املواطنون األتراك في حياتهم اليومية( .اجلريدة الرسمية .)27983 ،2011/7/3
كما تأسست في ديسمبر /كانون األول  2011أقسام «لغة الظاظا وآدابها»
و»لغة القرماجني وآدابها» ،و»اللغة العربية وآدابها» داخل قسم اللغات
الشرقية وآدابها بكلية اآلداب جامعة طوجنالي ،وذلك بتصديق من اجمللس األعلى
للجامعات.

-

تأسيس رئاسة دائرة حقوق اإلنسان داخل وزارة العدل :تأسست «رئاسة دائرة
حقوق اإلنسان» داخل وزارة العدل بهدف حتقيق متابعة أكثر فاعلية للدعاوى
املنظورة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وذلك «باملرسوم اخلاص بإجراء
تعديالت على القانون اخلاص بتعديل املرسوم املتعلق بتشكيل وزارة العدل
ومهامها»( .املرسوم رقم  ،650اجلريدة الرسمية.)28037 ،2011/8/26 :

-

التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء
اجلنسي :وقَّعت تركيا في  2007/10/15على «اتفاقية مجلس أوروبا حلماية
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األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسي» ،ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في
( .2012/4/1اجلريدة الرسمية.)28050 ،2011/9/10 :

-

تشكيل جلان تقصي احلقائق داخل البرملان التركي :تأسست في  13أكتوبر/
أيلول « 2011اللجنة الفرعية لبحث انتهاكات حق احلياة في نطاق أحداث اإلرهاب
والعنف» داخل جلنة حقوق اإلنسان بالبرملان التركي ،وذلك بهدف بحث املشكالت
التي متت مواجهتها في مكافحة اإلرهاب خالل فترات أحوال الطوارئ واألحكام
العرفية.

-

التحقيق بشأن أحداث سجن ديار بكر :فتح النائب العام في محافظة ديار بكر
حتقيقً ا بشأن أحداث سجن ديار بكر الذي كان ساحة مكتظة النتهاكات حقوق
اإلنسان بعد انقالب  12سبتمبر /أيلول.

-

-

اللغة الكردية في كتالوج البرملان التركي ألول مرة :خصص نواب البرملان ألول
مرة مساحة ملعلومات باللغة الكردية بجانب اللغات األخرى في الكتالوج اخلاص
بالتعريف بأعضاء الدورة الرابعة والعشرين في البرملان التركي.
تغيير اسم ثكنة مصطفى موغاللي :مت تغيير اسم ثكنة اجلنرال مصطفى
موغاللي املوجودة في وان.
ترميم دور العبادة التي يستخدمها املواطنون املنتسبون للمجموعات
العقائدية اخملتلفة :تواصلت عملية ترميم دور العبادة التي يستخدمها
املواطنون املنتسبون للمجموعات العقائدية اخملتلفة باإلضافة إلى إعادة العقارات
إلى أوقاف اجلماعات ،وذلك في إطار حرية العبادة .وفي هذا اإلطار مت افتتاح كنيسة
جيراجوس في محافظة ديار بكر للعبادة في أكتوبر /أيلول  2011بعد أن انتهت
أيضا للعبادة وفي حفل نُظم في ديسمبر/
أعمال الترميم فيها .كما افتتحت ً
كانون األول  2011كنيسة قومقابي مرميانه ،وكنيسة فورتفوكس فورودمان
التابعة لوقف مكتبي.
تيسير استخدام حرية العبادة :سمحت وزارة الثقافة والسياحة بإجراء الشعائر
الدينية في دير سومال مبحافظة طرابزون وكنيسة أقدامار في محافظة وان.

187

2012

الثورة الصامتة

2012
-

حذف درس األمن القومي من املقررات الدراسية :أُلغيت «الئحة تدريس مادة
األمن القومي» وبهذه الكيفية أُخرجت دروس «األمن القومي» من املقررات
الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي  ،2013 – 2012بعد أن ظلت تدرَّس في املقررات
عاما على أيدي العسكريني( .اجلريدة الرسمية:
الدراسية ملدة ثالثة وثالثني ً
.)28184 ،2012/1/25

-

املوافقة على قانون انتخاب رئيس اجلمهورية :متت املوافقة على «قانون انتخاب
رئيس اجلمهورية» الذي ينظم األصول واألسس املتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية
وشروط املرشحني لهذا املنصب ،واإلجراءات الالزم اتخاذها قبل االنتخابات ويوم
االنتخابات وبعد االنتخابات؛ وذلك بهدف التوافق مع التعديل الدستوري املتعلق
بانتخاب رئيس اجلمهورية( .القانون رقم  6271بتاريخ  ،2012/1/19اجلريدة
الرسمية.)28185 ،2012/1/26 :

-

منح الصحف التابعة لألقليات إمكانية نشر اإلعالنات الرسمية :في إطار قرار
اجمللس العام بهيئة الصحافة واإلعالن أصبح من املمكن قيام الصحف التابعة
لألقليات املذكورين في معاهدة لوزان بنشر إعالنات رسمية حال تقدمها بطلب
كتابي بذلك .ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز املوقف االقتصادي
لصحف األقليات .وكذلك بعد قطيعة استمرت حولي خمسني عاما ،افتتحت دار
«الروم» للنشر في عام  2012م( .قرار اجمللس العام رقم  195بتاريخ ،2012/2/17
اجلريدة الرسمية .)28218 ،2012/2/28

-

التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا اخلاصة مبنع ومكافحة العنف ضد املرأة
والعنف املنزلي :وقعت تركيا في  14مارس /آذار  2012على «اتفاقية مجلس
أوروبا اخلاصة مبنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزلي» .وحتمل هذه
االتفاقية أهمية من حيث كونها أول تشريع يتشكل في إطار قانوني في هذا اجملال
ويخضع إللزام دولي .باإلضافة إلى أن هذه االتفاقية تقوم بتعريف األنواع اخملتلفة
من العنف واإلجبار على الزواج ،فضال ً عن أنواع العنف البدني واجلنسي والنفسي،
وتفرض كذلك عقوبات عليها .وكانت تركيا رائدة في إعداد هذه االتفاقية ،وأول
دولة صادقت عليها( .اجلريدة الرسمية 28227 ،2012/3/8 :مكرر).
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-

تواصل اجلهود بشأن حماية األسرة ومنع العنف ضد املرأة :مت إصدار «القانون
اخلاص بحماية األسرة ومنع العنف ضد املرأة» .وفي هذا النطاق وحسب إحصاءات
شهر ديسمبر /كانون األول  2012تدخلت الشرطة حلماية  5634امرأة ،واتُخذت
التدابير االحترازية من أجل  29624امرأة( .القانون رقم  6284بتاريخ ،2012/3/8
اجلريدة الرسمية.)28239 ،2012/3/20 :

-

تواصل اخلطوات اإليجابية جتاه اجملموعات العقائدية اخملتلفة في اجملال
التعليمي والثقافي :سمحت وزارة التعليم الوطني مبوجب املادة  51/5من
أيضا في
الئحة املؤسسات التعليمية اخلاصة بإمكانية تعلم الطالب األجانب ً
املؤسسات التعليمية اخلاصة( .اجلريدة الرسمية.)28239 ،2012/3/20 :

-

تشكيل جلنة متابعة وتقييم حقوق األطفال :تشكلت «جلنة متابعة وتقييم
حقوق األطفال» ببيان عام من رئاسة الوزراء .وكُلفت هذه اللجنة بإجراء
الدراسات املتعلقة بالتشريعات اإلدارية والقانونية في املوضوعات املعنية بحماية
حقوق األطفال وتفعيلها وتطويرها ،وتقدمي املقترحات ،وتقييم اجلهود التي تجُ رى
بهدف توعية الرأي العام بالتطورات املبذولة ،والتقدمي توصيات بشأن التدابير
التي ميكن اتخاذها في موضوع حقوق األطفال ،واإلعداد والتصديق على الوثائق
االستراتيجية وخطط العمل املتعلقة بهذا املوضوع ،وحتقيق التعاون والتنسيق
بني املؤسسات املعنية بحقوق األطفال( .اجلريدة الرسمية.)28254 ،2012/4/4 :

-

توسيع نطاق تطبيق احلرية املراقبة :وينص القانون الذي مت إعداده بهدف
توسيع نطاق تطبيق احلرية املراقبة على نظام جديد لتنفيذ األحكام يقضي
فيه السجني العام األخير من فترة العقوبة في اخلارج بدال ً من أن يقضيها داخل
السجن املفتوح .وعالوة على ذلك ،وباملادة أ 15/املضافة إلى القانون رقم ،5402
استحدثت إمكانية متابعة املتهمني واجملرمني واملدانني داخل اجملتمع مراقبتهم
عن طريق استخدام أجهزة إلكترونية( .القانون رقم  6291بتاريخ ،2012/4/5
اجلريدة الرسمية.)28261 ،2012/4/11 :

-

إضفاء الطابع الدميقراطي على النظام التعليمي :ومبوجب «القانون اخلاص
بإجراء تعديالت على قانون التعليم والتعليم األساسي وبعض القوانني األخرى»
مت االنتقال إلى نظام التعليم اإللزامي املرحلي ،وأتيح للمواطنني حرية اختيار
التعليم الذي يتفق مع توجهاتهم احلرة .وفي هذا النطاق مت استحداث تشريع
يسمح بتدريس اللغة الكردية كمقرر دراسي اختياري .ومت البدء في تدريس
أيضا املواد
املقررات الدراسية االختيارية في العام الدراسي  ،2013 – 2012وأُعدت ً
العلمية الالزمة لهذه املقررات الدراسية( .القانون رقم  6287بتاريخ ،2012/3/30
اجلريدة الرسمية.)28261 ،2012/4/11 :

-

السماح للمعتقلني واملسجونني بحضور تشيع جنازة أقاربهم وزيارة من
يعاني منهم األمراض اخلطيرة :أتاحت التعديالت التي أُجريت على القانون اخلاص
بتنفيذ العقوبات والتدابير األمنية السماح للمعتقلني واملسجونني بإجازة يومني
إضافة إلى فترة السفر من أجل حضور تشيع جنازة أحد أقارب الدم أو النسب
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مبا فيهم أقارب الدرجة الثانية أو بسبب وفاة الزوج أو الزوجة ،وكذلك مت السماح
لهم بإجازة يوم واحد إضافة إلى فترة السفر لزيارة األقارب من الدرجة األولى
الذين يعانون أمراض خطيرة( .القانون رقم  ،6301اجلريدة الرسمية،2012/5/10 :
.)28288

-

افتتاح قسم اللغة الكردية وآدابها :مت افتتاح «قسم اللغة التركية وآدابها»
داخل جامعة دجلة في محافظة ديار بكر في يونيو /حزيران  2012وذلك بتصديق
من اجمللس األعلى للجامعات.

-

املوافقة على قانون الوساطة في النزاعات القانونية :مت إصدار قانون «قانون
الوساطة في النزاعات القانونية» بهدف تنظيم األصول واألسس التي تطبق
في حل النزاعات القانونية اخلاصة عن طريق الوساطة .وبهذه الكيفية أُتيحت
حل النزاعات الناجمة عن العالقات بني القوانني اخلاصة بعي ًدا عن قضاء الدولة.
(القانون رقم  6325بتاريخ  ،2012/6/7اجلريدة الرسمية.)28331 ،2012/6/22 :

-

تقنني الرقابة العامة :تأسست هيئة الرقابة العامة وأصبحت تابعة لرئاسة
البرملان التركي ،وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو إرساء مبادئ دولة القانون
واحلوكمة اجليدة ،وحماية حقوق الفرد( .القانون رقم  6328بتاريخ ،2012/6/14
اجلريدة الرسمية.)28338 ،2012/6/29 :

-

إصدار قانون الصحة والسالمة املهنية :متت املوافقة على قانون جديد بشأن
ليطبق على في كافة أماكن العمل التابعة
«الصحة والسالمة املهنية» ُ
للقطاعني العام واخلاص وعلى كافة العاملني فيها ،وذلك بهدف تنظيم مهام
العاملني وأرباب العمل وسلطاتهم ومسئولياتهم وحقوقهم وواجباتهم بُغية
حتقيق الصحة والسالمة املهنية وحتسني الظروف الصحية واألمنية املوجودة.
(القانون رقم  6331بتاريخ  ،2012/6/20اجلريدة الرسمية.)28339 ،2012/6/30 :

-

تأسيس الهيئة التركية حلقوق اإلنسان :تأسست «الهيئة التركية حلقوق
اإلنسان» بُغية القيام باألعمال اخلاصة بحماية حقوق اإلنسان وتطويرها.
(القانون رقم  6332بتاريخ  ،2012/6/21اجلريدة الرسمية.)28339 ،2012/6/30 :

-

حزمة اإلصالحات القضائية الثالثة :أُجريت تشريعات قانونية مهمة تُعزز
من حقوق اإلنسان مبوجب «القانون اخلاص بإجراء تعديالت على بعض القوانني
بهدف حتسني اخلدمات القضائية ،وتأجيل الدعاوى والعقوبات املتعلقة باجلرائم
التي أُقترفت عن طريق الصحافة والنشر» ،وهي التعديالت املعروفة في الرأي
العام باسم «حزمة اإلصالحات القضائية الثالثة»( .القانون رقم  6352بتاريخ
 ،2012/7/2اجلريدة الرسمية.)28344 ،2012/7/5 :

-

التوقيع على البروتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية األمم املتحدة حلقوق
األطفال :مت التوقيع في  24سبتمبر /أيلول  2012على «التوقيع على البروتوكول
االختياري الثالث امللحق باتفاقية األمم املتحدة حلقوق األطفال» التي تعترف
بسلطة الطلب الفردي في جلنة األمم املتحدة حلقوق األطفال.
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-

تأسيس «مراكزمتابعة األطفال» :تأسست «مراكز متابعة األطفال» داخل
املستشفيات واملؤسسات التابعة لوزارة الصحة مبوجب بيان عام صادر عن
واع وفعال لرعاية
رئاسة الوزراء بهدف منع استغالل األطفال والتدخل بشكل ٍ
األطفال الذين تعرضوا لالستغالل .وتقوم وزارة الصحة بالتنسيق من أجل إدارة
هذه املراكز .وبدأ تطبيق النموذج األول ملراكزمتابعة األطفال في أنقرة .وتشكل
ذلك املركز داخل املستشفيات ويعمل بالتنسيق مع املؤسسات املعنية .ويتيح
املركز عمل كافة اإلجراءات العدلية والطبية داخل مركز واحد وفي مرة واحدة،
وذلك على نحو يحول دون إعادة استغالل الطفل مرة أخرى .وتقدم مراكز متابعة
حاليا في تسع محافظات( .اجلريدة الرسمية،2012/10/4 :
األطفال خدماتها
ً
.)28431

-

املوافقة على قانون النقابات واتفاقية العمل اجلماعي اجلديد :مت إصدار «قانون
النقابات واتفاقية العمل اجلماعي» اجلديد ،وبه مت إلغاء قانون النقابات وقانون
اتفاقية العمل اجلماعي واإلضراب القدمي( .القانون رقم  6356بتاريخ ،2012/10/18
اجلريدة الرسمية.)28460 ،2012/11/7 :

-

برنامج تعليم درس احلقوق والعدالة :مت التوقيع على بروتوكول تعاون بني وزارة
العدل ووزارة التعليم الوطني في  3ديسمبر /كانون األول  2012من أجل تطوير
برنامج تعليم «درس احلقوق والعدالة» ،لتطوير الوعي احلقوقي لدى الطالب.

-

إعادة تنظيم حدود البلديات الكبرى :أُعيد تنظيم حدود البلديات الكبرى من
أجل توفير اخلدمات العامة بشكل أفضل وأكثر فاعلية وذلك مبوجب «القانون
اخلاص بإجراء تعديالت على بعض القوانني واملراسيم التي لها صفة القانون
وتأسيس  13بلدية كبرى و 26مركزًا .وفي هذا النطاق مت زيادة عدد البلديات
الكبرى من  16إلى  29بلدية كبرى( .القانون رقم  6360بتاريخ ،2012/11/12
اجلريدة الرسمية.)28489 ،2012/12/6 :

-

السماح للبلديات بإنشاء املعابد وصيانتها وترميمها :أُضيفت إلى قانون
البلديات عبارة «ميكن إقامة املعابد وإصالحها وترميمها» وذلك بهدف توسيع
حريات األفراد املنتمني إلى األديان واملعتقدات اخملتلفة فيما يخص دور العبادة.
وبهذه الكيفية أصبحت البلديات «قادرة على إقامة املعابد وإصالحها وترميمها
أيضا» إلى جانب إقامتها للمؤسسات واألبنية الصحية والتعليمية والثقافية.
ً
(القانون رقم  6360بتاريخ  ،2012/11/12اجلريدة الرسمية.)28489 ،2012/12/6 :

-

تشكيل جلان تقصي احلقائق داخل البرملان التركي :تأسست داخل البرملان
التركي خالل عام « 2012جلان تقصي احلقائق» بهدف حتديد اإلجراءات والتدابير
الالزم اتخاذها ،وذلك من خالل بحث كافة االنقالبات واإلنذارات العسكرية التي
تدخلت في العملية الدميقراطية التركية ،وكذلك كافة احملاوالت والعمليات
اخملتلف أبعادها التي عطلت العملية الدميقراطية ،وتأسست كذلك «جلنة
درسيم الفرعية» داخل جلنة الطلبات بالبرملان التركي.
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إطالق املوقع اإلخباري الكردي :مت إطالق موقع إخباري باللغة الكردية
�باسم “ ،”TRT XEBERوميكن الوصول إليه من العنوان اإللكتروني “
.”www. trtxeber. com

-

عرض املسرحيات باللغة الكردية :قام مسرح محافظة ديار بكر بدعم من وزارة
الثقافة والسياحة بعرض مسرحية «هاملت» باللغة الكردية في أنقرة.

-

-

ألبوم غنائي باللغة الكردية :مت إعداد ألبوم يتألف من أغاني باللغة الكردية خالل
عام  ،2012وذلك بجهود مشتركة من احتاد اإلذاعة والتليفزيون التركي ومحافظة
ديار بكر.
توظيف املاللي من ق َبل الدولة :قامت الدولة بتوظيف «املاللي» (رجال الدين
احملليني) الذين يراهم الشعب في مناطقهم «زعماء دينيني» في الوظائف
الدينية الرسمية( .استنادًا على احلكم املضاف إلى املادة  16املؤقتة من القانون
رقم  633بتاريخ  1965/6/22باملادة  13من املرسوم رقم .)653
إغالق السجون اخملالفة ملعايير األمم املتحدة ومجلس أوروبا :خالل العشر سنوات
األخيرة مت إغالق  208مؤسسة لتنفيذ األحكام ال تتفق مع معايير االحتاد األوروبي
أيضا مت افتتاح  68مؤسسة تنفيذ أحكام تتسع
ومجلس أوروبا .وفي الفترة ذاتها ً
شخصا .وفي عام  2012مت افتتاح  13مؤسسة تنفيذ أحكام جديدة،
لعدد 14509
ً
ومت االنتهاء من إنشاء  7أبنية ملحقة.
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2013
-

تشكيل البنية التحتية القانونية اخلاصة بفتح وتشغيل دور ضيافة املرأة:
مت إصدار «الالئحة اخلاصة بفتح وتشغيل دور ضيافة املرأة» بهدف تعيني األصول
واألسس اخلاصة بفتح وتشغيل دور ضيافة املرأة التابعة لوزارة األسرة والسياسات
االجتماعية ،والبلديات واإلدارات اخلاصة في احملافظات ،ومؤسسات اجملتمع املدني،
وكذلك لإلشراف على نوعية وطبيعة اخلدمات التي تقدمها دور ضيافة املرأة.
(اجلريدة الرسمية.)28519 ،2013/1/5 :

-

املوافقة على الئحة التطبيق املتعلق بالقانون اخلاص بحماية األسرة
ومنع العنف ضد املرأة :تشمل الالئحة التي أعدتها وزارة األسرة والسياسات
االجتماعية األصول واألسس املتعلقة بالتطبيقات والتدابير الالزم اتخاذها جتاه
حماية النساء واألطفال وأفراد األسرة واألشخاص املتضررين من املتابعة املستمرة
من طرف واحد ،ومنع العنف بشأن األشخاص املتعرضني أو املهددين بالعنف.
(اجلريدة الرسمية.)28532 ،2013/1/18 :

-

تأسيس جلنة التعويضات بشأن طلبات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان :متت
املوافقة على «القانون اخلاص بحل بعض الطلبات املقدمة إلى احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان عن طريق دفع التعويضات» وذلك بهدف حل بعض الطلبات
املقدمة إلى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عن طريق دفع التعويضات واحليلولة
دون قرارات اإلخالل احملتملة( .القانون رقم  6384بتاريخ  ،2013/1/9اجلريدة
الرسمية.)28533 ،2013/1/19 :

-

املوافقة على القانون اخلاص بإجراء تعديالت على قانون الضمانات االجتماعية
والضمان الصحي العام وبعض القوانني األخرى :ينص هذا القانون على ما
يلي :تقييم امللتحقني بالتعليم العالي من بني احلاصلني على الثانوية العامة
أو ما يعادلها خالل العام ذاته ،وذلك في إطار األشخاص التي تشملهم الرعاية
الصحية ،وعدم تقاضي أي أجر إضافي بالنسبة للطلبات املقدمة للمستشفيات
من ضحايا مكافحة اإلرهاب أو الضحايا جراء األسباب املشابهة ،وإعادة جدولة
ديون أقساط الضمان االجتماعي بأثر رجعي بالنسبة للمؤمن عليهم ،وذلك في
إطار البند (ب) من الفقرة األولى باملادة الرابعة للقانون رقم  ،5510واستحداث
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كادر من العاملني في مؤسسة الضمان االجتماعي ،وهيكلة معاشات املتقاعدين
واملسنني والتي كان يجب قطعها بسبب عملهم في وظائف حكومية ،وتنظيم
شكل التوظيف في وظائف مستشاري األعمال في هيئة العمل التركية ،والبت
في الطلبات اجلديدة املقدمة بعد تفعيل القانون رقم  6356من النقابات العمالية
التي يتجاوز حد فروعها  % 10من بني طلبات حتديد السلطات املقدمة لوزارة
العمل والضمان االجتماعي من أجل اتفاقية العمل اجلماعي ،وذلك بناء على
إحصائيات يوليو /متوز 2009م ،وطبقا لشروط أغلبية الشركات وأماكن العمل
املنصوص عليها في املادة  41من القانون( .القانون رقم  6385بتاريخ ،2013/1/10
اجلريدة الرسمية.)28533 ،2013/1/19 :

-

السماح للمتهم بالدفاع عن نفسه باللغة التي يجيدها :كانت توجد في
تركيا صعوبات متعددة تتعلق باللغة التي يدافع بها املواطنون عن أنفسهم في
القضايا والدعاوى القانونية ،وهو ما يؤدي إلى االعتراضات بشأن حتقق احملاكمة
العادلة .ولذلك مت إجراء تعديل في النص القانوني املتعلق بهذا األم وأصبح
«بإمكان املتهم الدفاع عن نفسه بلغة أخرى ميكنه العبير بها بشكل أفضل».
(التعديل الذي أُجري على املادة  202من قانون احملاكمات اجلنائية رقم 5271
بالقانون رقم  6411بتاريخ  ،2013/1/24اجلريدة الرسمية.)28545 ،2013/1/31 :

-

االعتراف للسجناء باحلق في اخللوة بأزواجهم :مت السماح للمتزوجني من
السجناء الذين يقضون فترة العقوبة داخل السجون املغلقة باخللوة بأزواجهم
مرة كل ثالثة أشهر ،وذلك مبوجب «القانون اخلاص بإجراء تعديالت على قانون
احملاكمات اجلنائية والقانون اخلاص بتنفيذ العقوبات والتدابير األمنية»( .القانون
رقم  6411بتاريخ  ،2013/1/24اجلريدة الرسمية.)28545 ،2013/1/31 :

-

إصدار قانون انضباط القوات املسلحة التركية :مت إعداد «قانون انضباط
القوات املسلحة التركية» بهدف تعيني األصول واألسس املتعلقة بتأسيس
نظام انضباط فعال في القوات املسلحة التركية واحملافظة عليه واستمراره.
(القانون رقم  6413بتاريخ  ،2013/1/31اجلريدة الرسمية.)28561 ،2013/2/16 :

-

املوافقة على قانون بشأن منع متويل اإلرهاب :في إطار مكافحة فعالة لتمويل
اإلرهاب مت استصدار «القانون اخلاص مبنع متويل اإلرهاب» بهدف حتديد األصول
واألسس املتعلقة بتطبيق قرارات االتفاقية الدولية ملنع متويل اإلرهاب عام 1999
وقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،وكذلك تنظيم جرمية متويل اإلرهاب
وجتميد الكيانات املالية ملنع متويله( .القانون رقم  6415بتاريخ  ،2013/2/7اجلريدة
الرسمية.)28561 ،2013/2/16 :

-

إصدار قانون األجانب واحلماية الدولية :متت املوافقة على «قانون األجانب
واحلماية الدولية» بهدف تنظيم األصول واألسس املتعلقة بنطاق وتطبيق
احلماية التي تتوفر لألجانب الذين يطلبون احلماية من تركيا عند دخولهم إلى
تركيا وبقائهم فيها وخروجهم منها ،وكذلك تنظيم تأسيس ومهام وسلطات
ومسئوليات املديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية .وبهذا القانون
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أصبحت القوانني التركية في هذا اجملال متوافقة مع قوانني االحتاد األوروبي.
(القانون رقم  6458بتاريخ  ،2013/4/4اجلريدة الرسمية.)28615 ،2013/4/11 :

-

تشكيل جلنة تقصي احلقائق بالبرملان بهدف بحث سبل السالم االجتماعي
وتقييم عملية حل القضية الكردية :مبوجب املادة  98من الدستور واملادة ،104
 105من الالئحة الداخلية تقرر تشكيل جلنة بحث داخل البرملان التركي ،وذلك
بهدف بحث سبل السالم االجتماعي وتقييم عملية حل القضية الكردية( .قرار
البرملان التركي رقم  1033بتاريخ  ،2013/4/9اجلريدة الرسمية،2013/4/18 :
.)28622

-

املوافقة على القانون اخلاص بإجراء تعديالت على بعض القوانني املتعلقة
بحقوق اإلنسان وحرية التعبير :ظلت تركيا تواجه الكثير من قرارات االنتهاك
واإلخالل الصادرة من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بسبب بعض التشريعات
التي تشكل مخالفة حلرية التعبير وحلق القضاء العادل حسب املعايير الدولية.
وكان ذلك الوضع يشكل صورة سلبية ال تستحقها تركيا في الساحة الدولية وال
يتفق مع مستوى التحول الدميقراطي الذي وصلت إليه .ولذلك أجرت تشريعات
مختلفة ذات طبيعة إصالحية حتت عنوان حزمة اإلصالحات القانونية الرابعة
بهدف تالفي ذلك القصور ،وتوسيع حرية التعبير ،وتعزيز حق التقاضي العادل.
ومن أهم هذه التشريعات:

•

متت املوافقة على قرارات اإلخالل واالنتهاك الصادرة عن احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان باعتبارها سب ًبا إلعادة التقاضي بالنسبة للقضاء اإلداري
العسكري.

•

مت استحداث املعيار «الذي يُبرز شرعية األساليب املتضمنة للجبر أو العنف
أو التهديد ،أو الذي ميدحها ،أو الذي يحث عليها» وذلك بهدف توسيع حرية
التعبير مبا يتفق مع معايير احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.

•
•

إلغاء التقادم في جرائم التعذيب.
السماح بإعادة فتح التحقيق عند طلبه ،في حال اإلثبات بقرار إخالل صادر
عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن القرارات قد صدرت بدون إجراء حتقيق
فعال.

•

مت إلغاء القيود التي كانت موجودة أمام إمكانية إعادة التقاضي في حال
إثبات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن احلكم اجلنائي قد صدر بصورة تخل
باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

•

تقع خسارة للقيمة في رسوم التأميم التي تُدفع ،وذلك بسبب طول فترة
التقاضي في دعاوى التأميم وبسبب التضخم املالي .ولذلك أُجري تعديل
صدر مبوجبه تشريع يحمي فقدان املال لقيمته في دعاوى التأميم( .القانون
رقم  6459بتاريخ  ،2013/4/11اجلريدة الرسمية.)28633 ،2013/4/30 :
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-

القانون اخلاص بإجراء تعديالت على قانون محاكمات أصول القانون وبعض
القوانني األخرى :مبوجب هذا القانون أُجريت بعض التعديالت على قانون
محاكمات أصول القانون رقم  ،1086وقانون احملاماة رقم  ،1136والقانون اخلاص
بتأسيس ومهام احملاكم اإلدارية باملناطق واحملاكم اإلدارية ومحاكم الضرائب رقم
 ،2576وقانون القضاة والنواب العا ِّمني رقم  ،2802وقانون املستشارية املالية
للمحاسب احلر واملستشارية املالية املعتمدة رقم  ،3568والقانون اخلاص بتأسيس
ومهام وسلطات محاكم الدرجة األولى القضائية العدلية واحملاكم العدلية
باملناطق رقم  .5235ويهدف هذا القانون إلى حتقيق التخصص داخل احملاكم
وذلك بتوزيع امللفات الواردة طبقً ا ملوضوعات الدعاوى على احملاكم القانونية
املوجودة داخل العدليات الكبرى الواقعة في أكثر من دائرة .وعلى نحو مشابه
فقد متت املوافقة على أن يقوم اجمللس األعلى للقضاة والنواب العا ِّمني بتحديد
تقاسم العمل بني احملاكم وذلك مبراعاة كثافة األعمال الواردة وطبيعتها بغية
حتقيق التخصص ،وذلك في األحوال ال ُتظهر فيها أكثر من محكمة إدارية أو
ضريبية نشاطً ا وفاعلية في ذات احمليطها القضائي( .القانون رقم  6460بتاريخ
 ،2013/4/17اجلريدة الرسمية.)28633 ،2013/4/30 :

-

املوافقة على القانون اخلاص بإجراء تعديالت على بعض القوانني واملراسيم
بهدف تغيير العبارات املتعلقة باألفراد املعاقني الواردة في القوانني واملراسيم:
وقد استهدف ذلك القانون حتقيق توافق اصطالحي في القوانني التركية ،وإلغاء
التعبيرات التي تُؤذي مشاعر املواطنني املعاقني ،وذلك بإحالل كلمة واحدة هي
«املعاق» بدال ً من تعبيرات أخرى مثل «الكسيح» ،أو «املقعد» ،أو «صاحب
العذر»( .القانون رقم  6462بتاريخ  ،2013/4/25اجلريدة الرسمية،2013/5/3 :
.)28636

-

التصديق على اتفاقية إطار تطوير الصحة والسالمة املهنية رقم :187
انضمت تركيا إلى «اتفاقية إطار تطوير الصحة والسالمة املهنية رقم »187
التي متت املوافقة عليها في اجللسة اخلامسة والتسعني التي انعقدت في 31
مايو /أيار  2006في املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ،وذلك ألن تركيا تشهد
كثيرًا من حاالت إصابات العمل واألمراض املهنية ،ومن ثم تستهدف تركيا تطبيق
املعايير الدولية للصحة والسالمة املهنية بشكل تام غير منقوص ،وتوفير البنية
القانونية الالزمة له بشكل تام( .القانون رقم  6485بتاريخ  ،2013/5/15اجلريدة
الرسمية.)28661 ،2013/5/29 :

-

القانون اخلاص بإجراء تعديالت على قانون الضمانات االجتماعية والضمان
الصحي العام وبعض القوانني األخرى :مبوجب هذا القانون مت إلغاء املشكالت
التي كانت أمام تقدمي الرعاية الصحية اجملانية لألطفال حتت سن الثامنة عشر،
وذلك بإتاحة إمكانية تقدمي املساعدة الصحية لهم دون أي شرط .وفضال ً عن ذلك
أيضا األشخاص الذين ليس لديهم تأمني صحي
فقد شمل التأمني الصحي العام ً
عام أو ال يستفيدون من املساعدات الصحية ممن صدر بحقهم قرارات التدابير
الوقائية وفق أحكام «القانون اخلاص بحماية األسرة ومنع العنف ضد املرأة» رقم
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( .6284القانون رقم  6486بتاريخ  ،2013/5/21اجلريدة الرسمية،2013/5/29 :
.)28661

-

تأسيس معهد اللغات احلية التابع لرئاسة جامعة سيرت (قرار مجلس الوزراء
رقم  2013 /4897بتاريخ  ،2013/6/6اجلريدة الرسمية.)28688 ،2013/6/25 :

-

تعديل املادة  35من قانون اخلدمة الداخلية بالقوات املسلحة التركية :مت تعديل
املادة  35من قانون اخلدمة الداخلية بالقوات املسلحة مبوجب القانون اخلاص
بإجراء تعديالت على قانون اجملندين وبعض القوانني األخرى .وكانت املادة  35تنص
على أن «وظيفة القوات املسلحة :حماية وحراسة الوطن التركي واجلمهورية
التركية املعينة بالدستور» ،فألغى التعديل «وظيفة احلماية واحلراسة».
وأصبحت املادة  35بعد تعديلها تنص على أن «وظيفة القوات املسلحة :الدفاع
عن الوطن التركي ضد التهديدات واخملاطر التي تأتيها من اخلارج ،والعمل على
احلفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها بشكل يحقق لها قوة الردع ،والقيام
باملهام التي تُكلف بها خارج الوطن بقرار من البرملان التركي ،واملساعدة في
حتقيق السالم العاملي» .وبهذا التعديل ألغي احلكم القدمي الذي كان يبرز كسند
قانوني للتدخالت العسكرية التي عاشتها تركيا في املاضي .وقد استهدف ذلك
التعديل تعزيز الدميقراطية ( .القانون رقم  6469بتاريخ  ،2013/7/13اجلريدة
الرسمية )28724 ،2013/7/31

-

توفير إمكانية العودة إلى العمل للمتضررين من انقالب  28فبراير : 1997
اعترف التشريع القانوني املستحدث بحق العودة إلى العمل للذين فصلوا من
أعمالهم بسبب عقوبات تأديبية فُرضت عليهم بعد تاريخ  28فبراير،1997
وكذلك للذين مت إنهاء تعاقدهم الوظيفي ممن يعملون في املؤسسات والهيئات
العامة منذ عام 1990م حتى اآلن بدعوى مخالفتهم الالئحة اخلاصة بالزي .ولن
يخضع هؤالء املفصولون من أعمالهم عند إعادتهم إلى وظائفهم لضوابط
وقيود أعداد التعيينات في الوظائف احلكومية ،كما أن الدولة ستقوم بدفع
أقساط التأمني املستحقة عن الفترة التي قضاها هؤالء املفصولون من أعمالهم
بعي ًدا عن وظائفهم( .القانون رقم  6495بتاريخ  ،2013/7/12اجلريدة الرسمية:
.)28726 ،2013/8/2

-

تأسيس مجلس الشباب الوطني التركي :تأسس مبوجب التعديالت التي أُجريت
مجلس الشباب الوطني التركي داخل بنية وزارة الشباب والرياضة .وعليه فإن
اجمللس سيحقق مشاركة نشطة للشباب جتاه اجملتمع في اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،وسيعمل على تطوير قدراتهم الشخصية ،كما
سيشارك في السياسات التي سيتم إنتاجها في مجال الشباب ،عالوة على
أيضا بعضوية
أنه سيطبق األعمال واملشروعات احمللية والدولية .ويسمح اجمللس ً
اجلمعيات واألوقاف واالحتادات واألندية الرياضية وما شابه ذلك من تنظيمات
ذات نشاط في مجال الشباب( .القانون رقم  6495بتاريخ  ،2013/7/12اجلريدة
الرسمية.)28726 ،2013/8/2 :
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-

السماح بإعادة فتح األوقاف املغلقة :أُتيحت مبوجب التعديل القانوني إمكانية
تأسيس وقف جديد بنا ًء على طلب من مؤسسي األوقاف اجلديدة الذين صدر قرار
بغلق أوقافهم في الفترة من األول من يناير 1990م وحتى تاريخ نشر هذا القانون،
وذلك بشرط أن يحمل ذلك الوقف اجلديد االسم ذاته وتكون له األهداف ذاتها.
وعالوة على ذلك فقد مت النص على إعادة ممتلكات الوقف املغلق التي مت انتقالها
إلى املديرية العامة لألوقاف وأصبحت خاضعة لتصرفها إلى الوقف اجلديد وذلك
في غضون ثالثة أشهر اعتبارًا من تسجيله في سجل احملكمة( .القانون رقم
 6495بتاريخ  ،2013/7/12اجلريدة الرسمية.)28726 ،2013/8/2 :

-

تشكيل هيئة متابعة وتقييم حقوق املعاقني :تشكلت «هيئة متابعة وتقييم
حقوق املعاقني» آخذة في االعتبار «اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق املعاقني»
التي تركيا طرف فيها ،والتشريعات األخرى املتعلقة باملوضوع؛ وذلك من أجل
القيام باألعمال املتعلقة بالتشريعات اإلدارية والقانونية في املوضوعات اخلاصة
بحماية حقوق املعاقني وتفعيلها وتطويرها ،وكذلك تقدمي االقتراحات ،وتقييم
اجلهود التي تُبذل من أجل توعية الرأي العام بشأن التطورات املبذولة ،وطلب إعداد
الوثائق االستراتيجية وخطط العمل املتعلقة بهذا املوضوع والتصديق عليها،
وحتقيق التعاون والتنسيق بني املؤسسات بشأن حقوق املعاقني( .تعميم رئاسة
الوزراء رقم  2013/8بتاريخ  ،2013/7/19اجلريدة الرسمية.)28712 ،2013/7/19 :

-

إلغاء القيود املفروضة على جمع املساعدات :رغم أن املواطنني األتراك يتمتعون
بحرية جمع املساعدات بشكل عام في سياق أنشطة اجملتمع املدني واملسئولية
االجتماعية ،إال أنه قد فُرضت بني احلني واألخرى قيود على هذه احلرية مببررات
مختلفة .ومن األمثلة على ذلك السلطات التي منحت لهيئة الطيران التركي
بشأن جمع جلود األضحية وزكاة الفطر والزكاة بشكل عام .حيث كانت سلطة
جمع جلود األضحية وجمع املساعدات وزكاة الفطر والزكاة عامة منحصرة
في هيئة الطيران التركي .وكان التشريع الذي مينح هيئة الطيران التركي هذه
السلطة االحتكارية يعتمد على احلكم الوارد في املادة  15من «الالئحة اخلاصة
بأسس وأصول جمع املساعدات» الصادرة مبوجب املادة  8من «قانون احلث على
التكافل والتضامن االجتماعي» .وقد مت إخراج هيئة الطيران التركي من وضعية
املؤسسة ذات السلطة الوحيدة في جمع جلود األضحية وزكاة الفكر والزكاة
متاشيا مع املستوى الذي
عامة؛ وذلك بإلغاء ذلك احلكم سالف الذكر من الالئحة
ً
وصلت إليه تركيا في التحول الدميقراطي( .املادة اخلامسة من الالئحة اخلاصة
بإجراء تعديالت على الالئحة اخلاصة بأسس وأصول جمع املساعدات ،اجلريدة
الرسمية.)28777 ،2013/9/26 :

-

إلغاء القيود املتعلقة بزي املرأة العاملة في املؤسسات العامة :تتواجد
التشريعات اخلاصة بزي العاملني في املؤسسات العامة في تركيا في «الالئحة
اخلاصة بزي املوظفني والعاملني في الهيئات واملؤسسات العامة» التي دخلت
حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء رقم  8/5105بتاريخ  .1982/7/16وكانت هذه
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-

-

أحكاما مقيدة بالنسبة للموظفات تشكل عائقً ا لهن
الالئحة التي تتضمن
ً
مهما في توظيف النساء
بسبب ارتدائهن احلجاب .ويعد حظر احلجاب عائقً ا
ًّ
في تركيا وفي توليهن املواقع التي يستحقونها في حياتهن الوظيفية .حيث
يعتبر حظر احلجاب في املؤسسات العامة مخالفة حلقوق اإلنسان ومبادئ القانون
العاملية مثل حرية الدين والوجدان وحق العمل وحظر التمييز على أساس اجلنس
ومبدأ املساواة .ومبوجب التعديل الذي أُجري على تلك الالئحة مت إلغاء حظر
أيضا إلغاء عبارة
احلجاب املفروض على املوظفات ،وبالتوازي مع ذلك التعديل مت ً
«وجوب أن تكون الرأس مكشوفة داخل املباني» املوجودة في اجلملة األولى من
البند رقم  2في القرار اخلاص بزي موظفي الدولة الصادر من مجلس الوزراء رقم
 2413بتاريخ ( .1925/9/2الالئحة اخلاصة بإجراء تعديل على الالئحة املتعلقة
بزي املوظفني العاملني في الهيئات واملؤسسات العامة ،والقرار اخلاص بإجراء
تعديالت على قرار مجلس الوزراء رقم  2413بتاريخ  ،1925/9/2اجلريدة الرسمية:
.)28789 ،2013/10/8
سم الطالب في املدارس االبتدائية :يعتمد إلقاء الطالب للقَ َسم في
إلغاء ق َ َ
املدارس االبتدائية واإلعدادية في تركيا على التعميم الصادر من وزارة التعليم
الوطني رقم  1749/42بتاريخ  .1938/5/18في البداية مت إلغاء إلقاء القَ َسم
في املدارس اإلعدادية مبوجب تعديل في الالئحة منشور في اجلريدة الرسمية رقم
 28360بتاريخ  .2012/7/21بينما ظل إلقاء طالب املدارس االبتدائية للقَ َسم
مستمرا استنادا إلى املادة  12من «الئحة مؤسسات التعليم االبتدائي بوزارة
أيضا
التعليم الوطني» .ومبوجب التعديل الذي أُجري على الالئحة املذكورة فقد مت ً
إلغاء إلقاء القَ َسم في املدارس االبتدائية( .الالئحة اخلاصة بإجراء تعديل على
الئحة مؤسسات التعليم االبتدائي بوزارة التعليم الوطني ،اجلريدة الرسمية:
.)28789 ،2013/10/8
إعادة أراضي دير مور غبريـال إلى الوقف :كانت األراضي التابعة لدير مور غبريـال
(دير املور) الواقع مبركز ميديات مبحافظة ماردين قد مت حتويلها إلى اخلزانة نتيجة
للدعوى القضائية التي رفعتها اخلزانة .إال أن مجلس أوقاف املديرية العامة
لألوقاف التابعة لرئاسة الوزراء قد اتخذت قرارًا بإجماع األصوات بإعادة عدد 12
قطعة منها إلى وقف دير املور السرياني ،وذلك بسبب ظروف الوقف الواردة في
املادة  11املؤقتة من قانون األوقاف رقم  5737بتاريخ 2008/2/20م .وبهذا التشريع
متت إزالة الظلم الذي تعرض له اجملتمع السرياني ،وهو تشريع يُبرز ضمان حقوق
التملك بالنسبة لكافة املواطنني دون أي تفرقة بينهم (.)2013/10/8
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