تركيا
هل تُ َع ّد بلدا ً آمناً؟
أي ٍ
كل حالة فريدة من نوعها .من هنا ،يشري
بكل طلب لجوء عىل ِحدة إذ أ ّن ّ
تنص عليه االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني التي تفرض النظر ّ
بلد «آمناً» .فهذا ما ّ
ال ميكن اعتبار ّ
أي خطر من االضطهاد وعىل قيام احرتام دولة القانون .كام وميكن تصنيف ٍ
بلد «آمن» عىل أنه «بلد ثالث آمن» حيث أ ّن
وصف بلد ما ب«بلد املصدر اآلمن» عىل عدم وجود ّ
الخاص بالالجئني.
طالبي اللجوء الذين م ّروا عرب البلد املذكور قد يت ّم إرجاعهم إليه بسبب اإلجراءات املتعلّقة بطلبات لجوئهم التي تتامىش مع معايري القانون الدويل واألورو ّيب
ّ
إ ّن اعتامد مفهوم «األمن» كأداة للنظر يف حاالت اللجوء قد يحمل عواقب وخيمة عىل الحقوق التي يتمتّع بها طالبي اللجوء (الرجاء النظر إىل موجز سياسات بلد املصدر اآلمن)
امللف قبل أن يُتّخَذ قرار نهايئ بحقّه ،وازدياد الصعوبة يف إثبات حالة طلب اللجوء التي من املر ّجح أن تُرفَض إن مل
مثل اإلجراءات املستعجلة واإلستئناف دون توقيف ،منها إزالة ّ
يت ّم عدم قبولها من قبل البلدان الثالثة اآلمنة.
يف سبتمرب (أيلول)  ،٢٠١٥اقرتحت املفوضية األوروبية مسودّة مرشوع إلنشاء قامئة مشرتكة لالتحاد األورويب ذكرت فيها بلدان املصدر اآلمنة التي ض ّمت الدول التالية املد َرجة يف
امللحق :ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،كوسوفو ،مونتينيغرو ،رصبيا وتركيا .ومن املسلَّم به أ ّن الدول األعضاء الثانية عرش التي اعتمدت هذه
أي من هذه الدول املذكورة عىل أنّها آمنة باستثناء تركيا التي اعتربتها بلغاريا أنّها بلد مصدر آمن .هذا يشري إىل أن تحديد البلدان اآلمنة ال يستند
القامئة مل ت ُج ِمع عىل اعتبار ّ
ينص عىل إمكانية إعادة طالبي اللجوء إىل تركيا برشط أن يت ّم
بالفعل عىل معايري موضوعية .وبتاريخ  ١٨مارس (آذار)  ،٢٠١٥أبرِم إتفاق بني رؤساء دول االتحاد األورويب وتركيا ّ
معالجة املطالبة باللجوء وفقاً للقانون الدويل هناك.
كل من الجمعية األوروبية للدفاع عن حقوق اإلنسان ( ،)AEDHاألورو-متوسط ّية للحقوق ( ،)EuroMed Rightsوالفدرال ّية الدول ّية لحقوق اإلنسان ( )FIDHيعارض
إنّ ّ
اعتامد مفهوم “األمن” .يف حالة تركيا ،تؤكد منظامتنا ،استنادا ً إىل معلومات مبارشة مستقاة من املصدر األ ّول قامت بجمعها ،أ ّن تركيا بلد غري آمن ،أكان بالنسبة إىل املواطنني
ومم يزيد يف ذلك ص ّحة هو تجدّد النزاع املسلح بني الدولة وحزب العامل الكردستاين ( )PKKيف املناطق الكردية منذ شهر يوليو (متوز)
األتراك أنفسهم ،أو املهاجرين والالجئنيّ .
رشد إليها أكرث من  ٢،٥مليون الجئ.
 ٢٠١٥الذي شهد نزوحاً داخليّاً ألكرث من  ٣٥٠،٠٠٠شخص ،باإلضافة إىل تبِعات النزاع يف سوريا عىل األرايض الرتكية التي ت ّ

منذ شهر أغسطس (أيلول) :٢٠١٥
رصاع مميت يف املناطق الكردية

أي شكل من أشكال املعارضة
قمع ّ

حي عىل
•ت ّم تأكيد فرض  ٦٥حظر تج ّول مفتوح وعىل مدار الساعة يف ّ ٢٢
األقل يف  ٧مدن يف جنوب رشق تركيا (بني أغسطس  ٢٠١٥و أبريل (نيسان)
.)٢٠١٦
•تتأثر  ١،٦مليون نسمة مبارشة بهذا الرصاع.
•فقد  ٣٣٨مدنيني حياتهم (من بينهم  ٧٢طفالً ٦٩ ،إمرأة و ٣٠شخصاً فوق
ال ٦٠من العمر).
•إ ّن سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية غري مخ ّولة الوصول إىل املناطق
رضرة.
املت ّ
أي تعريف عنها ،مستخدم ًة املستشفيات
•تعمل القوات الخاصة من دون ّ
واملدارس كمراكز عسكرية.
•ال يُس َمح للسكان بانتشال الجثث من الشوارع ودفنها ،فتبقى مرم ّية
ألسابيع أحياناً.
•هناك أكرث من  ٣٠مزاعم تعذيب أثناء فرتة الحجز ،ولكن مل يجري أي
تحقيق حتى اآلن.

•إ ّن املعارضة السياسية ،مبا يف ذلك أعضاء من الربملان ،عرض ٌة لحمالت
التشهري والتهديد من قبل حزب العدالة والتنمية الرتيكّ ( AKPوهو
الحزب الحاكم).
•تجري عمليات ترهيب واعتقال تعسفي ومالحقة قضائية لعرشات من
املحامني والنقابيني وموظفي املنظامت غري الحكومية املنارصة للحقوق،
معظمهم مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب.
كردي
صحفي
صحفي هم رهن االعتقال اليوم ،من بينهم٢٣
•إ ّن حوايل ٤٠
ّ
ّ
ّ
بينام  ٤٦آخرين يواجهون محاكمة قضائية ،وعد ٌد إضا ّيف وقع ضحيّة
الجسدي أثناء تأدية عمله .وقد ت ّم مؤخرا ً سجن أو ترحيل
اإلعتداء
ّ
الصحفيني األجانب وأؤلئك العاملني لدى وسائل اإلعالم األجنبية.
•يت ّم التصدّي بالق ّوة ملظاهرات االحتجاج وهي محظورة بشكلٍ منهجي،
وتنتج عنها اإلعتقاالت واإلصابات والوفيات يف بعض األحيان.
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مقتل مدافعني عن حقوق اإلنسان

املهاجرين والالجئني

•جرى إغتيال محمد طاهر أليش ،رئيس نقابة املحامني يف ديارباكري ،وعضو
مؤسسة حقوق اإلنسان يف تركيا ،يف ٢٨
جمعية حقوق اإلنسان ،ومؤسس ّ
نوفمرب(ترشين اثاين) .٢٠١٥
•ت ّم مقتل أربعة صحفيني سوريني عىل يد تنظيم الدولة اإلسالميّة  ISISيف
تركيا منذ أكتوبر (ترشين األ ّول)  ٢٠١٥وهم :إبراهيم عبد القادر ،فراس
حامدي ،ناجي الجرف ،ومحمد زاهر الرشق.

•دخل قانون جديد خاص باألجانب والحامية الدول ّية ح ّيز التنفيذ منذ شهر
أبريل  ٢٠١٤بحيث ال ميكن اعتبار طالبي اللجوء غري األوروبيني كالجئني
يف تركيا (ما يح ّد من النطاق الجغرا ّيف التفاقية جنيف لعام .)١٩٥١
•ال يحصل املهاجرون عىل حقوقهم اإلقتصادية واإلجتامعية.
•تقترص الحامية املؤقتة املتوفرة عىل الالجئني القادمني من سوريا دون
سواهم من جنسيات أخرى.
•يت ّم ترحيل الالجئني قرسيّاً من تركيا إىل سوريا.
•يجري إعتقال تعسفي لالجئني من سوريا.
•يتلقّى نشطاء حقوق اإلنسان السورييون املقيمون يف تركيا تهديدات من
السوري.
أطراف يف النزاع
ّ
•يُح َرم الالجئون الذين ت ّم إرجاعهم من اليونان حق توكيل محامٍ أو االتصال
مبنظمة غري حكومية ،كام يُحتَجزون لدى وصولهم إىل تركيا.

أكادمييون من أجل السالم
أكادميي الذين وقّعوا عىل
•فُ ِت َحت التحقيقات اإلدارية ض ّد األلفَي ()٢٠٠٠
ّ
بيان بعنوان «لن نكون طرفاً يف هذه الجرمية» يف شهر يناير (كانون الثاين)
يندّد بالعنف الذي متارسه الدولة يف جنوب رشق البالد.
•قام الرئيس أردوغان بتعريفهم ب«ريكزة اإلرهاب الخامسة» ،وت ّم اعتقال
 ٢١شخص من املوقّعني عىل البيان خالل ال ٤٨ساعة التي تلَت صدور
البيان.
•اتُّهِم أربعة أكادمييني ب «الرتويج لإلرهاب» بحسب قانون مكافحة
اإلرهاب ،وت ّم حجزهم ألكرث من شهر .وأفرِج عنهم يف  ٢٢أبريل ،٢٠١٥
وهم يحاكمون اليوم «إلهانتهم القومية الرتكية» (املادة  ٣٠١من قانون
العقوبات.

ملزيد من املعلومات
الجمعية األوروبية للدفاع عن حقوق اإلنسان ( ،)AEDHاألورو-متوسط ّية
للحقوق ،والفدرال ّية الدول ّية لحقوق اإلنسان ( :)FIDHالبلدان ‘اآلمنة’ :حرمان
حق اللجوء
من ّ
تقرير األورو-متوسطيّة للحقوق والفدراليّة الدوليّة لحقوق اإلنسان ( )FIDHعن
حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تركيا :تقرير مشرتك (يناير )٢٠١٦

إنعدام الضامنات اإلجرائية وعدم استقالية القضاء
•تت ّم املالحقات القضائيّة مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب من خالل املحاكم
الخاصة التي ال تضمن الحقوق األساسية للمرافعة وقد قُبِض عىل العرشات
املهني ال غري.
من املحامني ومحاكمتهم ملامرستهم واجبهم
ّ
•د ّمرت اإلصالحات األخرية بشكلٍ بالغ استقالليّة القضاء ،وال سيام بعد تغيري
بنية املجلس األعىل للقضاة واملدعني العامني.
ست سنوات.
•قد يدوم االحتجاز الذي يسبق قيام املحاكمة فرتة ّ
•يعطي إصالح شهر أبريل  ٢٠١٥املتعلّق ب«التدابري األمن ّية الداخل ّية»
صالحيات واسعة لضباط الرشطة بالتفتيش واالعتقال بدون أمر قضايئ،
ويس ّهل عمليّة استخدام األسلحة.
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إصدارات األورو-متوسطيّة للحقوق عن تركيا
إصدارات عن الفدراليّة الدوليّة لحقوق اإلنسان ()FIDH
جمعية هلسنيك للمواطننيhttp://www.hyd.org.tr/en :
مؤسسة حقوق اإلنسان يف تركياhttp://en.tihv.org.tr :
جمعية حقوق اإلنسان يف تركيا/http://en.ihd.org.tr :

