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 املقدمة  

"ال أحد يعيش بمنأى عن اإلعاقة" شعار دأبت عليه منظمة الصحة العاملية، والذي أصبح من املسلمات في 

املنظومةةةة الية وةةةة وا واقيةةةة والفةةةاكوكيةةةة،  ا  مةن  حةةةد منةةةا أا  بفو في معال عن اإلعةةةاقةةةة، و ةةةذلةةة   ةةةال  ا أو 

هو أو في أحد أ  اد أ ةةةةةة  ه، مي  وا،ه اإلعاقة قضةةةةةةية ،ماعية، مي ام مي  مع ب لبصةةةةةةابة به  ةةةةةةوا  في  ةةةةةة  ةةةةةةه 

امل ةةةةةةةةةةةاي باإلعاقة قيودا وع اقيي مدالية لدي أدااه لوتاايه امحيا ية والعاد ة في م حلة ما من حيا ه، وواصةةةةةةةةةةةة 

 عندما  طعن في السن. 

فد أكدت كي الد اكات السةةماووة والريةة  عات واملواايد الدولية عن  أا قضةةية اإلعاقة ورعا ة ا  ةة ا   

، كما أمحت بيا بها  جب أا  حظو باالهامام وال عا ة وأا  درج عن   ةةلا ا ولوواتامل ةةا
ً
، اعترا ا وحما ة و نييذا

اال ياقيات الدولية عن  ضةةةةةةةةةةة ورو احترام حفو، هذت الياة، و  احة الي   لوا لاضةةةةةةةةةةةطا  بوا،بات امليةةةةةةةةةةةاركة في 

، ةتركيال الدولة ية وا،ه وووا،ه صةةةةعو ات كبير فيمجامعاتها، مال أا  جسةةةةيد هذا املبدأ و  ،ماه مم  ممار ةةةةة عمل

مال أنها ال  االوا غير مرسةةةةةةةةاوون  ،2007 عن  ال غا من  وقيعوا عن  ا ياقية حفو، ا  ةةةةةةةة ا  يوي اإلعاقة عام 

 في امحفو، م  غيرها، وواع ضوا الكتهاكات عدو.

وفي مطار اهاماموا باعاوا حفو، )م  (  ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسانمؤ سة م  الذي دعا ا  

امحكومة  مم  ضةةةةةةةةةة ورو مصةةةةةةةةةةدار هذا الاف و  ويل  بالت امن م  وضةةةةةةةةةةو االنسةةةةةةةةةةاا، وواصةةةةةةةةةةة للياات ا وم  بال عا ة 

وقد أتو ت امحكومة التركية ا ادياف ( لل نة حفو، ا   ا  يوي اإلعاقة. 21التركية للم ا،عة أمام الدورو )

التي  اع ب لوةةةا  ام سةةةةةةةةةةةةةيمةةةة ووفةةةدم هةةةذا الاف و  رصةةةةةةةةةةةةةةةد للعةةةد ةةةد من االكتهةةةاكةةةاتوعةةةدم الت ام باعوةةةداتهةةةا الةةةدوليةةةة، 

، بما في يل  امحوا،ا 2016حدتها عفب االكفاي الياشةةةةةةةةةةي في عام ا  ةةةةةةةةةة ا  يوي اإلعاقة في   كيا، والتي يادت 

املاد ة التي  حول دوا الوصةةةةةةةةةةةةةول مم  امل ا د العامة، والاعذ ب وغيرت من أشةةةةةةةةةةةةةكال  ةةةةةةةةةةةةةو  املعاملة، باإلضةةةةةةةةةةةةةا ة مم  

 العفبات التي  منعوا من الوصول والبفا  في  و، العمي، وعدم ح ولوا عن  الدعا اال،اماعي.

 

 ريعات والقوانينانتهاك التش 

 وا،ه ا  ةةةةةةةةة ا  يوي اإلعاقة في   كيا حوا،ا ماد ة  حول دوا الوصةةةةةةةةةول مم  امل ا د العامة، بما في يل   

و ةةةةةةةةةةةةةااي النفي العام،  امحكومة التركية  يةةةةةةةةةةةةةلت في وضةةةةةةةةةةةةة  قواكيا  حةا هذت ام دمة، وكاكت الل نة قد طلبت 

وصةةةةةةةةةةةةةول وام طوات اإلضةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةة املادةةةذو والناةةةاا  " بيةةةةةةةةةةةةةةةأا ممكةةةاكيةةةة ال6353معلومةةةات حول  نييةةةذ "الفةةةاكوا رقا 
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 النفةيو ةةةةةةةةةةةةةةااةي و  املةاد ةة البياةة مم  الوصةةةةةةةةةةةةةول   و ير في املابفيةة الثغ ات ملعةام ةة الازمةة الاةدابير وكةذلة املحففةة، 

 1".واال  االت واملعلومات،

مم  هذت  الوصةةةةةةةةةول  ممكاكية لاوادو وتيةةةةةةةةة  عية عملية  دابير ا دذت قد امحكومة أا امحكومة التركية وأكد رد

 وصةةةةةةةةةةةول  لضةةةةةةةةةةةماا الط ف الدولة ا دذتها التي الادابير ةهيامولةن لا  ذك  الاف و  أ ة  ياصةةةةةةةةةةةيي عن  2ام دمات،

 املناطد في  ةةةةةةةةةةةةةيما ال امحكومية، واملبانو العام النفي وو ةةةةةةةةةةةةةااي العامة امل ا د مم   علًيا اإلعاقة يوي  ا  ةةةةةةةةةةةةة ا 

 . ال ويية

وأا  3.ال ع   بيكي هاذي ني لا  اا السيا ات هذت أا ابتوبعد م ا،عة امللف التركو محفو، يوي اإلعاقة، 

حيث  م  يا؛يوي اإلعاقة مم  امل ا د العامة  وصةةةةةةةةةةةةةول  ممكاكية أحكام لانييذ النهائو املوعد مددتامحكومة التركية 

، والذي قال ا ورو ية امليوضةةةةةةةةةةةةةية  و  فوهذا ما أكدت  ٢٠١٥.4 عام في م و أو ى  اا ٢٠١٢ عام في  ا ومكاكت امل و 

 5من ا   ا  يوي اإلعاقة. مليها الوصول   مةن ال امحكومية واملبانو العامة ام دمات م ا د من العد د ما

در ةةة عن  مسةةةةةةةةةةةةةةاعةةدو ام ةةدمةةة حيواكةةات  حةا قةةاكوا   و،ةةد البةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةا ةةة مم  يلةة ، 
ع
، وهي  لةة  امحيواكةةات املةة

 تيةةةةةةةةةةةةة  عًيا اقتراًحا طلب قد Veli Agbaba املعارضةةةةةةةةةةةةةة حاي كااب أا من ال غا عن هذا  ا  ةةةةةةةةةةةةة ا  يوي اإلعاقة.

 6.االقتراح ب  ض   كيا في الةبرى  الوطنية ام معيةقبي أا  فوم  ام دمة، كاي بيأا

فترح  ا ماحفاةةه 
ع
  ةةةةةةةةةةةةةمح هار كةةاي تعةةدي بةةأكةةبةة همةةاواتهةةبةةي ومةةا  اوةةد الطيا بلةةة، أا النةةااةةب الةةذي قةةدم هةةذا امل

   كيا في الةبرى  الوطنية ام معية بدوول  ودمة، حيواا و سةةةةةةةةةةةةةاددم ب ةةةةةةةةةةةةة وة معاقة من يعانو الذي ملسةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةارت

(TBMM.باعا أكه غير مسموح له بدوول هذت الوياة ،)7 

                                                           
1 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, List of Issues in Relation to the Initial Report of Turkey, (Nov. 9, 
2018), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/Q/1, ¶ 10. 
2 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, List of Issues in Relation to the Initial Report of Turkey – Replies 
of Turkey to the List of Issues, (Jan. 14, 2019), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/Q/1/Add.1, ¶ 21. 
3 U. S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Turkey, (2017). Also available online 
at http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277227 (last visited Feb. 9, 
2019). 
4 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Initial Report Submitted by Turkey Under 35 of the Convention, 
Due in 2011,(Oct. 4, 2017), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/1,), ¶ 69. 
5 The European Commission, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Reports 
on Turkey, (April 17, 2018), 39 . Also available online at 
https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/CEB/commission_country_reports/2018/20180417-turkey-report.pdf (last 
visited Feb. 6, 2019). 
6 Yurdagul Simsek, CHP's Ağbaba: My Visually Impaired Counselor Cannot Enter the TBMM With His Dog, Sputniknews, 
June 14, 2017, https://tr.sputniknews.com/columnists/201706141028877932-rehber-kopekler-icin-yasa-chpli-veli-
agbaba/ (last visited Feb. 7, 2019). 
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 يوي  لأل ةةةةةةةة ا  صةةةةةةةةعو ات تسةةةةةةةةبب املاد ة البياة مم  الوصةةةةةةةةول   و ير في اليجوات  إا يل ، عن  عاوو

ح مو  ،ام دمة كاي يسةةةاددموا  الذ ن الب ةةة وة اإلعاقات  النفي و ةةةااي مم  الوصةةةول  من ا  ةةة ا  هؤال  وع

 9و ا تعطيي عملية منيا  مي و  قاكوا  نظا حيواكات ام دمة ملدو عاميا كامليا. 8.العام

 تعرضهم للتعذيب واالحتجاز التعسفي 

الكتهةةةاكةةةات عةةةدو ، وواع ب املعةةةارضةةةةةةةةةةةةةيا للحكومةةةة التركيةةةة 2016منةةةذ محةةةاولةةةة االكفاي اليةةةاشةةةةةةةةةةةةةلةةةة في  وليو 

 عدد كبير منها تع ب حيثالحاجاز الاعسيو والانةيي، ولا  يلت من هذت االكتهاكات ا   ا  يوي اإلعاقة، كا

 .ا ية امل الية للحكومةلاعبير عن أرا ها السي لاحاجاز الاعسيو و و  املعاملة أانا  االحاجاز

معلومةةات عن الاةةدابير املادةةذو لامةيا ا  ةةةةةةةةةةةةة ةةا  يوي اإلعةةاقةةة من الاما  بحفوا في وقةةد طلبةةت الل نةةة 

امحياو عن  قدم املسةةةةةةةاواو م  ابو ون، بما في يل   دابير محما تها من االحاجاز الاعسةةةةةةةيو أو املعاملة الفا ةةةةةةةية أو 

 10ت ا  اعترا ات كايبة.الامنساكية أو املوينة أو الاعذ ب الك

  كاد  كوا ال  مت للسةةةةةةةةةةةةؤال ب ةةةةةةةةةةةةلة، وهو أا 
ً
وقامت امحكومة التركية بال د عن  هذت املسةةةةةةةةةةةةألة ب د م ا ،دا

الدولة  فوم باو ير دور الضةةةيا ة للءسةةةا  يوات اإلعاقة الائو  فعن لةةةحا ا للعنف، ولةن بالطب ، لا ييةةةمي هذا 

 للمادو . 11االحاجاز الاعسيو والاعذ ب واالعترا ات الفس وة ال د أي ا اجابة لطلب الل نة بمعلومات عن
ً
وطبفا

عي ب أي  ةةةةة   للاعذ ب أو املعاملة أو  ١٥ من ا ياقية حفو، ا  ةةةةة ا  يوي اإلعاقة، التي  ن  عن  أكهي "ال يع

الطبية والعلمية العفو ة الفا ةةةةةية أو الامنسةةةةةاكية أو املوينة. وبيةةةةةكي وا  ال يع ب أي  ةةةةة   إل، ا  الاجاري 

 ادذ الدول ا ط اف ،مي  الادابير الري  عية واإلداروة والفضااية وغيرها من و ، عليه دوا موا فاه بكامي ح واه

الادابير اليعالة ملن  موضةةةةةةةةةةةةةا  ا  ةةةةةةةةةةةةة ا  يوي اإلعاقة، عن  قدم املسةةةةةةةةةةةةةاواو م  ابو ون، للاعذ ب أو املعاملة أو 

  12."ملوينةالعفو ة الفا ية أو الامنساكية أو ا

السةةة وا في  ةةةو  املعاملة وضةةة وي الاعذ ب دوا أا  دضةةةعوا  ي عفاي  يا عن سةةةؤولاملوم  يل ،  اورط 

صةةعو ة بالغة في الوصةةول مم  أماكن اإلقامة املحدودو  ا  ةة ا  يوي اإلعاقة حتى بعد ابوت التها عليها، وووا،ه

                                                           
8 Begum Feyzioglu, The Story of the Starfish: Attorney Mustafa Keskin with Guide Dog Tabs!, Sonsoz, Jan. 15, 2019, 
https://sonsoz.com.tr/denizyildizi-hikayesi-avukat-mustafa-keskin-ile-rehber-kopek-tabs/ (last visited Feb. 7, 2019). 
9 Electronic Communication, (Feb. 5, 2019), on file with The Advocates for Human Rights 
10 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, List of Issues in Relation to the Initial Report of Turkey – Replies 
of Turkey to the List of Issues, (Jan. 14, 2019), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/Q/1/Add.1, ¶ 27. 
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https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#15 
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حيث  اع ب ا  ةةةةة ا  يوي اإلعاقة املحاجاوا لسةةةةةو  املعاملة وال يسةةةةةاوعب مسةةةةةؤولو السةةةةة وا . 13في السةةةةة ن

 بعض اإلعاقات، مما  ؤدي ملضاعيات في بعض ا حياا للمحاجاون من ا   ا  يوي اإلعاقة. 

" فترح" بعض الاةةدابير "لاوةةادو  ٢٠١٥ ةةةةةةةةةةةةةةادر عن وزارو العةةدل لعةةام وردت امحكومةةة التركيةةة أا الاعميا ال

 عن  أي  ةةةةدابير ملمو ةةةةةةةةةةةةةةةةة للاحفيد في مااعا 
ً
الوعي العةةةةام" بةةةةالاعةةةةذ ةةةةب، لةن م و أو ى، هةةةةذا ال د ال  فةةةةدم دليا

 14الاعذ ب أو مسا لة ام ناو أو  و ير  بي االكا اف للضحا ا.

عاملة لأل ةة ا  يوي اإلعاقة في م اكا االحاجاز مسةةام ، وما أما في أرب الواق ، ما زال الاعذ ب و ةةو  امل

يو  "أد  ا مف"زال الضةةةةحا ا  ديةةةةوا اإلبا  عن  ةةةةو  معاملتها. عن   ةةةةبيي املثال ال امح ةةةة ، قامت مدارو  ةةةة ن 

عاًما، وم ةةةةةةةةةةةةةنف عن  أكه  57من العم    بلغوالذي ، "عارف بيليتاملواطن "اإل، ا ات ا منية امليةةةةةةةةةةةةةددو باع وض 

 في  اقه ولد ه أ ًضا م ب انسداد راوي مامن، مم   ب   ترات من امحبس االكي ادي. وام د   84
ً
٪ معا، ،سد ا

د ن محياز ه والعات  ةةةةةةةةة اا ، والتي قال املسةةةةةةةةةؤولوا منها  مةن أا تسةةةةةةةةةاددم في صةةةةةةةةةن  
ع
بالذك ، أا السةةةةةةةةةيد بيليت أ

يت وعدو  ةةةةة نا   و ون في امحبس االكي ادي باعا ميةةةةةاركتها في احاجاج بيةةةةةأا اكتها  الفنابي.  يما  ا وضةةةةة  بيل

 وقت االحاجا،ات ولا ييار .
ً
  15حفو، الس نا ، لةن ا ضح أكه في حفيفة ا م ، بيليت كاا م وضا

  الفاضةةةة ي 
ع
الذي كظ  في اليةةةةكاوى املفدمة من السةةةة نا  مم  أا السةةةة نا  قد  "مكياز حةيمجليجي"بينما ول

عوقبوا بيةةةةكي غير ميةةةة و ، لةن محةمة اال ةةةةاحناف ألغت امحةا واكحازت مم  مسةةةةؤومي السةةةة ن وأ دت العفو ة. 

 16ملياركاه املاعومة في االحاجاج. مضا يةكما زاد الس ن عفو ة بيليت ملدو عاميا كعفو ة 

يةة الوا،ةب  نييةذهةا، وأشةةةةةةةةةةةةةارت وزارو ام ةار،يةة ا م وةيةة مم  أكةهي "تغييرات امحكومةة عن  اإل، ا ات الفةاكوك

 ،ةةًدا من الةةذ ن أبلغوا  ٢٠١٦ك د عن  محةةاولةةة االكفاي في  وليو 
ً
أو،ةةدت بياةةة موا يةةة للاعةةذ ةةب"، وأا "عةةدًدا قليا

                                                           
13 The advocates for human rights report, on the 21st Session of the Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities. Available at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS

%2fTUR%2f33930&Lang=en 

14 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, List of Issues in Relation to the Initial Report of Turkey – Replies 
of Turkey to the List of Issues, (Jan. 14, 2019), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/Q/1/Add.1, ¶ 35. Id., ¶ 36. 
15 Ugur Sahin, 84 Percent Impaired Prisoner with Disability Not Released, Birgun, May 18, 2017, 
https://www.birgun.net/haber-detay/yuzde-84-engelli-olan-tutukluya-tahliye-yok-160079.html (last visited Feb. 8, 
2019). 
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عن الاعذ ب قدموا شةةةةكوى ر ةةةةمية بسةةةةبب ام وف من االكافام أو عدم الثفة في املؤ ةةةةسةةةةات التي من امليترب أنها 

 17تهدف مم  من  الاعذ ب".

 من العملالفصل  

، عفب محاولة العام الفطا  وتااف من من يوي االعاقة  ةةةةةةةةةةةةة   ١٠٠٠ من أكثرالتركية  امحكومة أقالت

د يلة  اكتهةا  صةةةةةةةةةةةةةار  ملواد  .العةام الفطةا  في  وتييوا معةادو حظ ت، كمةا 2016االكفاي اليةاشةةةةةةةةةةةةةلةة في  وليو  عة  و ع

 للمةةادو 
ً
تعترف الةةدول ا ط اف بحد ا  ةةةةةةةةةةةةة ةةا  " أا عن من اال يةةاقيةةة التي  ن   (٢٧)املعةةاهةةدو، حيةةث أكةةه طبفةةا

يوي اإلعاقة في العمي، عن  قدم املساواو م  ابو ون؛ و يمي هذا امحد م احة الي صة لوا لةسب ال ز، في عمي 

 دااروكه أو  فبلوكه بح وة في  ةةةةةةةةةو، و ياة عمي منياحايا أمام ا  ةةةةةةةةة ا  يوي اإلعاقة وشةةةةةةةةةاملايا لوا و سةةةةةةةةةوي 

 يهمةةةا. و حاي الةةةدول ا ط اف معمةةةال امحد في العمةةةي وتعازت، بمةةةا في يلةةة  حد أولاةةة  الةةةذ ن   ةةةةةةةةةةةةةي ها اكد اطوا 

اإلعاقة وال عملوا، ويل  عن ط ود ا داي ام طوات املنا ةةةةةةةةةةةةةبة، بما في يل   ةةةةةةةةةةةةةن الريةةةةةةةةةةةةة  عات، لاحفيد عدو 

 ." ا  يوي اإلعاقة في الفطا  العامتيغيي ا   أهداف منها

 عن  يل ، 
ً
.  عالة غير اكا ةةةةةةةةةةةةاف  ةةةةةةةةةةةةبي لديها صةةةةةةةةةةةةحيح غير بيةةةةةةةةةةةةكي ودمتها منها   ا الذ ن وتييااملعاوو

   لغي أا التركية امحكومة عن  وءبغيو 
ً
 منها   ا الذ ن العام الفطا  موتيو تعييا معادو عن  املي وب امحظ   ورا

  ا الذ ن اإلعاقة يوي  ا  ةةةةةةةةةةةةة ا   وتيف إلعادو ا ولووة تعطو وأا ،٢٠١٦ عام بعد م  ةةةةةةةةةةةةةوم بمو،ب ودمتها

 .  ومهذا امل بمو،ب ودمتها منها 

اقفهمالتمييز بسبب    السياسية مو

 عن  امح ول  عن  اإلعاقة يوي  ا   ا  قدرو عن   لبي أا  االكفاي محاولة بعد ال ادرو للف ارات كاا

 الوكةةاالت  من  أا أي مجوود في محةةاولةةة التركيةةة امحكومةةةلا  بةةذل  بةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةا ةةة مم  يلةة ،. اال،امةةاعي الةةدعا ماا ةةا

 املاعوم أو اليعني السةةةةةةةيا ةةةةةةة ي ال أي أ ةةةةةةةا  عن  الاميي  ممار ةةةةةةةة من اال،اماعي الدعا ب ام  مدارو عن املسةةةةةةةؤولة

 .تسوله أو الاميي  هذا  جي  التي امل ا يا ،مي  أحكام  لغي أا ووجب

                                                           
17 U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2016: Turkey, (2016). Also available at 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265482. 
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 اال،اماعي الدعا أشكال ،مي  مم  الوصول  في املساواو لضماا و ااي" بةةةةةةةةةةةةةة  اعلد معلومات الل نة طلبتو 

 وام ءس، الدوي، ومسةةةةةةةةةةةاوى  املطلوي، الدعا ومسةةةةةةةةةةةاوى  ضةةةةةةةةةةةعيوا، عن النظ  بغض اإلعاقة، يوي  لأل ةةةةةةةةةةة ا 

 18".الاجئ وض  أو الل و  طالبي أو املوا، ون أو الفومو، أو الع قي ا صي اال،اماعية، وام ليية والعم ،

 أو العم  أو ام ءس أ ا  عن  ا   ا  الطلبات ملفدمو  ميي   و،د ال أكه هارد التركية فيامحكومة  أكدتو 

  لةن، 19.اال،اماعي أو اإلاني ا صةةةةي
ً
ح م إكه  لضةةةةحا ا،ل العدالة مؤ ةةةةسةةةةة أ، تها لدرا ةةةةة و فا  ي يو  ا  ةةةة ا   ع

 معاقة يو  ةةةةةةةةةةةة    فول حيث أكه . واال ةةةةةةةةةةةةاحفاقات اال،اماعية املسةةةةةةةةةةةةاعدو أشةةةةةةةةةةةةكال بعض من املعاوليا اإلعاقة

 عدم بسةةةةبب ام ضةةةة ا  البطاقة عن  للح ةةةةول  بطلب  فدمتي "من عمله بمو،ب امل ا ةةةةيا بعد االكفاي مي ةةةةول 

  وطلبةت دوةي و،ود
ً
 ابنتيو  ،معةاقةة٪  68 أكةا." وأكمةي الخةةةةةةةةةةةةة  ي "منهةا حع موا  فةد يلة ، وم  ابنتي، ل عةا ةة أمواال

  ". اا أوذ يل  في امحسباا، و ا   كنا لل و  واملوتمعاقة، وم  يل  لا ٪ 64

". الطيي ب عا ة الت ام" لديها املعاقيا املي ةةةةةوليا ا  ةةةةة ا  م،مامي من٪ 78  إا الدرا ةةةةةة، لنااا  وو ًفا

 من واكتهاكوا لألطيال ا  ةةةةةا ةةةةةية واال،اماعية االقا ةةةةةاد ة امحفو،  من ابالف ماات  فييد  ا ال ةةةةةدد، هذا وفي

 20".امل  وم قواكيا وال

 التوصيات 

دوا  ،يوي اإلعاقة لل دمات وامل ا د وصول  ممكاكية  حةا التي لفواكياا  نييذعن  امحكومة التركية  ◼

 .الفواكيا هذت بيأا الاوعية حمات ني  ومواصلة ،6353 رقا الفاكوا  يل  في بما ، أوير

 لاعافال الاع ب وعدم السةةةلاي الاجم  ح وة في بامحد اإلعاقة يوي  ا  ةةة ا  ،مي   ما  ضةةةماا ◼

 ة.السيا يارا ها  بسبب الاعسيو االحاجاز أو

 فيداوي السةةةةةةةةةةةةة وا  اإلنسةةةةةةةةةةةةةاا حفو،  اكتهاكات ملن  ملمو ةةةةةةةةةةةةةة  دابير التركية امحكومة  ادذ أا  جب ◼

 .م  ةبيها  حا ب أا ووجب املسافبي

عن االكتهةةاكةةات التي  اع ب لوةةا املاعفليا  لببا  مسةةةةةةةةةةةةةافةةي كظةةام منيةةةةةةةةةةةةةةا  التركيةةة امحكومةةة عن   جةةب ◼

  .االكافام من ووف دوا  و وصا من يوي اإلعاقة،

                                                           
18, (Nov. List of Issues in Relation to the Initial Report of TurkeyCommittee on the Rights of Persons with Disabilities,  

9, 2018), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/Q/1, ¶ 32. 
19 –ittee on the Rights of Persons with Disabilities, List of Issues in Relation to the Initial Report of Turkey Comm 

Replies of Turkey to the List of Issues, (Jan. 14, 2019), U.N. Doc. CRPD/C/TUR/Q/1/Add.1, ¶ 76. 
20Decree Regime Dismissal Congress  –Union (KESK), State of Emergency Confederation of Public Employees Trade  

(Ankara, Turkey: KESK 2017),  158. Also available online at http://www.kesk.org.tr/wp-
.KHKrejimi_ihracKurultayi.pdf-content/uploads/2017/06/OHAL 
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 املحاجاون م مي  معفولة تسةةةةةةةةةويات  و   حاجازاال  م ا د كي أا  ضةةةةةةةةةمن امحكومة التركية أا  جب ◼

 .اإلعاقة يوي 

  ةةةةةةةةةةلوا بسةةةةةةةةةةبب  را ها  جب عن  امحكومة التركية ا داي م، ا ات و دابير إلعادو املوتييا الذ ن  ا  ◼

 .2016السيا ية عفب محاولة االكفاي الياشلة في  وليو 

 


