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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    السادسة واألربعون الدورة  

      ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية باملالحظات اخلتامية للجنة     

  
  تركيا    

  
يف جلـستيها   ) CEDAW/C/TUR/6 (الـسادس لتركيـا   نظرت اللجنة يف التقرير الدوري        - ١

 CEDAW/C/SR.937  الـــوثيقتنيانظـــر (٢٠١٠ يوليـــه/ متـــوز٢١ املعقـــودتني يف ٩٣٨ و ٩٣٧
وتـــرد قائمـــة القـــضايا واملـــسائل الـــيت أعـــدهتا اللجنـــة يف الوثيقـــة        ). CEDAW/C/SR.938 و

CEDAW/C/TUR/Q/6 يف الوثيقة تركيا وترد ردود CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1. 
  

 مقدمة    

 ، الـذي كـان   الـسادس تقريرها الدوري    على   رفتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الط       - ٢
قائمـة علـى    أن التقريـر أعـد يف إطـار عمليـة           بـ وتالحظ اللجنة مع التقـدير      . منسقا تنسيقا جيدا  

عـن تقـديرها    أيـضا   تعرب اللجنـة    و.  مشلت هيئات حكومية ومنظمات غري حكومية      املشاركة،
الفريـق العامـل   ة الـيت أثارهـا     ردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا واألسـئل           علـى   للدولة الطرف   

ــا وعــدم مراعــاة  تقــدمي التقريــر،  للتــأخر بعــض الــشيء يف   تأســف غــري أهنــا  . قبــل الــدورة  مل
وتالحـظ  .  إىل توصياهتا العامـة    وعدم إشارته ،   للجنة مبا فيه الكفاية    اخلتامية السابقة املالحظات  

صنفة حـسب   املـ حصائية  اإلبيانات  ال يقدم سوى قدر حمدود من آخر ال       اللجنة أيضا أن التقرير     
 .  املرأة يف كثري من اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةوضعنوع اجلنس بشأن 

 ةهـا وفـدا كـبريا رفيـع املـستوى برئاسـة وزيـر             يفادوتثين اللجنة على الدولـة الطـرف إل         - ٣
جـل،   اللجنة الربملانيـة لتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والر            ةرئيسضم  الدولة لشؤون املرأة واألسرة،     
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لخـدمات االجتماعيـة ومحايـة      املديريـة العامـة ل    وضـع املـرأة، و    لللمديرية العامـة    املدراء العامني   و
 وزارة اخلارجيـة، فـضال عـن        يفاملديرية العامـة للـشؤون الـسياسية املتعـددة األطـراف            ، و الطفل
وح لحـوار الـصريح واملفتـ     عـن تقـديرها ل     اللجنة   وتعرب. الوزارات احلكومية  عن خمتلف ممثلني  

 ردا علـى    املقدمـة  املفـصلة     اإلضافية التوضيحاتووالبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة        
 . األسئلة الشفوية اليت طرحها أعضاء اللجنة

  
  اجلوانب اإلجيابية     

مــن  ٩ املــادة  مــن١ الفقــرة تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لــسحب إعالهنــا بــشأن   - ٤
ــاين  ــة يف كــانون الث ــا/االتفاقي ــانون    ٢٠٠٨ يرين ــيت أدخلــت علــى ق ــسية بعــد التعــديالت ال  اجلن

 . التركية

اجلـامع للتقريـرين     الدولـة الطـرف      تقريـر وترحب اللجنـة بالتقـدم احملـرز منـذ النظـر يف               - ٥
يف مجلــة أمــور ، )Corr.1 و CEDAW/C/TUR/4-5 (٢٠٠٥الــدوريني الرابــع واخلــامس يف عــام 

 واســـعة مـــن التـــدابري التـــشريعية طائفـــةعتمـــاد  وانفـــذت اإلصـــالحات التـــشريعية الـــيت منـــها
وجتـدر  . والسياسات والـربامج لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    

وتعــديل  ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، القــانون اجلنــائيلتعــديالت علــى اإلشــارة بالتحديــد إىل ا
الـذين يعيـشون بعيـدين عـن       ألفراد األسـرة    قانون محاية األسرة، الذي يتضمن احلماية القانونية        

 للنـساء احلوامـل    مـآوي  يـضمن تـوفري      الذي، وقانون محاية الطفل،     بعضهم أو املنفصلني قانونيا   
أيــضا إىل اعتمــاد وجتــدر اإلشــارة بوجــه خــاص . وغريهــن للخطــر وضــحايا العنــف املعرضــات

العمـل االسـتراتيجية    وخطـة   لمـساواة بـني اجلنـسني،       خطـة العمـل الوطنيـة ل      ، مثل   للعملخطط  
 وخطة العمل الوطنيـة ملكافحـة العنـف    ،اإلجنابيةاجلنسية ولصحة الوطنية لقطاع الصحة بشأن ا  

 .  ضد املرأة، وخطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشرالعائلي

اعتمــاد الربملــان مــؤخرا جملموعــة مــن التعــديالت الدســتورية تتــضمن  وتالحــظ اللجنــة   - ٦
موضـوع اسـتفتاء   وسـتكون هـذه اجملموعـة     باملـساواة بـني اجلنـسني،     املتعلقـة من األحكام   عددا  

 . ٢٠١٠سبتمرب /وطين يف أيلول

الـيت تقـوم   وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الربملانيـة لتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل،                - ٧
 وتقـدم ،  الربملـان هبـا    وإبـالغ    املـساواة بـني اجلنـسني     يف جمـال    الدوليـة    الوطنية و  التطوراتبرصد  
  . الربملاناملعروضة على  ومراسيم القواننيالقوانني حسب الطلب بشأن مشاريع  هاآراء
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  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
أحكام اتفاقية القـضاء علـى مجيـع        تنفيذ مجيع   الدولة الطرف   بواجب  تذكر اللجنة     - ٨

ى أن الــشواغل والتوصــيات ، وتــرتنفيــذا منــهجيا ومتواصــال أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
الدولـة الطـرف مـن اآلن    أقـصى االهتمـام مـن     يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلـب   الواردة

 علـى وبنـاء علـى ذلـك، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف               . وحىت تقدمي التقرير الدوري املقبل    
لنتائج عن اإلجراءات املتخذة واتبلغ التركيز على هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن 

مجيـع الـوزارات    أن توايف   الدولة الطرف   ب اللجنة   وهتيب. احملققة يف تقريرها الدوري املقبل    
  .تاملضمان تنفيذها ال هبذه املالحظات اخلتامية الربملان والسلطة القضائيةاملعنية و

  
  الربملان    

ــذ الكامــ       - ٩ ــسية عــن التنفي ــد علــى أن املــسؤولية الرئي ــة التأكي ل يف حــني تعيــد اللجن
اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تقع علـى عـاتق احلكومـة أساسـا وأهنـا خاضـعة                  
للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإهنا تشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة جلميـع فـروع احلكومـة،                   
وبالتايل تدعو الدولة الطرف إىل تـشجيع برملاهنـا الـوطين علـى أن يقـوم، وفقـا إلجراءاتـه،                    

اختــاذ التــدابري الالزمــة يف مــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه املالحظــات اخلتاميــة وحــسب االقتــضاء، ب
  . وبعملية اإلبالغ املقبلة اليت تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية

  
  تعريف املساواة وعدم التمييز     

ــة تالحــظ أن    - ١٠ ــز   مــع أن اللجن ــادئ العامــة للمــساواة وعــدم التميي ــة مبوجــب املب مكفول
ــادة ــن الدســ ١٠ امل ــرد تور و م ــة،  ت ــشريعات احمللي ــا يف الت ــزال فإهن ــدم   ال ت ــالقلق إزاء ع ــشعر ب ت
 تنيلمـاد وفقـا ل  يف تشريعاهتا الوطنيـة     يف مجيع مناحي احلياة      حمدد للتمييز ضد املرأة      حظر وجود

ــة  قــانون أيــضا عــدم وجــود  وتالحــظ. مــن االتفاقيــة ٢و  ١  شــامل ملكافحــة التمييــز يف الدول
  . الطرف
 الدولـة   تقـوم ، وتوصي بأن    ٢٠٠٥عام  لة مالحظاهتا اخلتامية السابقة     تكرر اللجن و  - ١١

تدعو اللجنـة الدولـة     و. من االتفاقية  ٢و   ١ تنيلمادوفقا ل لتمييز ضد املرأة    حبظر ا الطرف  
 مبــا يف ذلــك ،لتمييــزتــشريع شــامل ملكافحــة االنظــر يف وضــع واعتمــاد أيــضا إىل الطــرف 

احليـاة،  ملختلـف أشـكاله يف مجيـع منـاحي          اضح  تعريف واضح للتمييز ضد املرأة، وحظر و      
االسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي      مـع التوصـيات الـيت قـدمت خـالل        يتماشـى أيـضا    مبا

   . بشأن تركيا٢٠١٠مايو /أجراه جملس حقوق اإلنسان يف أيار
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  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري والتوصيات العامة للجنة    
االتفاقيـة والربوتوكـول    للتوعيـة ب  باجلهود اليت بذلتها الدولة الطـرف       حتيط اللجنة علما      - ١٢

ــها   ــاري، لكن ــزال االختي ــالقلق  ال ت ــشعر ب ــة  ت ــة وبروتوكوهلــا  ب مــن احتمــال عــدم املعرف االتفاقي
، وبالتـايل   وعـدم تقـدير أمهيتـها حـىت اآلن مبـا فيـه الكفايـة              العامة للجنـة    والتوصيات  االختياري  

 التدابري، مبا فيهـا التـشريعات، الـيت        الختاذ   كأهم أساس قانوين  نتظام  بااحتمال عدم استخدامها    
  .هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف

ن وبرملـاني يـشارك فيهـا    والـدعوة،  للتوعيـة  محـالت  بإعـداد وتنفيـذ   توصي اللجنـة    و  - ١٣
هور، مبا يف ذلك القيادات الدينية والتقليديـة، مـن أجـل            اجلمعامة  اجملتمع املدين و  أوساط  و

. دعم مبدأ املساواة بني اجلنسني وحظـر التمييـز  و ألحكام االتفاقية التوصل إىل فهم أفضل   
 احملليـة املتـصلة هبـا جـزءا        والقوانني ضمان جعل االتفاقية     إىلوتدعو كذلك الدولة الطرف     

ن و القـضائيني، مبـن فـيهم القـضاة واحملـام      وتـدريب املـوظفني  تـدريس القـانون  ال يتجزأ مـن     
  وعـدم التمييـز    اجلنسنيخ ثقافة قانونية تدعم املساواة بني       يوذلك لترس واملدعون العامون،   

  .يف البلد
  

  األحكام التمييزية     
 مـن التـدابري التـشريعية للقـضاء علـى التمييـز ضـد               باختاذ العديد يف حني ترحب اللجنة       - ١٤

 القـانون اجلنـائي   األحكـام التمييزيـة يف      عـدم إلغـاء مجيـع        مـن    تـشعر بـالقلق   ل  املرأة، فإهنا ال تـزا    
وتـشمل هـذه األحكـام    . ق التنفيذ الكامـل لالتفاقيـة    ي، األمر الذي يع    أو تعديلها  والقانون املدين 

 يف  دون موافقتـها   لمـرأة لفحص اجلهـاز التناسـلي      اليت تسمح ب  ،  القانون اجلنائي  من   ٢٨٧املادة  
   .معينة ظروفظل 
، وحتــث الدولـة الطــرف  ٢٠٠٥عـام  لتكـرر اللجنـة مالحظاهتــا اخلتاميـة الــسابقة    و  - ١٥

ــعلـــى  ــراع بـ ــة اجلهوداإلسـ ــة   املبذولـ ــام القانونيـ ــديل األحكـ ــة لتعـ ــزال التمييزيـ الـــيت ال تـ
.  لـذلك  جـدول زمـين حمـدد    وعلـى وضـع   من االتفاقيـة  ٢ا مع املادة    اهتتشريعملواءمة   قائمة
تكـون  ، تكرر اللجنة توصـيتها الـسابقة بـأن          القانون اجلنائي  من   ٢٨٧ما يتعلق باملادة     ويف

  .  التناسلي يف مجيع الظروفجهازهاموافقة املرأة شرطا مسبقا لفحص 
 اللجنة جمددا عن قلقها إزاء عدم وجود معلومـات وبيانـات إحـصائية عـن أثـر        وتعرب  - ١٦

ة يالــسياساحليــاة والــصحة و والعمــل التعلــيم ميــادين احلجــاب يف ارتــداءاحلظــر املفــروض علــى 
  .  من املدارس واجلامعاتاملستبعداتالعامة، مثل عدد النساء و
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 وتطلب من الدولة الطرف ٢٠٠٥تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة لعام     و  - ١٧
دراســات لتقيــيم أثــر احلظــر املفــروض علــى ارتــداء احلجــاب يف ميــادين التعلــيم  جتــري أن 

الـدوري  السياسية والعامة، وإدراج معلومات مفصلة يف تقريرها         احلياة والصحة و  والعمل
  .  عن نتيجة الدراسة والتدابري املتخذة إلزالة العواقب التمييزية للحظراملقبل

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة     

 مــن ٤املــادة  مــن ١احملــدود للفقــرة تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء تطبيــق الدولــة الطــرف    - ١٨
ــة، وتال ــة  أن حــظ االتفاقي ــدابري اخلاصــة املؤقت ــق الت ــالتعليم   يفإال حــىت اآلن ال تطب ــق ب ــا يتعل م

 الربملـان تتـضمن     جمموعـة التعـديالت الدسـتورية الـيت اعتمـدها         وتالحظ اللجنـة أن     . والتوظيف
مبــدأ متعارضــة مــع التــدابري املتخــذة لتحقيــق املــساواة الفعليــة ال تكــون أن يــنص علــى حكمــا 

 يف ووفـق عليهـا  ؤقتـة إذا    املاصـة   اخلتـدابري   ن يؤدي إىل زيـادة اللجـوء إىل ال        مما حيتمل أ  املساواة،  
  . ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلولالذي سينظم ستفتاء اال
 اجملاالتؤقتة يف   املاصة  اخلتدابري  بتطبيق ال الدولة الطرف   تقوم  توصي اللجنة بأن    و  - ١٩

ص موارد إضـافية عنـد      يوختصتعاين من الضعف    اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيال ناقصا أو         
بتعريـف   الدولـة الطـرف      تقـوم بأن  أيضا  توصي اللجنة   و. النهوض باملرأة بإلسراع  لاحلاجة  

 مـن  ٤ املـادة   مـن ١ الفقـرة  فهوم التدابري اخلاصة املؤقتـة املـبني يف      املعنيني مب مجيع املسؤولني   
للجنة الدولة الطرف   وتدعو ا .  للجنة ٢٥  رقم توصية العامة ال يف    الوارد االتفاقية وتفسريه 

مـىت  ،  جمموعـة التعـديالت الدسـتورية      معلومات عـن أثـر       تضمن تقريرها الدوري املقبل   أن  
 اسـتخدام التـدابري   علـى ، ٢٠١٠سبتمرب / يف أيلول الذي سينظمستفتاءاال يف   ووفق عليها 

  . اخلاصة املؤقتة يف خمتلف اجملاالت
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية     
، مبا يف ذلـك الـربامج       اليت اختذهتا الدولة الطرف    بالتدابري العديدة     أن اللجنة ترحب   مع  - ٢٠

، فإهنـا  بـدور املـرأة والرجـل   أو االستراتيجيات املتبعة ملكافحة القوالب النمطيـة الـسلبية املتعلقـة           
ــالقلق إزاء اســتمرار املواقــف    ال ــة الرجــل تــزال تــشعر ب ــة القائمــة علــى هيمن  والقوالــب النمطي
وإدامـة تبعيتـها    ها  تمييـز ضـد   تنطوي علـى ال    املرأة ومسؤولياهتا اليت     بأدوارما يتعلق    راسخة يف ال

وتشري إىل أن هذه املواقف التمييزية والقوالب النمطيـة تـشكل عقبـات             . داخل األسرة واجملتمع  
وضـع املـرأة يف     إضـعاف    يف   وتـساهم  احلقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة           إعمـال  أمام   كأداء
وتكـرر اللجنـة أيـضا    .  والـصحة واملـشاركة يف احليـاة الـسياسية والعامـة       والعملالت التعليم   جما
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يف ســن  قلقهــا إزاء اســتمرار املمارســات التقليديــة الــضارة، مبــا يف ذلــك الــزواج اإلعــراب عــن
  .  القسريمبكر والزواج

لدولــة حتــث اا ، فإهنــ٢٠٠٥عــام للجنــة لاخلتاميــة الــسابقة املالحظــات متــشيا مــع و  - ٢١
النمطيـة وفقـا    وللقـضاء علـى املواقـف التمييزيـة         بـذل جهـود حثيثـة       الطرف على مواصـلة     

علـى تكثيـف التعـاون يف هـذا الـصدد           ها أيضا   وحتث. من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢للمادتني  
 والزعماء التقليديني اجملتمعات احمللية النسائية وقادة واجلماعاتمع منظمات اجملتمع املدين 

ــديني ــن  وال ــضال ع ــائاملدرســنيني، ف ــة الطــرف   .  اإلعــالمل ووس ــة الدول ــدعو اللجن  إىلوت
 جهودها الرامية إىل تصميم وتنفيذ استراتيجيات طويلة األجل، فضال عن بـرامج      مضاعفة
 علـى مجيـع مـستويات اجملتمـع، بغيـة هتيئـة             املرأة والرجـل  ستهدف  اليت ت  والتوعية،   التثقيف

 النمطية واملمارسات التقليدية اليت متيز ضد املرأة ومتكني        القوالبعلى  اتية للقضاء   وبيئة م 
االسـتمرار يف رصـد     كذلك إىل   وتدعو الدولة الطرف    . املرأة من ممارسة حقوقها األساسية    

، واختـاذ اإلجـراءات املناسـبة       واستعراضـها دوريـا   لتدابري املتخـذة مـن أجـل تقيـيم تأثريهـا            ا
  . ملقبليف تقريرها الدوري اوإبالغ اللجنة عنها 

  
  العنف ضد املرأة     

 التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضـد املـرأة، مثـل التعـديالت        مع التقدير تالحظ اللجنة     - ٢٢
دد التدابري الـيت    حيرئاسة الوزراء   عن   تعميم   وصدور التركي،   القانون اجلنائي اليت أدخلت على    

 العنــف ضــد املــرأة، حــاالتلرصــد ، وإنــشاء جلنــة  عنــهايــتعني اختاذهــا واملؤســسات املــسؤولة 
 التوعيـة    بـرامج   ضد املرأة، فضال عن خمتلـف      العائليواعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنف       

وضـع خطـة عمـل جديـدة بـشأن العنـف            بصدد  وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف      . التدريبو
ك العنـف   العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـ     تفـشي تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار    غري أهنـا  . ضد املرأة 
وتالحـظ اللجنـة   . مـن النـساء يف إقلـيم الدولـة الطـرف        يف املائـة     ٣٩تتعـرض لـه     ، الذي   العائلي

 بشأن محاية األسرة، لكنها تالحظ أيضا عدم وجـود قـانون وطـين              ٤٣٢٠وجود القانون رقم    
 مـأوى  ٥٧ (املـآوي دود مـن  احملـ عـدد  كـذلك ال وتالحظ اللجنة . شامل حول العنف ضد املرأة  

ــع أ ــة الطــرف يف مجي ــا إىل امل   ) حنــاء الدول ــة افتقاره ــق مــن إمكاني ــساورها القل ــقوي  املناســبة راف
  . الكافية واملوارد

 األولويــة العتمــاد تــدابري إيـالء حتـث اللجنــة الدولــة الطـرف علــى االســتمرار يف   و  - ٢٣
وتـدعو اللجنـة الدولـة      . ١٩  رقـم  شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة وفقا لتوصـيتها العامـة         

 مجيع أشكال ضد شامل قانون من أجل سن ٤٣٢٠ رقم القانون تقييم وتعزيز ىلإالطرف 
الـنص يف هـذا القـانون علـى حظـر           ، وضـمان    العائليالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف        
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وسـائل  علـى   النساء والفتيات   وحصول ضحايا العنف من     مجيع أشكال العنف ضد املرأة،      
ــا يف ذلــك     ــة، مب ــصاف واحلماي ــة لالنت ــة، و فوري ــر احلماي ــى حماكمــة إصــدار أوام ــاة عل  اجلن

ــة الــسابقة  الحظــاتاملومتــشيا مــع . ومعاقبتــهم ــة لاخلتامي توصــي فإهنــا ، ٢٠٠٥عــام للجن
ملسؤولني احلكـوميني والـسلطة القـضائية      فائدة ا  ل األنشطة والربامج التدريبية   بتوسيع نطاق 

قـدرهتم علـى    لتأكد مـن     إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات الصحية، وذلك ل       واملسؤولني عن 
. الــدعم الكــايف للــضحاياومكافحتــها وتقــدمي ميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة التــصدي جل

 املـرأة ميـع أشـكال العنـف ضـد         جبتوعية  يف تنظيم محالت عامة لل    ستمرار  باالوتوصي أيضا   
يف تــوفري خــدمات إضــافية   الدولــة الطــرف تــشرعوتوصــي اللجنــة كــذلك بــأن  . والفتــاة

 ذلـك إنـشاء املزيـد مـن     وغريها من خدمات الدعم لضحايا العنف، مبـا يف ة  إلسداء املشور 
. ، وضمان ختـصيص مـوارد كافيـة مـن أجـل تنفيـذ التـدابري الالزمـة يف هـذا الـصدد                   املآوي

وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف تعزيـز تعاوهنـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف                      
  . جمال العنف ضد املرأة

 تعمـيم   صـدور ، مثـل    القتل دفاعا عن الشرف   للجنة التدابري املتخذة ملكافحة     وتالحظ ا   - ٢٤
تــشعر بــالقلق إزاء اســتمرار غــري أهنــا .  والتوعيــةللتــدريبرئاســة الــوزراء، وتنفيــذ بــرامج عــن 

 يف املنـاطق الريفيــة  مـدى انتـشارها   وعـدم وجـود بيانـات متاحـة عـن      ارتكـاب جـرائم الـشرف   
 ومفادهــا أنعلمــا باملعلومــات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف جنــة ويف حــني حتــيط الل. النائيــة أو

القــانون  مــن ٨٢املــادة يعتــرب مــشموال بأحكــام    دفاعــا عــن الــشرف وأالعــادات القتــل باســم 
قـد عـدلت     “االسـتفزاز دون مـربر    ” من القـانون اجلنـائي الـيت تتعلـق بــ             ٢٩اجلنائي وأن املادة    

، فإهنـا ال تـزال   يب جـرائم القتـل دفاعـا عـن الـشرف      على مـرتك   ات العقوب إمكانية ختفيف إللغاء  
رتكيب ملـ قـل صـرامة     حماكمـات أ  إىل  القـانون اجلنـائي      أحكام   من احتمال أن تؤدي   تشعر بالقلق   
  . وختفيف العقوبات عليهمهذه اجلرائم

القـانون   مـن    ٨٢ نطـاق املـادة      يف جـرائم الـشرف صـراحة        بإدراجتوصي اللجنة   و  - ٢٥
 علــى غــرارهــذه اجلــرائم علــى حممــل اجلــد وأخــذ ، قتــل عمــدم جــرائاجلنــائي وتــصنيفها ك

تنفيـذ تـدابري   بوتوصـي اللجنـة أيـضا     . احملاكمـة التحقيـق و  من حيث    األخرى   نفجرائم الع 
تـستهدف املـسؤولني عـن إنفـاذ القـانون          للتثقيف والتوعية    فعالة، مبا يف ذلك تدابري       وقائية

اجملتمعـات   االجتمـاعيني وقـادة      ئينيواألخـصا واجلهاز القضائي ومقدمي اخلدمات الـصحية       
 معلومـات   تقريرهـا وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تـضمن      . اجلمهورعامة   و احمللية
 جرائم الشرف، وخباصـة يف املنـاطق الريفيـة أو النائيـة، مبـا يف ذلـك عـدد            عدد عن   مفصلة

  .املفروضةوالعقوبات ، واجملرمني الذين صدرت يف حقهم عقوبات واحملاكماتالتحقيقات 
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   البغاء واستغالل بالبشراالجتار     
 علــى حــد عبــور لالجتــار بالنــساءالقــصد وامل انبلــدهــي مــن تالحــظ اللجنــة أن تركيــا   - ٢٦
وترحب باجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالبـشر واسـتغالل البغـاء،                   . سواء
أحكــام قانونيــة ملعاقبــة وضــع البــشر، ويف ذلــك إنــشاء فرقــة عمــل وطنيــة ملكافحــة االجتــار ب مبــا

وترحـب اللجنـة باعتمـاد خطـة        . واستغالل البغاء بالبشر  املمارسات اإلجرامية املرتبطة باالجتار     
، لكنــها تــشعر بــالقلق إزاء عــدم كفايــة املــوارد   بالبــشرالعمــل الوطنيــة الثانيــة ملكافحــة االجتــار 

 تـشعر اللجنـة بـالقلق     و. زمـة لرصـد إجنازاهتـا     البشرية واملالية لتنفيذها، فضال عن املؤشـرات الال       
الــسلطة تهدف تــسالتــدريب وخمتلــف أنــشطة التوعيــة الــيت  ومحــالت  أنــشطة إزاء تنفيــذ أيــضا

ــاذ القــانون  القــضائية والعــاملني يف جمــايل   عامــة  احملــتملني والــضحاياالــصحة، فــضال عــن  وإنف
منظمـات  غالبا مـا تـديرها      ، اليت   املآوياجلمهور، وتوفري اخلدمات الكافية لضحايا االجتار مثل        

هــذه تفــشي اســتمرار  منــشغلة إزاء اللجنــةو. غــري حكوميــة تعتمــد علــى املــساعدات اخلارجيــة
  . سيما االجتار عرب احلدود ، وال واتساع نطاقهااملشكلة

 ملكافحـة   الالزمـة حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى مواصـلة اختـاذ مجيـع التـدابري                 و  - ٢٧
  املشكلة لتفشيونظرا  .  من االتفاقية  ٦ بالنساء واألطفال وفقا للمادة      مجيع أشكال االجتار  

طـة العمـل   التنفيـذ اجليـد خل  على ضـمان   أيضا  ، حتث اللجنة الدولة الطرف      واتساع نطاقها 
. املـآوي للـضحايا، مبـا فيهـا     الوطنية الثانية، وتوفري ما يكفـي مـن خـدمات الـدعم الـشاملة         

التعـاون مـع بلـدان املنـشأ والعبـور          بـشأن   جهودها  فة  مضاعالدولة الطرف   ب اللجنة   وهتيب
الـدويل واإلقليمـي والثنـائي مـن أجـل منـع االجتـار، وتقـدمي اجلنـاة                  على األصـعدة    واملقصد  

  . وتكرارهدماج ملنع اإليذاء اإلإعادة برامج العدالة، وحتسني  إىل
  

  سياسية والعامةاملشاركة يف احلياة ال    
، ألن املـرأة    ٢٠٠٥عـام   لمالحظاهتا اخلتامية السابقة    إلشارة إىل   تشعر اللجنة بالقلق، با     - ٢٨

األوسـاط  يف جمـاالت منـها       يف احلياة الـسياسية والعامـة،        إىل حد كبري  ال تزال ممثلة متثيال ناقصا      
. صـنع القـرار   مناصب القيـادة و   السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية، وخاصة يف       واألكادميية  

 يف املائـة حاليـا منـذ        ٩,١ إىل   ٤,٦ يف الربملـان ارتفـع فقـط مـن           املـرأة متثيـل   وتالحظ اللجنة أن    
بـالقلق إزاء    أيـضا    تـشعر و .١٩٣٤ يف عـام      لالنتخابـات  على حق التصويت والترشـح    حصوهلا  

عدم وجود تـدابري خاصـة مؤقتـة، مثـل نظـام احلـصص، لزيـادة متثيـل املـرأة يف احليـاة الـسياسية                         
  .  ملزمة لتطبيقهاأنظمةانونية أو  أحكام قعدم وجودوالعامة، وتالحظ 

تـدعو الدولـة    فإهنـا   ،  ٢٠٠٥عـام   للجنـة ل  اخلتاميـة الـسابقة      الحظـات املمتشيا مـع    و  - ٢٩
ــدابري، إىلالطــرف  ــادة عــدد النــساء   مقترنــة مبقــاييس اختــاذ ت ــة حمــددة، لزي  وجــداول زمني
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ضـوء توصـيتها    احلياة السياسية والعامـة، علـى مجيـع املـستويات ويف مجيـع اجملـاالت، يف                  يف
 تـدابري خاصـة مؤقتـة، مبـا يف      باختـاذ  الدولـة الطـرف   بأن تقـوم    توصي  كما  . ٢٣  رقم العامة
، ٢٥ العامـة رقـم      تهامن االتفاقية وتوصـي    ٤ من املادة    ١للفقرة  ، وفقا   نظام احلصص ذلك  

 وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف       . قياديـة المناصـب   للاملـرأة   تقلد  لتعزيز جهودها الرامية إىل     
ــى أ ــد مــن    عل ــوفري مزي ــها ت ــور يف مجلت ــاء القــدرات   م ــدريب وبن ــرامج الت ــساء  ب ــدة الن لفائ

 الـيت تـستهدف     محالهتـا بالفعل، وتعزيـز    الراغبات يف شغل مناصب عامة أو الالئي يتقلدهنا         
وحتـث  . املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة         مـشاركة    أمهيـة للتوعيـة ب  كال من املرأة والرجل     
  . ألثر هذه التدابريني نتظماملتقييم الستعراض واال على  كذلكاللجنة الدولة الطرف

  
   التعليم    

ــة    - ٣٠ ــل       بترحــب اللجن ــيت اختــذت، مث ــدابري ال ــات والت ــيم الفتي ــة لتعل ــاء األولوي ــع إعط دف
ــة مــساعدات  ــى شــكل  (تعليمي ــشروطة عل ــة م ــشاريع واحلمــالت  ) حتــويالت نقدي وخمتلــف امل

التحـاق  معدالت   يفوتالحظ أيضا حتقيق بعض التقدم      . ية وزارة التربية الوطن   املدعومة من قبل  
ــساء  ــة قلقــة مــع ذلــك   .  وانقطــاعهن عــن الدراســة باملــدارسالفتيــات والن ــزال اللجن مــن وال ت

يف مجيع مـستويات التعلـيم، وخباصـة يف جمـال التـدريب      الذكور واإلناث  استمرار التفاوت بني    
ــيم العــايل  ــة  . املهــين والتعل ــقوتالحــظ اللجن ــة  اســبقل ــة النمطي ــارات التعليمي ، حيــث تمرار اخلي

 واخنفـاض   طاغية يف جماالت التعليم اليت ختتارهـا اإلنـاث عـادة،          الفتيات والنساء   زالت نسبة    ما
قد يكـون نامجـا عـن القوالـب النمطيـة      وإمتام دراستهن الذي   باملدارس   البناتمعدالت التحاق   

 لـدى وتالحـظ اللجنـة أيـضا أن معـدل األميـة            . التعلـيم   يف للبـنني  وإعطـاء األولويـة      هبـن املتعلقة  
إزاء الــصعوبات التعليميــة الــيت أيــضا منــشغلة اللجنــة و. يف املائــة ١٣,٨ يبلــغالنــساء البالغــات 

والنـساء الكرديـات    العرقية، وال سيما الفتيـات  اجلماعاتالنساء والفتيات من خمتلف تواجهها  
وعـدم كفايـة    وخاصة يف املنـاطق الريفيـة،       م،  والفتيات والنساء اللوايت ليست التركية لغتهن األ      

 تـشعر اللجنـة بـالقلق     و. املعلومات، مبا فيها البيانـات، الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف هبـذا الـشأن                
، الـذي  املنـاطق الريفيـة واحلـضرية   بني كبري، وال سيما يف نوعية التعليم،       الالتفاوت  كذلك إزاء   

  . ألريافاالفتيات يف يتضرر منه عدد كبري للغاية من 
تـدعو الدولـة    ا  هنـ فإ،  ٢٠٠٥عـام   للجنـة ل  اخلتاميـة الـسابقة      الحظـات املومتشيا مـع      - ٣١

اعتمـاد  ، بطـرق منـها       اإلنـاث  لـدى  معدل األمية    لتخفيض اختاذ تدابري استباقية     إىلالطرف  
 اللجنة أيضا وهتيب.  وتدريبهم، وتعليم الكبارالنظامي وغري النظاميبرامج شاملة للتعليم 

تنفيـذ  بطـرق منـها     التفاوت املـستمر بـني البـنني والبنـات يف التعلـيم،             إزالة  ة الطرف   الدولب
 علـى قـدم املـساواة علـى التعلـيم يف         لفتيـات والنـساء   تكافؤ فرص حـصول ا    تدابري لضمان   
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وينبغـي أن   . ، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة        إمتام البنات لدراستهن  ، وضمان   مجيع املستويات 
ن  مــ٤مــن املــادة  ١لفقــرة لؤقتــة وفقــا املاصــة اخلتــدابري التخدام تــشمل هــذه التــدابري اســ

كـذلك إىل اختـاذ     وتدعو اللجنة الدولة الطـرف       . للجنة ٢٥  رقم توصية العامة الاالتفاقية و 
بـرامج   بطرق منـها  ،   للمرأة  التدابري الرامية إىل تنويع اخليارات األكادميية واملهنية       مزيد من 
 على مواصلة اختـاذ   أيضاوحتث اللجنة الدولة الطرف. ورة املشوإسداءالتدريب  والتوعية  

تــدابري للقــضاء علــى املواقــف التقليديــة الــيت تكــرس التمييــز وعــدم االمتثــال ألحكــام          
أوجــه التفــاوت اإلقليمــي يف نوعيــة التعلــيم وتنفيــذ وعلــى إزالــة  ، مــن االتفاقيــة١٠ املــادة

وبات التعليميـة الـيت تواجههـا        للتغلـب علـى الـصع      إضافية حمددة اهلـدف   سياسات وبرامج   
النــساء ، والكرديــاتعرقيــة، وخاصــة خمتلــف اجلماعــات ال إىل املنتميــاتالفتيــات والنــساء 

وتطلب اللجنة إدراج معلومات وبيانات عـن       . األمن  لغتهوالفتيات الالئي ليست التركية     
  .  يف التقرير الدوري املقبلوضع تلك الفئات

  
   العمالة والتمكني االقتصادي    

تالحــظ اللجنــة خمتلــف التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لــدعم مــشاركة املــرأة يف     - ٣٢
، مثـل  العمـل والبيـت   التدريب ووضع حـوافز، وتـسهيل التوفيـق بـني      بطرق منها سوق العمل،   

 خبـصوص  قلقـة لكن اللجنـة ال تـزال      .  حىت سن اخلامسة   األطفالضانة  حلتوفري اخلدمات العامة    
وهــي مــشكلة تعــاين ، ٢٠٠٩ يف عــام يف املائــة ٢٢,٣ملــرأة، الــذي بلــغ مــل ااخنفــاض معــدل ع

االفتقـار إىل املهـارات   أن وتالحـظ اللجنـة   .  على وجه اخلصوص يف املناطق احلضرية منها املرأة 
تـشعر  و.  العـامالت   من بني العوامل الرئيسية الخنفاض معدل النساء       واملؤهالت العلمية الالزمة  

عمليـة التوظيـف،    كما يتبني مـن     زاء التمييز الذي تواجهه املرأة يف العمل،         إ  أيضا اللجنة بالقلق 
تركـز النـساء     يف األجور بني اجلنسني والفصل املهين، فضال عن          فوارق كبرية واستمرار وجود   

 يفأي اسـتحقاقات  دون  بدون أجـر مشتغالت أفراد أسرة كيف جمال الزراعة يف املناطق الريفية 
  . ينظام الضمان االجتماع

حتـث اللجنــة الدولـة الطــرف علـى ضــمان تكـافؤ الفــرص بـني املــرأة والرجــل يف      و  - ٣٣
 ٤مـن املـادة      ١لفقـرة   لؤقتـة وفقـا     املاصـة   اخلتـدابري   الاسـتخدام   بطـرق منـها     سوق العمل،   

وتوصي اللجنة بأن تواصـل الدولـة الطـرف اختـاذ           . ٢٥  رقم االتفاقية وتوصيتها العامة   من
التعلـيم  بطـرق منـها      املهـين، أفقيـا ورأسـيا،        الفـصل ة للقضاء علـى     تدابري استباقية وملموس  

 آليــات فعالــة للتطبيــق، وتــضييق الفجــوة يف األجــوروضــع والتــدريب وإعــادة التــدريب و
 بــأن تــويل اهتمامــا خاصــا ألوضــاع النــساء  الدولــة الطــرفتوصــي اللجنــة كمــا . وســدها

 نهبدف ضمان حصوهل  ،  دون أجر بوالعامالت يف األسر     النظاميالعامالت يف القطاع غري     
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حتــسني  وهتيــب هبــا أن تعمــل علــى    . علــى اخلــدمات االجتماعيــة والــضمان االجتمــاعي    
أن تقـدم يف    وتـدعوها أيـضا إىل      . تشريعاهتا اليت حتظر التمييز يف التوظيف لـضمان فعاليتـها         

صادر الـ تعمـيم   التقريرها القادم معلومات مفصلة عن التدابري املتخـذة، مبـا يف ذلـك تنفيـذ                
 ذلـك  ، وحتقيق تكافؤ الفرص، وتأثري عدد النساء العامالت  زيادة  عن رئاسة الوزراء بشأن     
  .تكافؤهذا ال على استفادة املرأة من

  
  الصحة     

وفري خـدمات  بطـرق منـها تـ    تالحظ اللجنة التدابري املتخذة لتحسني صحة املرأة،        بينما    - ٣٤
إعطــاء وفيــات األطفــال، فــضال عــن   و معــدالت الوفيــات النفاســية الــصحة اإلجنابيــة وخفــض 

تــشعر فإهنــا  الــربامج الوطنيــة، يف وخــدمات تنظــيم األســرة األمهــات واملواليــداألولويــة لــصحة 
بــالقلق ألن املــرأة، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، ال تــزال تواجــه صــعوبات يف احلــصول علــى   

 صول على خـدمات مرافـق     للحمساعدة الزوج أو أحد األقرباء      وحتتاج إىل   اخلدمات الصحية،   
االجتمـاعي  وضـعها   تـدين   ومن أهـم أسـباب ضـعف صـحة املـرأة يف تركيـا،                 . الرعاية الصحية 

ارتفــاع حيــال تــشعر اللجنــة بــالقلق  و. إزاءهــا النمطيــة  واآلراءواملواقــفوتبعيتــها االقتــصادية 
املائـة  يف  ٣٠ حيـث يـشكلن نـسبة    اإليـدز،   / بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        إصابة النساء معدل  

وتالحـظ املقـررة    . إزاء ارتفـاع معـدل انتحـار النـساء        وهي منشغلة أيـضا     . من جمموع املصابني  
حاالت االنتحار هـذه يف املنـاطق اجلنوبيـة          اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أن       

   .)A/HRC/4/34/Add.2 ( انظر الوثيقةضد املرأةالشرقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف /الشرقية
تنفيـذ الـربامج والـسياسات الراميـة إىل      توصي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف          و  - ٣٥

وال سـيما   ،  يف جمـال الرعايـة الـصحية      واخلـدمات   علومـات   متكني املرأة من احلصول على امل     
 يف تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات وبيانـات            منـها أن تقـدم    وتطلـب   . يف املناطق الريفية  

املرأة على اخلدمات الصحية، ال سيما يف فرص حصول  لزيادةالتدابري املتخذة مفصلة عن 
أيضا على  ها  وحتث.  للجنة ٢٤  رقم العامة للتوصية   املناطق الريفية، وأثر هذه التدابري، وفقا     

اإليــدز، مبــا يف ذلــك /اختــاذ تــدابري شــاملة ملكافحــة انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
على املـشورة والعـالج فيمـا يتعلـق بالوبـاء           ملرأة والفتاة   حصول ا ضمان  وقائية، و التدابري  ال

معلومـات عـن املعـدالت احلاليـة         الدولة الطرف تقدمي     وتطلب من . على حنو كاف ومالئم   
 التـدابري املتخـذة     وعـن اإليـدز،   /بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       املصابات  للنساء والفتيات   

، انتحـار النـساء  اختاذ تدابري شاملة ملعاجلـة مـسألة   ا  منها أيض وتطلب  . هذه املشكلة ملعاجلة  
 اجلذريـة، وضـمان تـوفري       البحـث عـن أسـبابه     مبا يف ذلـك التـدابري الوقائيـة الـيت تـستهدف             

يف تقريرهـا   أن تقـدم    منها كذلك   تطلب  و. االجتماعية وغريها للمرأة   - املساعدة النفسية 
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الـيت  دراسات  التحقيقات أو   عن ال و،  انتحار النساء معلومات عن معدالت    الدوري املقبل   
  .التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشكلةو ، اجلذريةه أسباببشأنأجريت 

  
  املرأة الريفية     

املبـادرات  التاسـعة للدولـة الطـرف وغريهـا مـن          طة التنمية الوطنية    حتيط اللجنة علما خب     - ٣٦
العـاملني غـري   تالحـظ أن  لكنـها   ،يالـتمكني االقتـصاد   ملعاجلـة مـسألة      املنفذة يف املناطق الريفيـة    

، وخـصوصا فمـا بـني العـاملني يف        املنـاطق الريفيـة   يف القطـاع الزراعـي ب     أكثر انتـشارا    املسجلني  
وتالحـظ اللجنـة   . ٢٠٠٦عـام  يف   منـهم  ٧٦,٨  نـسبة  النـساء األسر بدون أجر، الـذين تـشكل        
مـا يتعلـق     صـة يف   املـسنات، وخا   مبـن فـيهن   ،  الريفيـات  وضـع أيضا تقدمي معلومات حمدودة عن      

 احلكومـات والرعايـة الـصحية والتعلـيم واملـشاركة يف     واللجـوء إىل القـضاء   بـالعنف ضـد املـرأة    
  . احمللية وصنع القرار

 املــرأة وضــعاجلهــود لتحــسني بــذل توصــي اللجنــة بــأن تواصــل الدولــة الطــرف  و  - ٣٧
تفادة املنـاطق   اسـ ، وضـمان     على حد سواء   تدابري تشريعية وعملية  عن طريق اختاذ    الريفية،  

 مجيع السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك                 الريفية من 
تنفيـذا   بالصحة والتعليم والعمالة والقضاء على العنف ضد املرأة، وتنفيـذها             منها  يتعلق ما

 ة الريفية لتنميلبأن تنفذ استراتيجيات وبرامج     ها أيضا   توصيو.  على مجيع املستويات   كامال
املـشاركة الكاملـة للمـرأة الريفيـة يف صـياغتها           تكفـل   ، و تراعى فيها االعتبـارات اجلنـسانية     

مرفقا ببيانـات، عـن   كذلك بأن تدرج يف تقريرها املقبل تقييما شامال،  ها  وتوصي. وتنفيذها
  . املسناتمبن فيهن، النساء الريفيات وضع

  
  الفئات الضعيفة من النساء     

مبــن فــيهن    خمتلــف الفئــات الــضعيفة مــن النــساء،     وضــع نــة بــالقلق إزاء   تــشعر اللج  - ٣٨
 اللجـــوء واملـــسناتات وطالبـــات املهـــاجرواألقليـــات الطوائـــف العرقيـــة والكرديـــات ونـــساء 

 مبختلـف أشـكاله، يف      خلطـر التمييـز    و  أكثـر عرضـة للفقـر والعنـف        الالئي رمبـا كـنّ    املعوقات،  و
وتالحــظ اللجنــة عــدم  .  االجتماعيــة والــسياسيةالتعلــيم والــصحة والعمــل واملــشاركة جمــاالت 

عـن  بيانـات  العلومـات و امل، وال سـيما   وضع هؤالء النـساء   وجود بيانات ومعلومات شاملة عن      
 وأمـــصنفة حبـــسب العمـــر ونـــوع اإلعاقـــة، ســـواء يف املنـــاطق الريفيـــة  النـــساء ذوات اإلعاقـــة 

، حالة مـن الـضعف والتـهميش      يف  النساء الكرديات ما زلن     وتالحظ اللجنة أيضا أن     . احلضرية
  . واخنفاض معدالت التعليم لديهنارتفاع معدالت األمية  إىلرمسية البيانات غري حيث تشري ال
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 تـدابري فعالـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد             أن تتخـذ  الدولـة الطـرف     ب اللجنـة    وهتيب  - ٣٩
وقــات، املعواللجــوء واملــسنات ات وطالبــات األقليــات واملهــاجرالطوائــف العرقيــة ونـساء  

، وال سـيما يف جمـاالت التعلـيم والـصحة       ن احملليـة أو يف اجملتمـع ككـل        سواء داخل جمتمعاهت  
وضـع  تـشمل  ، وهتيب هبـا كـذلك اختـاذ تـدابري اسـتباقية        . السياسية والعامة احلياة   و والعمل

 التعليم والتدريب والتوظيفبأمهية وعي املرأة إلذكاء  حمددة اهلدفبرامج واستراتيجيات 
 يف املـساواة  اقوقهـ ا حب، وكـذلك لتعريفهـ  واحلصول عليهـا ت الصحية واالجتماعية   واخلدما

مع بيانات وإجراء   أن تقوم جب  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف      .  وعدم التمييز  مع الرجل 
 هــذه وإدراجخمتلــف الفئــات الــضعيفة مــن النــساء، وضــع دراســات منتظمــة وشــاملة عــن 

أن تدرج يف تقريرها    منها أيضا   تطلب  و. ريرها املقبل املعلومات والبيانات اإلحصائية يف تق    
، مبـا يف ذلـك بيانـات عـن          النـساء والفتيـات الكرديـات     املقبل معلومات شـاملة عـن وضـع         

ــرص  ــيم   الف ــازاهتن يف جمــال التعل ــن وإجن ــدى حــصوهلن  ، واملتاحــة هل ــرص العمــل   م ــى ف عل
  .وخدمات الرعاية الصحية واملشاركة يف احلياة العامة وصنع القرار

  
  العالقات األسرية     

إزاء عـدم  ، ٢٠٠٥عـام  لمالحظاهتا اخلتامية الـسابقة  تشعر اللجنة بالقلق، باإلشارة إىل      - ٤٠
 بـشأن امللكيـة املـشتركة للممتلكـات املكتـسبة أثنـاء             ٢٠٠٢ لعـام    تعـديل القـانون املـدين     تطبيق  
قـرار  صـدور   الـرغم مـن     وعلى  . ذهنفابدء  تزوجات قبل   امللنساء  مما يضر با  ،  بأثر رجعي الزواج  
باســم حــق االحتفــاظ  خيــول للمــرأة ٢٠٠٤ يف عــام حملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان عــن ا

 مـن القـانون   ١٨٧، وفقـا للمـادة    ال جيوز للمرأة املتزوجـة ، تالحظ اللجنة أنهأسرهتا دون غريه 
ال علـى  مـا ز وتالحـظ أيـضا أنـه    .  زوجهـا بلقـب إال إذا اقتـرن   أسـرهتا  املدين، أن حتـتفظ باسـم     

  . للزواج ثانية بعد طالقهايوم  ٣٠٠ملدة املرأة االنتظار 
 توصــي بــأن تنظــر ،٢٠٠٥عــام للجنــة لاخلتاميــة الــسابقة  الحظــاتاملمتــشيا مــع و  - ٤١

لقــانون املــدين ل ٢٠٠٢  عــام تعــديل تطبيــقعــدماألثــر املترتــب، جــراء الدولــة الطــرف يف 
. هنفــاذبــدء  قبــل النــساء املتزوجــات  علــى، امللكيــة املــشتركة للممتلكــات املكتــسبةبــشأن

لقانون املدين ليشمل الزجيات على اتعديل آخر إدخال النظر يف إىل وتدعو الدولة الطرف   
راجعـة   كـذلك علـى اإلسـراع مب   وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف    . ٢٠٠٢املعقودة قبل عام    

كـام املتعلقـة    هـا التـشريعات واألح     التمييزيـة القائمـة، مبـا في        واألحكـام  وتعديل التـشريعات  
 مـن جديـد، حـىت تكـون       لـزواج   لنتظـار   االبعـد الـزواج وفتـرة       باحتفاظ املرأة باسم أسرهتا     

  .  من االتفاقية١٦ و ٢متفقة متاما مع املادتني 
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان     
مـشروع   مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان، وأن        بعد  تالحظ اللجنة أن تركيا مل تنشئ         - ٤٢
وتالحــظ أيـــضا  . إنـــشاء هــذه املؤســـسة ال يــزال قيـــد املناقــشة يف الربملـــان   لقاضــي ب اقــانون  ال
يف تركيــا لبــشأن هــذه املــسألة خــالل االســتعراض الــدوري الــشامل       املقدمــة توصــيات ال أن
  . حظيت بتأييدها ٢٠١٠مايو /أيار
 إلنــشاء مؤســسة اخلطــواتتوصـي اللجنــة بــأن تتخـذ الدولــة الطــرف املزيــد مـن    و  - ٤٣

، وذلك ضمن   )٤٨/١٣٤ قرار اجلمعية العامة  (قوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس      وطنية حل 
 تكليـف واجملتمـع الـدويل، وكـذلك    مـن اجملتمـع املـدين    جهـات فاعلـة    إطار استشاري يضم    

  .  حقوق اإلنسانجمالعمال مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف مبهام فعالة إلاملؤسسة هذه 
  

  بيجني ل ومنهاج عممتابعة إعالن     
يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب       ،  حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى االسـتفادة الكاملـة            - ٤٤

منـها   من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب                ،االتفاقية
  . معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري القادمإدراج 

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية     

كد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعـال لالتفاقيـة ال غـىن عنـه لتحقيـق األهـداف                  تؤ  - ٤٥
 جنساين يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق تلـك          وتدعو إىل إدماج منظور   . اإلمنائية لأللفية 

األهــداف وأن تعكــس هــذه اجلهــود بــشكل صــريح مــا تــنص عليــه االتفاقيــة مــن أحكــام،  
  .  معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبلوتطلب من الدولة الطرف أن تقدم

  
  التعميم    

تطلب اللجنـة تعمـيم هـذه املالحظـات اخلتاميـة يف تركيـا علـى نطـاق واسـع حـىت                        - ٤٦
يكون الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية               

اختـذت لكفالـة املـساواة القانونيـة        ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى علـم بـاخلطوات الـيت              
وتوصــي . والفعليـة بـني الرجــل واملـرأة وبالتــدابري األخـرى الــالزم اختاذهـا يف هــذا الـصدد      

وُتـشجع الدولـة الطـرف علـى تنظـيم سلـسلة            . اللجنة بأن يشمل التعميم اجملتمعات احمللية     
نــة مــن الدولــة وتطلــب اللج. اجتماعــات ملناقــشة التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذه املالحظــات

الطــرف أن تواصــل القيــام علــى نطــاق واســع، بتعمــيم التوصــيات العامــة للجنــة وإعــالن    
ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة                  
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 “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين          : ٢٠٠٠املرأة عام   ”
  .سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسانوال 

  
  خرى األعاهدات املالتصديق على     

تالحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٤٧
حلقوق اإلنسان من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع        

 وعليه فـإن اللجنـة تـشجع حكومـة تركيـا علـى النظـر يف التـصديق علـى                     .)١(مناحي احلياة 
املعاهدة اليت مل تصبح بعد طرفا فيها، أال وهي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 

  .االختفاء القسري
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
ات خطيـة عـن     تطلب اللجنة من الدولة الطرف موافاهتا، يف غضون سنتني، مبعلوم           - ٤٨

  . أعاله٢٣ و ١٧اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
  

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة بأن تـستفيد الدولـة الطـرف مـن املـساعدة التقنيـة يف وضـع وتنفيـذ                      - ٤٩

. برنامج شامل يرمي إىل تنفيذ التوصيات املذكورة آنفاً وكـذلك يف تنفيـذ االتفاقيـة ككـل              
يب اللجنة بالدولة الطرف مواصلة تعزيـز تعاوهنـا مـع الوكـاالت املتخصـصة والـربامج                 وهت

التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم                       
ــة، وصــندوق األمــم املتحــدة    )٢(املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة  ، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

ــسان، وشــعبة    للــسكان، ومنظمــة الــ  ــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن صحة العاملي
اإلحــصاءات، وشــعبة النــهوض بــاملرأة يف إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة  

  .لألمانة العامة
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  
لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة ل

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    
أفـراد  الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و             

أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي                 
  .اإلعاقة

 وشـعبة النـهوض     صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         ، سيـصبح    ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ١اعتبارا من     )٢(  
ساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة؛ انظـر قـرار اجلمعيـة       باملرأة جزءا من كيان األمم املتحدة املشكل حديثا للم        

  .٦٤/٢٨٩العامة 
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  إعداد التقرير املقبل 
ميـع الـوزارات    واسعة النطاق جل  تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان مشاركة          - ٥٠

ــات  ــل، وكــذلك    واهليئ ــا املقب ــة يف إعــداد تقريره ــع جمموعــة متنوعــة مــن    االعام ــشاور م لت
  .خالل تلك املرحلةالنسائية ومنظمات حقوق اإلنسان املنظمات 

هــذه وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف االســتجابة للــشواغل، املعــرب عنــها يف   - ٥١
وتـدعوها  . مـن االتفاقيـة   ١٨املالحظات اخلتامية، يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة      

  .٢٠١٤يوليه /إىل تقدمي هذا التقرير يف متوز
املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير       ”وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع         - ٥٢

مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي وثيقـة                    
، املعتمـدة يف االجتمـاع اخلـامس املـشترك          “عاهدات بعينها أساسية موحدة ووثائق خاصة مب    

انظـر الـوثيقتني     (٢٠٠٦يونيـه   /بني جلـان هيئـات حقـوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف حزيـران               
HRI/MC/2006/3و Corr.1  .(    وال بد من تطبيق املبادئ التوجيهية لتقـدمي التقـارير اخلاصـة

، ٢٠٠٨ينـاير   /ا األربعني يف كـانون الثـاين      مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهت      
 فهـي تـشكِّل معـاً     . باالقتران مـع املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي وثيقـة أساسـية موحـدة                

املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال             
 صـفحة، يف حـني   ٤٠اصة مبعاهدة بعينـها    وينبغي أالّ تتجاوز الوثيقة اخل    . التمييز ضد املرأة  

 إىل ٦٠ينبغــي أالّ تتجــاوز الوثيقــة األساســية املوحــدة املتــضمِّنة آخــر املــستجدات مــن         
  .صفحة ٨٠


