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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  مل ملا قبل الدورةافريق العال
  الدورة السادسة واألربعون

      ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف   الــردود علــى     

   السادسير الدوريرالتق
    

  *تركيا    

 
  

 .رمسييصدر هذا التقرير دون حترير   *  
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  ةير الدوريارفيما يتعلق بالنظر يف التق أجوبةأسئلة و    

  
  تركيا    
  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين    
  عامةحملة    

وينبغـي أن تـشري هـذه       . عملية إعـداد التقريـر    إضافية عن    تقدمي معلومات    يرجى  ‐ ١السؤال 
 إعـداد التقريـر وطبيعـة ومـدى          يف اشتركتاملعلومات إىل اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت       

 ويرجـى . مشاركتها، وأن تبني ما إذا كانت احلكومة قد اعتمـدت التقريـر ورفعتـه إىل الربملـان                
أيــضا تقــدمي معلومــات عــن مــدى مــشاركة املنظمــات غــري احلكوميــة بوجــه عــام، واملنظمــات  

  .النسائية بوجه خاص، يف إعداد التقرير
ي دوراألعمـال التحـضريية للتقريـر الـ    ة املعنيـة مبركـز املـرأة        استهلت املديرية العام   - ١ اإلجابة

مجيــع تعليقــات و ءآرا جلمــع حتــضرييان، وُعقــد اجتماعــان ٢٠٠٧الــسادس لالتفاقيــة يف عــام  
وُعقـد  . املؤسسات والوكاالت العامة، وممثلي اجلامعات واملنظمات غري احلكوميـة ذات الـصلة          

، وكـان هنـاك     ٢٠٠٧نـوفمرب   /وتـشرين الثـاين   ) ملدة يـومني  (أبريل  /ماعان يف نيسان  هذان االجت 
مـشروع التقريـر الـذي      عـن   وقدم املـشاركون تعليقـات وتوصـيات        .  مشاركاً ٤١٥ما جمموعه   

ــرأة   ــز املـ ــة مبركـ ــة املعنيـ ــة العامـ ــه املديريـ ــة  . أعدتـ ــة العامـ ــة، ٣٩ودعـــت املديريـ  مؤســـسة عامـ
ي دور أكادميياً حلـضور االجتماعـات التحـضريية للتقريـر الـ       ٣٦مية، و   منظمة غري حكو   ٦٤ و

وبعد مجـع تعليقـات أصـحاب املـصلحة، اسـتكملت املديريـة العامـة التقريـر                 . السادس لالتفاقية 
  .الدوري السادس وقدمته إىل اللجنة بعد موافقة وزير الدولة لشؤون املرأة واُألسرة

 قدرا حمدودا من البيانات اإلحـصائية املـستكَملة املـصنفة حـسب            يتضمن التقرير   ‐ ٢السؤال 
ُيرجـى بيـان الطريقـة الـيت        . نوع اجلـنس عـن حالـة املـرأة يف جمـاالت كـثرية مـشمولة باالتفاقيـة                 

تعتــزم بواســطتها احلكومــة حتــسني مجــع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس املتعلقــة جبميــع   
 البيانــات يف وضــع الــسياسات والــربامج ويف رصــد  جمــاالت االتفاقيــة، وكيــف ُتــستخَدم هــذه 

  . حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل احملرزالتقدم
التابع إلدارة اإلحصاءات االجتماعية مبعهـد      “ فريق السكان والدميوغرافيا  ” ميض - ٢ اإلجابة

صنفة حـسب   املكلفـة جبمـع ونـشر بيانـات مـ         “ فرقة اإلحصاءات اجلنـسانية   ”اإلحصاء التركي   
ــوع اجلــنس  ــام       . ن ــذ ع ــيت كانــت تعمــل من ــسانية، ال ــة اإلحــصاءات اجلن ــصدر فرق ، ١٩٩٣وت

إحــصاءات جنــسانية تتــضمن حتلــيالً متقــدماً للعمــل الــذي يــسلط األضــواء علــى االختالفــات    
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ومـع هـذا فـإن هنـاك        . اجلنسانية االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة وعلـى املؤشـرات اجلنـسانية           
اإلحصاءات املصنفة حسب نـوع اجلـنس الـيت جتمعهـا الوكـاالت واملؤسـسات               مشاكل تتعلق ب  

يف بلدنا؛ وجيري القيام بأعمـال يف جمـال التعـداد واالستقـصاء تتعلـق بـاألفراد وبطريقـة تـساعد           
ويتم حـساب املؤشـرات اجلنـسانية باسـتخدام         . على إصدار بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس      

  . والسجالت اإلداريةالبيانات اجملمعة من االستقصاءات
  ار الدستوري والتشريعي واملؤسسياإلط    

ــة   ‐ ٣السؤال  ــت اللجنــ ــسابقة   ،أوصــ ــة الــ ــا اخلتاميــ ، CEDAW/C/TUR/4-5( يف مالحظاهتــ
 يتماشـى  للتمييز ضد املـرأة      ا يف الدستور تعريف   ُتدرِج، الدولة الطرف بأن     )٢٤ و   ٢٣ن  االفقرت

بالقيــام  الدولـة الطـرف أيـضا     اللجنـة وأوصـت . مــةئملال مـن االتفاقيـة أو القـوانني ا   ١ مـع املـادة  
 وبـاألخص  ،اجلمهـور عمومـا  ، وبـني  عـىن التمييـز ضـد املـرأة ونطاقـه         مب بشأن االتفاقية و   بالتوعية

 هـذه اجلهـود     كانـت ُيرجـى حتديـد مـا إذا        و. املهـن القانونيـة   ة وأصـحاب    الربملانيني والقـضا  بني  
 مـن التمييـز املباشـر وغـري املباشـر، ويغطـي       ال كـ يـضم لتمييـز ضـد املـرأة      لعلـى تعريـف     تشتمل  

ُيرجـى  و.  مـن االتفاقيـة  ١، مبا يتماشى مع املـادة     اإلجراءات العامة واخلاصة  األفعال املرتكبة يف    
تقدمي معلومات عما إذا كانت أحكام االتفاقية ُيستشهد هبا يف احملاكم الوطنيـة، وإعطـاء أمثلـة                

  . متصلة بذلكضائيةعن أي سوابق ق
“ التمييــز ضــد املــرأة”ال يتــضمن النظــام القــانوين التركــي أي مــواد عــن تعريــف  - ٣ بةاإلجا

، ولكــن هنــاك )االتفاقيــة(كمــا ورد يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
  .أحكاماً يف القوانني املختلفة تنظم املسائل املتعلقة بالتمييز

وبنــاء عليــه “ مبــدأ املــساواة أمــام القــانون”  مــن الدســتور تــنص علــىالعاشــرةفاملــادة   
يتساوى مجيـع املـواطنني أمـام القـانون دون أي متييـز بـصرف النظـر عـن نـوع اجلـنس، وتلتـزم                         

  .احلكومة بضمان تطبيق هذه املساواة يف الواقع
بالقـانون  “ املساواة أمام القـانون والعدالـة  ”وينص احلكم الثاين يف املادة الثالثة املعنونة        

 على أنه ألغراض القانون ال ميكن مـنح امتيـازات ألي شـخص أو    ٥٢٣٧نائي التركي رقم  اجل
علـى أن الـشخص     “ التمييـز ” املعنونـة    ٢٢تعّرضه للتمييـز حـسب نـوع اجلـنس؛ وتـنص املـادة              
ومينــع بيــع أو نقــل امللكيــة الشخــصية أو  ) أ(الــذي ميــارس التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس،   

اخلــدمات، أو جيعــل توظيــف أي شــخص خاضــعاً لنــوع اجلــنس؛    العقــارات أو التمتــع بأحــد  
ــام  ) ج(أو مينــع املــواد الغذائيــة أو يــرفض تقــدمي خدمــة عامــة؛    )ب( أو مينــع شخــصاً مــن القي

  . يعاقب السجن من ستة أشهر إىل عام واحد أو بدفع غرامة،بنشاط اقتصادي عادي
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مـن القـانون    “ ألساسـي للتنفيـذ   املبـدأ ا  ”وينص احلكم األول من املـادة الثانيـة املعنونـة             
 بـشأن تطبيـق العقوبـات وتـدابري األمـن علـى أن تـسري األحكـام املتعلقـة بتطبيـق                      ٥٢٧٥رقم  

  .العقوبات وتدابري األمن دون أي متييز أو منح أي امتياز على أساس نوع اجلنس
ــة     ــة ”وتــنص املــادة اخلامــسة املعنون ــدأ املــساواة يف املعامل ــانون العمــل رقــم  “ مب مــن ق
 على أال يكون هناك أي متييـز قـائم علـى نـوع اجلـنس يف عالقـات العمـل؛ وال يعامـل                        ٤٨٥٧

صاحب العمل أحد العمال بطريقة خمتلفة عند توقيع عقد العمل، وعنـد وضـع شـروط العقـد،             
وتنفيــذه، وإهنائــه علــى أســاس نــوع اجلــنس أو احلمــل، مــا مل تكــن هنــاك أســباب بيولوجيــة أو 

عمل حتتم ذلك؛ وال يتقرر أجر أقل لنفس الوظيفة أو وظيفة مماثلة علـى              أسباب تتعلق بطبيعة ال   
أساس نوع اجلنس؛ وال يستخدم تطبيق أحكام الضمانات اخلاصة بسبب نـوع اجلـنس كمـربر         

  .لتطبيق أجر أقل
فإنه ميكن استخدام أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            وفضالً عن هذا،      

ر أحكـام احملـاكم التركيـة وفقـاً لكـل حالـة فرديـة وحـسب مقتـضيات             ضد املرأة كمرجع لتربيـ    
 بشأن محايـة اُألسـرة      ٤٣٢٠ويف هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بإنفاذ القانون رقم          . الظروف

والذي يتضمن تدابري فعالـة للحمايـة مـن أجـل منـع العنـف املـرتيل، لـوحظ أنـه يـشري إىل مـواد                     
املثـال، فـإن الـدعاوى القانونيـة الـيت كانـت معروضـة أمـام                وعلـى سـبيل     . االتفاقية يف احليثيات  

أمــر احلمايــة مبوجــب القــانون    ” عــن ٢٠٠٨الــدائرة الثامنــة حملكمــة اُألســرة يف أنقــرة عــام      
؛ والــدعاوى القانونيــة املعروضــة أمــام نفــس “املوافقــة املــسبقة لتبنِّــي الطفــل”و “ ٤٣٢٠ رقــم

“ إلغـاء التبنِّـي   ”و  “ ٤٣٢٠ القـانون رقـم      أمـر احلمايـة مبوجـب     ” عـن    ٢٠٠٩احملكمة يف عـام     
 إشارات خمتلفة ليس فقط إىل االتفاقية، بل وإىل اتفاقيـة حقـوق الطفـل وغريهـا                 مجيعهاتتضمن  

  .قت عليها تركياالدولية اليت صدَّواالتفاقات من االتفاقيات 
ــة   ‐ ٤السؤال  ــت اللجنــ ــسابقة   ،أوصــ ــة الــ ــا اخلتاميــ ، CEDAW/C/TUR/4-5( يف مالحظاهتــ
 تبقيـة  األولوية لتعديل األحكام القانونية التمييزية امل      بإبالء، الدولة الطرف    )٢٦ و   ٢٥ن  االفقرت

يـشري تقريـر الدولـة الطـرف        و.  مـن االتفاقيـة    ٢ املـادة    متماشية مـع  ا  اهتبدون إبطاء جلعل تشريع   
عتماُدهــا للحــد جــرى االــيت ) ١٢‐٦، الــصفحات CEDAW/C/TUR/6(تــدابري القــوانني والإىل 

 معلومـات مفـصلة عـن تنفيـذ هـذه القـوانني             تقـدمي يرجـى   . من التمييز ضد املرأة والقضاء عليـه      
 معلومـات  إيـراد ُيرجى أيضا و.  أثناء الفترة قيد االستعراض   بأسرهوالتدابري تنفيذا فعاال يف البلد      

ــة مفـــصلة ومـــستكملة عـــن   ــانون حالـ ــانون املـــدين ا املتعلـــق بمـــشروع القـ  لتركـــيتعـــديل القـ
)CEDAW/C/TUR/6ــ يــشري تقريــر الدولــة الطــرف أيــضا إىل األحكــام املتبقيــة   و. )٦صفحة ، ال

للقانون اجلنائي التركي اليت ُيمِكن أن تكون يف غـري صـاحل النـساء، والـيت جيـري مناقـشتها مـن         
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قة مالحظاهتـا اخلتاميـة الـساب      يف جانب الرأي العام يف الوقت احلايل، واليت أشارت إليها اللجنة         
)CEDAW/C/TUR/4-5   ضطلع هبـا   ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اجلهود امل      و). ٢٥، الفقرة

  .إللغاء تلك األحكام
تقـــوم اهليئـــات القـــضائية التركيـــة واهليئـــات املختـــصة األخـــرى بتنفيـــذ القـــوانني  - ٤ اإلجابة

التـدابري املنظمـة   املذكورة يف كل من التقرير الدوري السادس واإلجابة على السؤال الـسابق، و  
  .هلا اعتباراً من بدء نفاذها

ــيت أُدخلــت       ــديالت ال ــد اســتحدثت التع ــة واألربعــني    وق ــواد العاشــرة واحلادي ــى امل عل
 أحكاماً بشأن املساواة بـني املـرأة والرجـل؛          ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٢والتسعني من الدستور يف عامّي      

ملـرأة والرجـل، واُألسـرة هـي أسـاس          التمتع باملساواة يف احلقـوق بـني ا       : وأدخلت املبادئ التالية  
اجملتمـع التركـي وتقــوم علـى املــساواة بـني الـزوجني، وســتحل االتفاقيـات الدوليــة الـيت أُعلنــت        
بشأن احلقوق واحلريات األساسية حمل القوانني الوطنية يف حالـة حـدوث تـضارب حمتمـل بـني                  

  .)انظر التقرير الدوري السادس (األحكام املختلفة عن نفس املوضوع
نص علـى أن حتمـل املـرأة      تـ   يت من القانون املـدين التركـي، الـ        ١٨٧ومع هذا فإن املادة       

لقب أُسرة الزوج عند الزواج وميكنـها االحتفـاظ بلقـب أُسـرهتا قبـل الـزواج واسـتخدامه قبـل                     
لقب أُسرة الزوج عن طريق إرسال إعالن كتايب إىل املسجِّل، عند توقيـع عقـد الـزواج، أو يف                   

سجيل بعد الزواج، ولكن ميكنها فقط االحتفـاظ بـأكثر مـن لقـبني يف وقـت واحـد،                 مكتب الت 
 التركـي، واالتفاقيـة الـيت    والدسـتور  ،تبيِّن أهنا تتعارض مـع النـهج العـام للقـانون املـدين التركـي             

وتعترف احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان يف أحكامهـا بـأن املـرأة هلـا                  . صدَّقت عليها تركيا  
ي والقــانوين يف االحتفــاظ بلقــب أُســرهتا قبــل الــزواج عنــد زواجهــا، وتؤكــد أن  احلــق األساســ

  .اللوائح واملمارسات املتعارضة ال تتناسب مع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
أحكـام االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                  ة  ومع مراعـا    

 مـن الدسـتور التركـي، تقـرر تعـديل املـادة             ٩٠ و   ٤١ و   ١٠أشكال التمييز ضد املـرأة واملـواد        
 ٣٢١وتـنص املـادة     .  من القانون املدين التركي لـضمان االتـساق مـع القواعـد األساسـية              ١٨٧

حيمـل الطفـل لقـب اُألسـرة        ”: على مـا يلـي    “ لقب اًألسرة ”من القانون املدين التركي املعنونة      
. “كـذلك فـإن الطفـل حيمـل لقـب أُسـرة اُألم            ؛ وإذا مل يكـن األمـر        نيإذا كان األبـوان متـزوج     

وهلذا السبب، فإنه حىت إذا ثبـت نـسب الطفـل عـن طريـق االعتـراف أو حكـم قـضائي، يظـل                         
وهذا يؤدي إىل شكاوى ومطالب من جانـب        . لقب أُسرة اُألم  األطفال غري الشرعيني حيملون     

دلت املـادة ذات الـصلة      ومن مث، فقد عُ   . اآلباء الذين يودون تسجيل أطفاهلم بلقب أُسرة األب       
األطفـال الـشرعيني بألقـاب       مبـا يـسمح بتـسجيل        ٢٠٠٦من قانون اخلدمات السكانية يف عـام        
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وجيـري حاليـاً تقيـيم      . آبائهم يف السجل املـدين واإلشـارة إىل هويـة اُألم ومعلوماهتـا يف الـسجل               
القـانون املـدين    مشروع القانون بشأن توحيد الـنظم املـذكورة أعـاله مـع املـواد ذات الـصلة يف                   

  .التركي
 اخلتاميـة الـسابقة     ملالحظـات إيضاحات تتعلـق باملـسائل الـيت كانـت موضـع انتقـاد يف ا                
  :للجنة
يقال إن عمليات فحـص األعـضاء التناسـلية واختبـار العذريـة، وهـي مـن بـني املـسائل                -  

. روف معينـة  اليت انتقـدهتا اللجنـة قبـل ذلـك، ال تـزال متـارس دون موافقـة املـرأة يف ظـ                     
فحــص ” حتــت عنــوان ٥٢٣٧ مــن القــانون اجلنــائي التركــي رقــم ٢٨٧وتــنص املــادة 

علــى أن الــشخص الــذي حييــل شخــصاً آخــر لفحــص األعــضاء    “ األعــضاء التناســلية
التناســلية أو جيــري مثــل هــذا الفحــص دون تــصريح مــن القاضــي املخــتص أو املــدعي  

 مـن قـانون   ٧٦د؛ وتـنص املـادة   العام، يعاقب بالـسجن مـن ثالثـة أشـهر إىل عـام واحـ       
الفحـــص البـــدين لطـــرف ثالـــث  ”، حتـــت عنـــوان ٥٢٧١اإلجـــراءات اجلنائيـــة رقـــم  
للحصول على دليل يتعلـق جبرميـة مـا، بنـاء           ‘ ١’على أنه   “ واستخالص مواد بيولوجية  

على طلب املدعي العام أو مببـادرة مـن القاضـي أو احملكمـة، أو املـدعي العـام يف حالـة          
ة، جيوز فحص الضحية من الناحية البدنية أو أخذ عينـات مـن جـسمها               القضايا العاجل 

مثل الدم، أو الـشعر، أو اللعـاب، أو األظـافر دون تعـريض صـحة الـضحية للخطـر أو                   
 خـالل أربـع     -ويف هذه احلالة، تقدم قرار املدعي العام        ‘ ٢’دون أي تدخُّل جراحي؛     

عليـه، ويف حالـة عـدم املوافقـة،         وعشرين ساعة، إىل القاضـي أو إىل احملكمـة للموافقـة            
ُتـستخدم األدلـة الـيت مت احلـصول عليهـا علـى هـذا                يصبح مثل هـذا القـرار بـاطالً، وال        

ُيطلـب مثـل هـذا القـرار للقيـام بـاإلجراءات              ال ،ويف حالة موافقة الضحية   ‘ ٣’النحو؛  
، حتــت عنــوان   مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة   ٧٧املــذكورة أعــاله؛ وتــنص املــادة    

ــدين للمــرأة الف” ــدر    “حــص الب ــات ق ــالفحص البــدين إحــدى الطبيب ، علــى أن تقــوم ب
  .املستطاع وبناء على طلب املرأة

وتتــضمن قائمــة املــسائل الــيت كانــت موضــع انتقــاد تعليقــات بــشأن القــانون اجلنــائي      -  
دون تعريـف القتـل دفاعـاً عـن     باسـم العـادات   التركـي؛ فهـذا القـانون يـشري إىل القتـل      

ف، وهذا قد يؤدي إىل حكـم خمفـف أو خمفـض ملـرتكيب مثـل هـذه اجلـرائم ضـد                    الشر
ــادة   ) ك(ويف احلكــم الفرعــي  . املــرأة ــانون  ) ك (٨٢مــن الفقــرة األوىل مــن امل مــن الق

يف باســم العــادات ، أُدرج القتــل “القتــل العمــد” بــشأن ٥٢٣٧اجلنــائي التركــي رقــم 
ن القتل املشروع بتحفظ الذي خيضع للـسجن        التشريع اجلنائي التركي واعُترب شكالً م     
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غري أن مثل هـذا احلكـم يتطلـب عـدم وجـود ظـروف تفـضي إىل                  . املشدد مدى احلياة  
مـن احلكـم    ) ك(وعلى الرغم من أن احلكم الفرعي       . الذي ليس له ما يربره    االستفزاز  

 القتـل العمـد      من القـانون اجلنـائي التركـي، والـذي يتعلـق بأعمـال             ٨٢األول يف املادة    
“ باسـم العـادات والـشرف     ”يعـدل ليـصبح      باسم العادات، كان موضع انتقاد ألنـه مل       

بناء على الـرأي القائـل بـأن الـشكل احلـايل مـن شـأنه أن يفـتح إمكانيـة إصـدار حكـم                     
خمفــف يف حالــة االســتفزاز الــذي لــيس لــه مــا يــربره جلــرائم القتــل الــيت ُترتكــب باســم 

يف املــادة املــذكورة علــى أنــه يــشمل “ ســم العــاداتبا”ح ، ويعتــرب مــصطل“الــشرف”
  .“الشرف”مصطلح 

ولتاليف اخلطأ يف تطبيق األحكام املخففة بالنسبة لالستفزاز الذي ليس له مـا يـربره يف                  -  
، مت تعـديل  “جرائم قتل باسم العادات والـشرف ”حاالت جرائم القتل املرتيل املسماة   

وأصـبحت أسـباب ختفيـف      “ يس لـه مـا يـربره      باالسـتفزاز الـذي لـ     ” املتعلقة   ٢٩املادة  
ــة الغــضب نتيجــة احلــزن        ــة يف حال ــستند إىل ارتكــاب اجلرمي ــة اآلن ت ــسؤولية اجلنائي امل

وهـذا هـو الـسبب      . ويشري الفعل إىل األفعـال غـري القانونيـة        . الشديد الذي سببه الفعل   
تـداء جنـسي     ضـحية اع   تالقتل الذي يرتكبه األب أو األخ مثالً ضد امرأة كانـ          يف أن   

ال خيضع للحكم املخفف بسبب االستفزاز الذي ليس له مـا يـربره نظـراً ألن الـضحية        
جيـب أن يكـون     ”،  ٢٩والواقع، أنه كما جـاء صـراحة يف تربيـر املـادة             . مل تكن خمطئة  

ــة الغــضب نتيجــة     وقــد . “اإلحــساس بالعــذابالفعــل العنيــف الــذي ُيرتكــب يف حال
ملنع سوء تطبيـق األحكـام املخففـة علـى االسـتفزاز            أُضيفت هذه العبارة بشكل خاص      

  .“باسم العادات والشرف”الذي ليس له ما يربره يف قضايا جرائم القتل املرتيل 
 اليت تنظم تطبيق وتنفيذ القانون املـدين علـى          ٤٧٢٢ من القانون رقم     ١٠وتنص املادة     -  

. الزجيـات القائمـة  علـى  حتديد التـاريخ الـذي يطبـق فيـه نظـام امللكيـة القانونيـة اجلديـد              
وهلــذا، فــإن نظــام امللكيــة القانونيــة اجلديــد ســيطبق أيــضاً غيابيــاً علــى األزواج الــذين    

 - وهــــو تـــاريخ تنفيــــذ القــــانون  - ٢٠٠٢ينـــاير  / كـــانون الثــــاين ١تزوجـــوا قبــــل  
خيتــاروا نظامــاً آخــر للملكيــة خــالل عــام واحــد مــن التــاريخ املــذكور أعــاله أو   مل مــا

وبعبـارة  . جعل نظام امللكية القانونيـة اجلديـد نافـذاً مـن بـدء زواجهـم      يقرروا يف العقد   
 قائمـاً   ٢٠٠٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١أخرى، يظل نظام امللكية الذي كـان نافـذاً حـىت            

  .على هذا النحو
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وقد اسُتخدم نظام حيازة امللكية املكتسبة ألول مـرة مـن الناحيـة القانونيـة يف القـانون                    -  
وهلذا اعتمدت اجلمعية الوطنية العليا لتركيا هـذا التـدبري بـالنظر            . ديداملدين التركي اجل  

 كــانون ١إىل أن تطبيــق التــشريع املــذكور علــى الزجيــات القائمــة بتــواريخ بدايــة قبــل  
 سـيكون لـه أثـر رجعـي، ومثـل هـذا األثـر الرجعـي سـتترتب عليـه                   ٢٠٠٢ينـاير   /الثاين

.  السابق واحلقوق الـيت ترتبـت عليهـا        كثرية فيما يتعلق بالعالقات اليت متت يف      مشاكل  
وبناء على هذه األسباب، ليست هنـاك أي دراسـة إللغـاء أو تعـديل الترتيـب القـانوين                  

  . اخلتامية للجنةاملالحظاتالسابق ذكره والذي ذُكر أيضاً يف 
ه أن تنـشر هـذ    بـ أوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، الدولـة الطـرف             ‐ ٥السؤال 

ن، ون احلكوميـــو املـــسؤولمبـــن فـــيهم، عمومـــا اجلمهـــور إعـــالمالتطـــورات وتـــروج هلـــا بغيـــة 
  املتخـذة طواتبـاخل حقـوق اإلنـسان،   نسائية ومنظمـات   ن واملنظمات ال  ون، والربملاني ووالسياسي

 لــب، وكــذلك اخلطــوات األخــرى الــيتِ طوفعليــامــن أجــل كفالــة حتقيــق مــساواة املــرأة قانونــا 
يرجى تقدمي معلومات عن أي محالت أو أي مبادرات أخرى قامـت            و. صدداختاذها يف هذا ال   

. هبا احلكومة من أجل نشر مبادئ االتفاقيـة وكـذلك املالحظـات اخلتاميـة، علـى نطـاق واسـع                   
مـــني ئويرجـــى توضـــيح اخلطـــوات الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة لتـــوفري املعلومـــات والتـــدريب املال  

ــام   ــيهم احملـ ــن فـ ــانونيني، مبـ ــصائيني القـ ــن   لألخـ ــم مـ ــامون، وغريهـ ــدعون العـ ــضاة واملـ ون والقـ
ــة الطــرف       اجلهــات ــة للدول ــشأن االلتزامــات القانوني ــة، ب ــذ االتفاقي ــة املــسؤولة عــن تنفي الفاعل
  .االتفاقيةمبوجب 
تعميم املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علـى                 مت   - ٥اإلجابة 

 املوحد لتركيا علـى مجيـع املؤسـسات والوكـاالت العامـة ذات      التقرير الدوري الرابع واخلامس 
ــا       ــا لتركي ــة العلي ــة الوطني ــضاء اجلمعي ــى أع ــصلة، وعل ــشكل خــاص   (ال ــاث ب ــضاء اإلن ، )واألع

وكـذلك علـى ممثلــي املؤسـسات العامــة، واملنظمـات غـري احلكوميــة، واجلامعـات، واجلمعيــات       
  .ير الدوري السادس لتركيااملهنية اليت شاركت يف االجتماعات التحضريية للتقر

أنــشطة التــدريب والتوعيــة يف تركيــا تــستهدف أعــضاء اهليئــة القــضائية فيمــا   وكانــت   
  :يتعلق بأحكام االتفاقية وحقوق اإلنسان للمرأة على النحو التايل

مبـشاركة ممـثلني    (يف إطار التعاون مع اجلامعات، ُنظم اجتماعان حول مائدة مستديرة             -  
ــوزارات وامل  ــن ال ــصلة   م ــة ذات ال ــرامج  ) ؤســسات واملنظمــات غــري احلكومي ــة ب وثالث
 مــشاركاً، وقــضاة حمــاكم اُألســرة واحملــاكم ٧٥ضــمت مــا جمموعــه (حللقـات دراســية  

تعزيز احتـرام حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف          ”يف إطار مشروع    ) اجلنائية واملدعني العامني  
علـى املواضـيع    وركزت االجتماعات واحللقات الدراسية     ). ٢٠٠٨-٢٠٠٥(“ تركيا



CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1  
 

10-23902 9 
 

املعايري القانونيـة الدوليـة بـشأن حقـوق اإلنـسان للمـرأة؛ وحظـر التمييـز القـائم            : التالية
على نوع اجلنس يف قانون حقوق اإلنسان؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             
ضد املرأة واحلقوق املكفولة؛ واألثر القانوين لالتفاقية بالنسبة للدول األطـراف؛ ودور            

ــة جــرائم القتــل باســم الــشرف؛ واملــساواة بــني الــزوجني يف     اهل يئــة التــشريعية يف حمارب
القــانون التركــي ويف التطبيــق العملــي؛ واإلطــار القــانوين الــدويل للعنــف ضــد املــرأة؛    
ــر طــيب        ــرأة مــع تقــدمي تقري ــسببه العنــف ضــد امل ــاألذى النفــسي الــذي ي ــراف ب واالعت

ــة  كــدليل؛ ومنــع العنــف ضــد املــرأة واالنتــصاف    القــانوين يف القــانون التركــي يف حال
  .ضحايا العنف

 ومـدع    قـاض  ١٠٠ويف إطار اجلهود املشتركة مع سفارة اململكة املتحدة، مت تـدريب              -  
العنف املـرتيل وجـرائم     ” يف جمال    اً عسكري ياً قاض ٢٥، و   عام من اهليئة القضائية املدنية    

العنـف ضـد    : يب املواضيع التاليـة   وتضمَّن التدر . ٢٠٠٨يف عام   “ القتل باسم الشرف  
املرأة وجرائم القتل باسم الـشرف يف نظـام العدالـة اجلنائيـة التركـي؛ وأسـباب ونتـائج                   

 بـشأن محايـة   ٤٣٢٠املشاكل اخلاصة حبقوق اإلنسان للمرأة يف تركيا؛ والقـانون رقـم       
ــات الدوليــ        ــة اُألســرة؛ واالتفاق ــانون محاي ــق ق ــشأن تطبي ــانون الفرعــي ب ة اُألســرة والق

يترتــب عليهــا؛ والتحــديات القائمــة واحللــول املعروضــة؛ ودور القــضاة واملــدعني   ومــا
  .العامني يف حماربة العنف ضد املرأة

ــام   -   ــشاركة ، ُنظــم اجتمــاع عمــل   ٢٠٠٩ويف ع  قاضــياً مــن حمــاكم اُألســرة يف   ١٨مب
أســباب ونتــائج املــشاكل بالنــسبة حلقــوق ”وُنظــم اجتمــاع عمــل عــن . منطقــة مرمــرة

ان للمــرأة يف تركيــا، واملــساواة بــني الــزوجني يف القــانون التركــي ويف التطبيــق    اإلنــس
بغيـة كفالـة مبـدأ الوحـدة يف إطـار الترتيبـات اجلديـدة الـيت                 “ العملي، وقـانون اُألسـرة    

ُوضعت كجزء مـن القـسم اخلـاص بقـانون اُألسـرة يف القـانون املـدين التركـي وقـانون               
ة، واملساعدة يف إعمال الترتيبـات القانونيـة الالزمـة          اإلجراءات الدولية واخلاصة واملدني   

  .عن طريق حتديد أبعاد القصور يف النظام
 بالنــسبة للحلقــات الدراســية الــيت ١١وفــضالً عــن هــذا، ُيرجــى الرجــوع إىل اإلجابــة    

ُنظمت بغية حتسني الـوعي بـني أعـضاء اهليئـة القـضائية عـن العنـف ضـد املـرأة، وجـرائم القتـل                         
  . بشأن محاية اُألسرة٤٣٢٠ والشرف، والقانون رقم باسم العادات
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 الربامج وخطط العمل    

يــشري التقريــر إىل خطــة العمــل االســتراتيجية الوطنيــة للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة   ‐ ٦السؤال 
، اليت حتـدِّد األهـداف واألولويـات واملهـام          )٦٣صفحة  ، ال CEDAW/C/TUR/6( الصحة لقطاع

يرجى تقدمي معلومات إضـافية عـن اخلطـة         . ٢٠١٥‐٢٠٠٥لفترة  ذات الصلة للدولة الطرف ل    
قـد  الوطنية، مبا فيها معلومات مفصلة عن املوارد املادية والبـشرية املخصـصة للخطـة وعمـا إذا                  

  .لتقييم تنفيذ هذه اخلطة يف مجيع مناطق البلد  مؤشرات وأهداف حمددة زمنيامت وضع
خطة العمـل االسـتراتيجية     ”السادس لتركيا إىل    وردت إشارة يف التقرير الدوري       - ٦ إلجابةا

وتقـــسم اخلطـــة  . “٢٠١٥-٢٠٠٥الوطنيـــة للـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة لقطـــاع الـــصحة      
 منــاطق جغرافيــة، وهــي املنــاطق الغربيــة، واجلنوبيــة، والوســطى،       ٥االســتراتيجية تركيــا إىل  

يـة فيمـا يتعلـق بالـصحة     وحتدد اخلطـة االسـتراتيجية املـشاكل ذات األولو      . والشمالية، والشرقية 
وتـرد يف   . اجلنسية واإلجنابية، وتقّدر مثـل هـذه املـشاكل حـسب املنـاطق اجلغرافيـة والوحـدات                

  .اجلدول أدناه األولويات املذكورة وتقديرها حسب املناطق والوحدات
  جدول

  حسب املناطق اجلغرافيةلصحة اجلنسية واإلجنابية يف اذات األولوية توزيع املشاكل 
  الشرقية  الشمالية  الوسطى  اجلنوبية  ربيةالغ    

  ٣٤  ٢٠  ١٦  ١٨  ١١  ارتفاع معدل الوفيات النفاسية
  ٣٥  ٢٠  ١٥  ١٩  ١١  ارتفاع تواتر حاالت احلمل غري املرغوب

  ١٩,٧  ٢١,٤  ١٨,٧  ١٩,٩  ٢٠,٢  اإليدز/تزايد اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
املنقولة باالتصال اجلنـسي    اخنفاض حاالت اإلصابة باألمراض     

            بني الشباب
  ٢٤  ١٦  ٢٠  ٢٢  ١٨  محل املراهقات  
  ٢٤  ٧  ٢٣  ١٦  ٣١  اجلنس املأمون  
            عاليةاألولوية الذات ناطق امل  
            األولوية املتوسطةذات ناطق امل  
            األولوية املنخفضةذات ناطق امل  
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  جدول
  املشاكل ذات األولوية يف الصحة اجلنسية واإلجنابية حسب الوحداتتوزيع 

  األحياء الفقرية  ق الريفيةاملناط  املناطق احلضرية    

  ٤٤  ٤١  ١٥  ارتفاع معدل الوفيات النفاسية
  ٤٥  ٤١  ١٤  ارتفاع تواتر حاالت احلمل غري املرغوب

  ٣٠  ٢٤  ٤٦  اإليدز/تزايد اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
اخنفــاض حــاالت اإلصــابة بــاألمراض املنقولــة باالتــصال      

  ٣٩  ٣٨  ٢٣  اجلنسي بني الشباب
  ٢٣  ١٦  ٣١  محل املراهقات  
        اجلنس املأمون  
        عاليةاألولوية الذات ناطق امل  
        األولوية املتوسطةذات ناطق امل  
        األولوية املنخفضةذات ناطق امل  

  
وقد تضمنت اخلطـة االسـتراتيجية مجيـع األهـداف الزمنيـة لكـل مـشكلة مـن املـشاكل             

واألهــداف الزمنيــة هــي علــى . ذات األولويــة والوكــاالت الــيت تتعــاون يف حــل هــذه املــشاكل 
  :النحو التايل

ــاء علــى  ٥٠ختفــض الوفيــات النفاســية بنــسبة  : ختفــيض الوفيــات النفاســية   - ١ ــة بن  يف املائ
ويف . ٢٠١٥ يف مجيـع أحنـاء تركيـا، واملنـاطق والوحـدات، حبلـول عـام                 ٢٠٠٥مستويات عام   

 لكــل منطقــة ووحــدة بــصورة منفــصلة علــى أســاس  ٢٠١٥هــذا الــسياق، حتــدد أهــداف عــام 
فض الفـوارق فيمـا بـني       وفضالً عن هذا، خت   . ٢٠٠٥ يف املائة عن مستويات      ٥٠ختفيض بنسبة   

ويف هــذا اإلطــار، وفيمــا يتعلــق  . ٢٠١٥ يف املائــة حبلــول عــام  ٥٠املنــاطق والوحــدات بنــسبة  
مبعــدالت الوفيــات النفاســية، ســينخفض الفقــر بــني املنــاطق ذات املعــدالت األدىن واملعــدالت   

 املائـة    يف ٥٠األعلى، والفـرق بـني الوحـدات ذات املعـدالت األدىن واملعـدالت األعلـى بنـسبة                  
  .٢٠١٥حبلول عام 

 يف ١٠٠(تــتم تلبيــة احلاجــة الــيت مل تتحقــق بالكامــل  : منــع احلمــل غــري املرغــوب فيــه   - ٢
 يف مجيع أحناء تركيا، وعلى أساس املناطق اجلغرافيـة          ٢٠١٣يف تنظيم اُألسرة حبلول عام      ) املائة

 تتحقــق والــيت  علــى احلاجــة الــيت مل٢٠١٣وهكــذا يــتم القــضاء بالكامــل يف عــام . والوحــدات
ــة يف عــام ٦ُحــددت بنــسبة  ــا ٢٠٠٣ يف املائ ويف هــذا الــسياق، تتحــدد  .  يف مجيــع أحنــاء تركي
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ــسبة      ٢٠٠٨أهــداف  ــسبة لكــل منطقــة ووحــدة بــصورة منفــصلة وهــي إجــراء ختفــيض بن  بالن
  .٢٠٠٣يف املائة عن مستويات عام  ٥٠
اإلصـابة  يـتم تقييـد     : إليـدز منع وختفيض اإلصابة املتزايدة املنقولة باالتصال اجلنـسي وا          - ٣

 يف مجيـع أحنـاء تركيـا وعلـى          ٢٠٠٦السنوية مبرض الُزهري عند املـستوى الـذي حتـدد يف عـام              
 يف املائـة عـن      ٣٠، ويتم ختفيضها بنسبة     ٢٠١١أساس املناطق اجلغرافية والوحدات حبلول عام       

حيـة   مـن النا   ٢٠١٥ و   ٢٠١١وحتدد أهداف عـامّي     . ٢٠١٥ حبلول عام    ٢٠١١مستوى عام   
وفضالً عـن هـذا،     . العددية بصورة منفصلة بالنسبة لكل منطقة ووحدة يف إطار هذه املعدالت          

ويف هـذا   . ٢٠١٥ يف املائـة حبلـول عـام         ٥٠ختفض الفوارق فيما بني املناطق والوحدات بنسبة        
ــاطق ذات اإلصــابة       ــنخفض الفــرق بــني املن اإلطــار، وفيمــا يتعلــق باإلصــابة مبــرض الُزهــري، ي

ألدىن واألعلــى والفــرق بــني الوحــدات ذات اإلصــابة الــسنوية األدىن واألعلــى بنــسبة  الــسنوية ا
  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠
يـتم ختفـيض محـل املراهقـات بنـسبة      : حتسني حالة الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للـشباب       - ٤

ويف . ٢٠١٣ يف املائة  يف مجيع أحناء تركيـا وعلـى أسـاس املنـاطق والوحـدات حبلـول عـام          ٥٠
 يف ٧,٥هذا السياق، فإن النسبة الـسنوية لبـدء اإلجنـاب بـني املراهقـات، والـيت حتـددت بنـسبة                

. ٢٠١٣ يف املائـة حبلـول عـام         ٣,٨ يف مجيـع أحنـاء تركيـا، سـتنخفض إىل            ٢٠٠٣املائة يف عام    
 بالنــسبة لكــل منطقــة ووحــدة بــصورة منفــصلة علــى أســاس ٢٠١٣ويــتم حتديــد أهــداف عــام 

وستزداد فرص حصول الـشباب     . ٢٠٠٣ يف املائة عن مستويات عام       ٥٠نسبة  إجراء ختفيض ب  
 يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة لـضمان وجـود وحـدة واحـدة تقـدم                    الطبيةعلى اخلدمات   

 شـاب يف مجيـع أحنـاء تركيـا وعلـى أسـاس املنـاطق والوحـدات         ١٥٠ ٠٠٠هـذه اخلدمـة لكـل    
رق فيمـا بـني املنـاطق والوحـدات سـتنخفض           وفـضالً عـن هـذا، فـإن الفـوا         . ٢٠١٥حبلول عام   

فـإن الفـرق بـني املنـاطق والوحـدات          ويف هذا الـسياق،     . ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٥٠بنسبة  
 اإلجنـاب، والـشباب الـذين حيـصلون علـى      بـدئوا ذات املعدالت األعلى واألدىن للشباب الـذين    

  .٢٠١٥ائة حبلول عام  يف امل٥٠خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية سينخفض بنسبة 
فجميـع  . وتشمل اخلطـة االسـتراتيجية أيـضاً تنميـة املـوارد البـشرية املوجهـة حنـو األداء              

وقــد أُدجمــت ميزانيــة . مــوظفي الرعايــة الــصحية يف البلــد بأكملــه مــسؤولون عــن تنفيــذ اخلطــة 
حية وفقــاً ومت تـدريب مجيــع املــوظفني املطلـوبني للرعايــة الــص  . اخلطـة يف ميزانيــة وزارة الــصحة 

لتوصيف وظائفهم وأماكن عملهم؛ وُتبذل اجلهود لتحديث مثل هذه الربامج مبـا يتناسـب مـع                
وتنظم برامج التدريب أثناء العمل لتـشمل مواضـيع مـن قبيـل املفهـوم اجلنـساين،                . االحتياجات

  .واحلقوق اإلجنابية، واحلقوق اجلنسية
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كافحـــة العنـــف املنــــزيل ضـــد املـــرأة يـــشري التقريـــر إىل خطـــة العمـــل الوطنيـــة مل  ‐ ٧السؤال 
)٢٠١٠‐٢٠٠٧( )CEDAW/C/TUR/6ــ ، الـــيت أُِعـــدت مبـــشاركة مـــن مجيـــع  )١٢صفحة ، الـ

يرجـى  . للـسياسات العامـة   أن تكـون قاعـدة      األطراف الـيت هلـا صـلة مبـسألة العنـف، مـن أجـل                
 املاديـة   فيها معلومات مفصلة عن املـوارد       إضافية عن اخلطة الوطنية، مبا      مفصلة تقدمي معلومات 

 مؤشرات وأهداف حمـددة زمنيـا لتقيـيم تنفيـذ       قد مت وضع  والبشرية املخصصة للخطة وعما إذا      
 .هذه اخلطة يف مجيع مناطق البلد

يف القــسم بــاء املعنــون “ مؤســسات املنفعــة العامــة”للتــدبري املعــّرف باســم وفقــاً  - ٧ إلجابةا
ــيت     ” ــا لبحــث األســباب ال ــي اختاذه ــيت ينبغ ــدابري ال ــد الت ــق   حتدي ــدوافع تتعل ــل ل ــؤدي إىل القت  ت

 باملنـشور الـذي أصـدرته رئاسـة       -“ بالعادات والشرف وبالعنف املوّجه ضد النساء واألطفـال       
 والــذي ُعــرض أيــضاً يف التقريــر الــدوري الــسابع، والــذي عهــد إىل املديريــة  -جملــس الــوزراء 

ل مكافحـة العنـف املوّجـه    تنسيق األنشطة والتـدابري مـن أجـ      ”العامة املعنية مبركز املرأة بواجب      
، والـذي مبوجبـه جـرى إعـداد         “ضد املرأة وعمليات القتل ألسباب تتعلـق بالعـادات والـشرف          

بالتنـسيق مـع    “ ٢٠١٠-٢٠٠٦خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة للفتـرة           ”
ملؤســسات وزارة الدولــة لــشؤون املــرأة واُألســرة، أو مبــشاركة مــن ممــثلني جلميــع الوكــاالت وا

العامة ذات الصلة واجلامعات واملنظمـات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص واإلدارات احملليـة،                 
خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة العنـف املـرتيل            ”مع متابعة فعالة لكافة جهود التنفيـذ، مت إعـداد           

ممـثلني جلميـع    بالتنسيق مع املديرية العامة املعنية مبركـز املـرأة، ومبـشاركة ومـسامهة              “ ضد املرأة 
الوكاالت واملؤسسات العامة، واإلدارات احملليـة، واجلامعـات، واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت                

  .تعمل من أجل مكافحة العنف املوّجه ضد املرأة
ــرة مــن     وكجــزء مــن     ــة، ُنظــم يف الفت  إىل ١٣اجلهــود التحــضريية خلطــة العمــل الوطني

للقيــام باألعمــال التحــضريية مــن أجــل اجتمــاع ألصــحاب املــصلحة ” ٢٠٠٧يوليــه /متــوز ١٥
وحضر االجتماع ممثلـون للمؤسـسات      . “خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة       

ــة، ووحــدات         ــري احلكومي ــات غ ــامني، واملنظم ــات احمل ــصلة، ونقاب ــة ذات ال والوكــاالت العام
  .الدراسات املتعلقة باملرأة يف اجلامعات، واإلدارات احمللية

مشروع خطة العمـل    ” على نتائج اجتماع أصحاب املصلحة املذكور، مت إعداد          وبناء  
وقُـدم هـذا املـشروع إىل املؤسـسات والوكـاالت يف            “ الوطنية ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة     

ومت وضـع   .  مع حتديد مـسؤوليات التنفيـذ لتقـدمي التعليقـات والتوصـيات            ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
ريــر مــن جانــب هــذه املؤســسات والوكــاالت وفقــاً الســتراجتياهتا   خطــة العمــل بعــد تقيــيم التق 
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نــوفمرب /وأصـبحت نافـذة املفعـول يف تـشرين الثـاين     وأهـدافها، وبنـاء علـى التوصـيات املقدمـة،      
  .واألسرة بعد موافقة وزير الدولة لشؤون املرأة ٢٠٠٧

تيبات القانونيـة،   التر: وهتدف خطة العمل إىل إدخال حتسينات يف ستة جماالت رئيسية           
والتوعيــة وتغــيري العقليــة، وتعزيــز الوضــع االجتمــاعي واالقتــصادي للمــرأة، وتقــدمي خــدمات     

وهـدف اخلطـة هـو    . وقائية، وتقدمي خدمات عالجية وتأهيليـة، والتعـاون فيمـا بـني القطاعـات           
رتيل ضـد    وتنفيذ مجيـع التـدابري الالزمـة واملطلوبـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف املـ                     ديدحت

ومل حتــدد خطــة العمــل  . املــرأة يف بلــدنا، بالتعــاون مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة   
ــة   ــداف زمني ــة أي أه ــذ   ،الوطني ــالث مراحــل للتنفي ــشمل ث ــها ت ــصرية األجــل   :  ولكن ــة ق مرحل

، ومرحلـــة طويلـــة األجـــل )٢٠٠٩-٢٠٠٧(، ومرحلـــة متوســـطة األجـــل )٢٠٠٨-٢٠٠٧(
  ).بعدها  وما٢٠١٠-٢٠٠٧(

 السياق، حددت خطة العمل بالتفصيل أهداف التحـسني، واألنـشطة املقـررة             ويف هذا   
ــاالت       ــشطة، والوكـ ــذه األنـ ــة هبـ ــسات املكلفـ ــاالت واملؤسـ ــداف، والوكـ ــذه األهـ ــق هـ لتحقيـ

  .واملؤسسات املتعاونة، مع أُطر زمنية لتنفيذ األنشطة
طنيــة خطــة العمــل الو”وقامــت مجيــع املؤســسات والوكــاالت العامــة املــسؤولة بتقيــيم   

  .واعتمدهتا وفقاً الستراتيجياهتا وأهدافها“ ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة
ــك            ــن جانــب تل ــاً م ــضاً التزام ــة أي ــى خطــة العمــل الوطني ــة عل ــة املوافق ــشمل عملي وت

. الوكاالت واملؤسسات فيما يتعلق بتخـصيص املـوارد املاليـة لتنفيـذ التـدابري واألنـشطة املقـررة                 
مؤسسة ميزانيتـها اخلاصـة لتنفيـذ األنـشطة الـيت أسـندهتا             /خدم كل وكالة  ويف هذا السياق، تست   

وهلذا فـإن ميزانيـة املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز املـرأة تتـضمن بنـوداً                   . إليها خطة العمل الوطنية   
ــرأة      ــرتيل ضــد امل ــف امل ــشطة هتــدف إىل مكافحــة العن ــق بأن ــشطة   . تتعل ــة إىل أن ــسم امليزاني وتنق

  .عامة لتنفيذ خطة العمل الوطنيةتظهر كميزانية  وال
ويعــد رصــد تنفيــذ مجيــع التــدابري احملــددة يف خطــة العمــل الوطنيــة، والــيت تعهــد مبهــام     

ومسؤوليات خمتلفة جلميـع الوكـاالت العامـة، واإلدارات احملليـة، واجلامعـات، واملنظمـات غـري            
ويف . طـة وكفاءهتـا   احلكومية، والقطاع اخلاص على جانب كـبري مـن األمهيـة لقيـاس فعاليـة اخل               

وتقـوم  . هذا السياق، أنشأت املديرية العامة املعنية مبركز املرأة آلية لرصد خطة العمـل الوطنيـة               
اآللية على رصد مجيع األنـشطة ذات الـصلة الـيت تقـوم هبـا املؤسـسات والوكـاالت العامـة عـن              

ــة   ــارير دوري ــق اجتماعــات وتق ــان للرصــد وا   . طري ــد اجتماع ــسياق، ُعق ــذا ال ــيم يف ويف ه لتقي
  .٢٠٠٩ديسمرب /أبريل وكانون األول/نيسان
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 طلبــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، مــن الدولــة الطــرف أن تقــدِّم     ‐ ٨السؤال 
ــات ــن  معلومـــ ــرف    إدراج عـــ ــة الطـــ ــصادي للدولـــ ــيط االقتـــ ــساين يف التخطـــ ــور جنـــ منظـــ

)CEDAW/C/TUR/4-5   أي إجـراءات اختـذهتا       معلومات مفصلة عن   تقدميُيرجى  ). ١٩، الفقرة 
  .الصدد احلكومة يف هذا

تعـــد امليزانيـــات مـــن أهـــم األدوات الـــيت تـــستخدمها احلكومـــات يف وضـــع          - ٨ جابةاإل
وهلذا يعد تعميم املنظـور اجلنـساين عنـد إعـداد امليزانيـة وتنفيـذها               . السياسات وعمليات التنفيذ  

  .نسنيمن أهم األولويات املطلوبة بإحلاح لضمان املساواة بني اجل
 باملعلومات عـن وضـع ميزانيـة تراعـي االعتبـارات            نيالوطنيولتزويد أصحاب املصلحة      

تـدريباً  ” ٢٠٠٨اجلنسانية وإمكانية تقييم مثل هـذه العمليـات، نظمـت اآلليـة الوطنيـة يف عـام                  
ــسانية    ــارات اجلنـ ــي االعتبـ ــة تراعـ ــع ميزانيـ ــى وضـ ــة  . “علـ ــدريب قرابـ ــضر التـ ــثالً ٦٠وحـ  ممـ

الت العامـــة ذات الـــصلة، والبلـــديات، واحملافظـــات، ومراكـــز البحـــوث للمؤســـسات والوكـــا
باجلامعــات، وخــرباء، ومنظمــات غــري حكوميــة، وكــذلك خــرباء   التطبيقيــة عــن قــضايا املــرأة  
  .ميدانيني وطنيني ودوليني

ــة هــي وكُلفــت وزارة املاليــة بــأن تكــون     بــدء ”إطــار اســتراتيجية يف ة املــسؤولالوكال
 املوضـحة يف خطـة      -“ لوضع ميزانية تراعي االعتبارات اجلنسانية يف بلدنا      األعمال التحضريية   

  ).٢٠١٣-٢٠٠٨(العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني 
التــدريب ”لتقيــيم نتــائج ) ٢٠٠٩يوليــه /متــوز(وُنظــم اجتمــاع مــع ممثلــي وزارة املاليــة   

جــل وضــع ميزانيــة والتوعيــة بالعمــل مــن أ“ علــى وضــع ميزانيــة تراعــي االعتبــارات اجلنــسانية 
  .تراعي االعتبارات اجلنسانية متشياً مع املسؤولية اليت أسندهتا خطة العمل الوطنية

اجمللـس االستـشاري املعـين      ”وفضالً عن هذا، كان أحد بنود جـدول أعمـال اجتمـاع               
.  يركز على وضع ميزانية تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية          ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران “ بوضع املرأة 
 بـشأن اهليكـل     ٥٢٥١ من القانون رقم     ١٦ و   ١٥ا اجمللس قد أُنشئ مبوجب املادتني       وكان هذ 

التنظيمــي للمديريــة العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة بغيــة اســتعراض املــشاكل املتعلقــة بوضــع املــرأة    
ومراقبتها وتقدمي توصـيات بـشأهنا، ويـضم ممـثلني مـن القطـاع العـام، واجلامعـات، واملنظمـات                    

 وقـد وافـق أعـضاء اجمللـس علـى إجـراء دراسـة جتريبيـة يف إطـار ميزانيــة اإلدارة          .غـري احلكوميـة  
  .املركزية
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 التدابري اخلاصة املؤقتة    

ُيرجى تقدمي معلومات عن أي خطوات اختذهتا احلكومة العتماد تـدابري خاصـة                ‐ ٩السؤال 
 للّجنـة،   ٢٥عامـة رقـم     االتفاقية، ومع التوصية ال   من  ،  ٤ من املادة    ١الفقرة   مؤقتة مبا يتوافق مع   

  .للتعجيل بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة فعليا
األسـاس القـانوين   “ املساواة أمام القانون  ” من الدستور عن     العاشرةتشكِّل املادة    - ٩ إلجابةا

  . من االتفاقية٤يف بلدنا للتدابري اخلاصة املؤقتة املذكورة يف املادة 
 مــن العاشــرةفــإن إضــافة حكــم إىل املــادة  لــسادس، وكمــا جــاء يف التقريــر الــدوري ا   

التـزام الدولـة بـضمان وجـود هـذه          متتع الرجل واملرأة حبقوق متـساوية، و      ”الدستور ينص على    
، تـوفر أساسـاً     ٢٠٠٤نتيجـة للتعـديل الـذي أُدخـل علـى الدسـتور يف عـام                “ املساواة يف الواقع  

  .رة يف تاريخ مجهورية تركياألول م“ التدابري اخلاصة املؤقتة”قانونياً لتنفيذ 
يف حالـة وجـود تنـازع بـني        ” مـن الدسـتور،      ٩٠وعالوة على ذلـك، ومبوجـب املـادة           

ــة الــيت تنفــذ حــسب األصــول يف جمــال احلقــوق واحلريــات األساســية، وبــني      االتفاقــات الدولي
ــإن أحكــام         ــشأن نفــس املوضــوع، ف ــات يف األحكــام ب ــسبب وجــود اختالف ــة ب ــوانني احمللي الق

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           هكـذا، فـإن     و. “قات الدولية هي اليت تـسري     االتفا
وهبذا املعىن، فإن تنفيـذ التـدابري اخلاصـة املؤقتـة           .  األولوية على التشريعات الوطنية    اضد املرأة هل  

  .٩٠تسري وفقاً للمادة 
ــة فيمــا يتع        ــإن اجلهــود احلالي ــى أســاس اإلطــار الدســتوري، ف ــات  وعل ــيم الفتي ــق بتعل ل

والشروط امليسرة اليت وضعتها الدولة يف جمال العمل ميكـن أن تكـون مثـاالً لـسياسات التـدابري                   
  .اخلاصة املؤقتة يف بلدنا

وتوجد يف بلدنا محالت ومشاريع كثرية جارية عن تعلـيم الفتيـات تـديرها مؤسـسات           
ويعــد برنــامج . اصووكــاالت عامــة، ومنظمــات غــري حكوميــة، وشــركات مــن القطــاع اخلــ   

ــدي  ” ــل النقـ ــشروطالتحويـ ــار  “ املـ ــذ يف إطـ ــذي ينفـ ــشروع الـ ــاطر  ”مـ ــن املخـ التخفيـــف مـ
ويستخدم الربنامج لتقدمي مـنح تعليميـة ال ُتـسترد لُألسـر            . أحد األمثلة على ذلك   “ االجتماعية

مــن أجــل إرســال األطفــال إىل املــدارس االبتدائيــة والثانويــة بــصورة منتظمــة، وزيــادة التحــاق   
ويبلـــغ الـــدعم التعليمـــي حنـــو . نـــات واالنتقـــال مـــن التعلـــيم االبتـــدائي إىل التعلـــيم الثـــانويالب
ويــصل إىل حنــو .  دوالراً للبــنني والبنــات باملــدارس االبتدائيــة علــى الترتيــب  ٢٠دوالراً و  ١٥
وُتـدفع املـساعدات    .  دوالراً للبنني والبنـات باملـدارس الثانويـة علـى الترتيـب            ٣٠دوالراً و    ٢٥
  .“تعزيز وضع املرأة يف اُألسرة واجملتمع”ُألمهات بصورة مباشرة بغية ل
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يف هـذا الـسياق، تعـد    و. ويعد عمل املرأة جماالً هاماً آخر يوضح مركز املرأة يف تركيـا      
. مشاريع االئتمانات الصغرى أحد الوسائل اهلامة الـيت هتـدف إىل الـتمكني االقتـصادي للمـرأة                

فرص للمـشاركة يف األنـشطة املـدرة        خاصة النساء،   خل املنخفض،   وتتاح لألفراد من ذوي الد    
وتقـوم املنظمـات غـري احلكوميـة واحملافظـات          . للدخل من خالل مشاريع االئتمانـات الـصغرى       

وتقـوم اإلدارات احملليـة اخلاصـة مبـنح هـذه االئتمانـات الـصغرى           . بتنفيذ هذه املشاريع يف بلـدنا     
وميكــن .  وجيــري تعمــيم هــذه املمارســة يف البلــد بأكملــه للنــساء املــستهدفات يف املقــام األول،

  .اعتبار مشاريع االئتمانات الصغرى يف هذا السياق مثاالً لسياسات التدابري اخلاصة املؤقتة
جمموعـة  ”ومثة مثال آخر للتدابري اخلاصة املؤقتة وهو الربنامج الـذي ينفـذ كجـزء مـن                    

وهلـذا، فإنـه لتـشجيع      .  يف التقرير الدوري الـسادس     ، واملشار إليها  “اإلجراءات املتعلقة بالتعيني  
عمل املرأة، تقوم احلكومة بتغطيـة نـصيب أصـحاب العمـل يف مـسامهات الـضمان االجتمـاعي                

 ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٦ عاماً، واملعينات يف الواقع يف غضون عامني اعتباراً من           ١٨للنساء فوق   
 وُيـدفع قـسط العـام األول بالكامـل     عن طريق صندوق التأمني ضد البطالة ملدة مخس سـنوات؛  

  . يف املائة يف السنوات التالية٢٠وخيفض هذا القسط تدرجيياً بنسبة 
 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

صفحات ، ال CEDAW/C/TUR/6(يشري تقرير الدولة الطرف إىل جهود عديدة         ‐ ١٠السؤال 
 الثقـايف الـسلبية     ‐لـسلوك االجتمـاعي     تعـديل أمنـاط ا     مبذولة حاليا يف تركيـا هبـدف      ) ٣٤‐٣٠

مـع أخـذ املالحظـات اخلتاميـة        . النهوض باملرأة و ،اليت هلا صلة بأدوار النساء والرجال يف احلياة       
يف االعتبـــار، ُيرجـــى تقــــدمي   ) ٣٠ و ٢٩ن ا، الفقرتـــ CEDAW/C/TUR/4-5(الـــسابقة للّجنـــة   

ات اجملتمـع املـدين، واجملموعـات       معلومات مفصلة عن أي تدابري أُِخـذ هبـا، بالتعـاون مـع منظمـ              
النسائية، وقادة اجملتمع احمللي، وغريهـم، للقـضاء علـى املمارسـات التقليديـة والثقافيـة الـيت متيـز                    

  .ضد املرأة
 فيمـا يتعلـق   ٢٠٠٠كانت هنـاك حتـسينات تـشريعية هامـة يف تركيـا منـذ عـام                - ١٠ إلجابةا

. غـري أن هنـاك قـصوراً يف التنفيـذ         ). ي السادس انظر التقرير الدور  (باملساواة بني الرجل واملرأة     
ومن بني األسباب الرئيسية وراء هذا القصور تلك القوالب التقليدية واألمناط الـسلبية للـسلوك             

وهناك إدراك ووعي باجلهود املتزايدة اليت ُتبـذل يف جمـاالت كـثرية بـدءاً              .  الثقايف -االجتماعي  
ثيـل املـرأة يف الـسلطة وآليـات صـنع القـرار مـن أجـل              من مكافحة العنف ضد املرأة إىل أمهيـة مت        

  .التغلب على أوجه القصور هذه
، ٢٠٠٥ كتابـاً، بعـضها باللغـة االنكليزيـة، منـذ عـام              ٣٦املديرية العامة   فقد أصدرت     

 ٢٠٠٤الـيت اسـُتهلت يف عـام        “ ال للعنف ضد املرأة   ”باإلضافة إىل احلملة الوطنية حتت عنوان       
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اليوم الـدويل للقـضاء علـى العنـف ضـد           ”مم املتحدة للسكان يف إطار      بالتعاون مع صندوق األ   
ميـة عـن املديريـة العامـة املعنيـة          العإكمـا طُبعـت نـشرات       ). نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٥(“ املرأة

مبركز املرأة، وهي اآللية الوطنية يف بلدنا، والفتات وملصقات عن مكافحة العنف املـرتيل ضـد    
وتوزع هـذه املطبوعـات أيـضاً، والـيت         . الت واملؤسسات ذات الصلة   املرأة وُوزعت على الوكا   

.  مـن األفـراد واملؤسـسات   هاُصممت إلثارة الوعي باملساواة بني اجلنسني، علـى كـل َمـن يطلبـ       
وإىل جانب املواد املطبوعة، تقدم هيئة اإلذاعة والتلفزيون التركيـة أيـضاً بـرامج إعالميـة لزيـادة                 

  .نسنيالوعي عن املساواة بني اجل
ومــن احلقــائق املعروفــة جيــداً أن املــواد التعليميــة تقــوم بــدور رئيــسي يف تغــيري األمنــاط    

وقد أشار التقرير الـدوري الـسادس إىل اجلهـود الـيت يقـوم              . السلبية للسلوك االجتماعي الثقايف   
يـز بـني    هبا جملس التعليم التابع لوزارة التعلـيم الوطنيـة بغيـة القـضاء علـى اسـتخدام اللغـة الـيت مت                     

اجلنسني يف املناهج الدراسية، ويف الكتب املدرسية، واملـواد التعليميـة األخـرى، وختليـصها مـن                 
ــة     ــسانية التمييزي ــة اجلن ــب النمطي ــوال والقوال ــشبيهات واألق ــشئت  . الت ــد أُن ــساواة  ”وق ــة امل جلن

 يف إطــار جملــس التعلــيم جلعــل هــذه اجلهــود أكثــر اســتدامة ومنهجيــة، وحتقيــق  “ اجلنــسني بــني
خطــة العمــل الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني للفتــرة  ”األهــداف واالســتراتيجيات الــواردة يف 

واستهلت اللجنة أنشطتها بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل عن هـذا           . “٢٠١٣-٢٠٠٨
كتــاب عــن املــساواة بــني اجلنــسني يف النــصوص      ”وفــضالً عــن هــذا، مت إعــداد    . املوضــوع
  . الصلة يف اجمللسلتوعية األشخاص ذوي“ املدرسية
تـشجيع املـساواة بـني    ”مـشروع   ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧وقد ُنفـذ يف الفتـرة مـا بـني عـامّي               
االحتـاد  قبل انضمام تركيا إىل      ٢٠٠٥التعاون املايل عام    ، الذي أُعد يف إطار برنامج       “اجلنسني
 املقاطعـات ُنظمـت يف    “ رات تدريبية عـن املـساواة بـني اجلنـسني         دو”وكانت هناك   . األورويب

التجريبية اخلمس للمشروع مبشاركة ممثلني مـن املنظمـات غـري احلكوميـة، واملنظمـات املهنيـة،                 
وُنظـم هـذا التـدريب لغـرض إثـارة الـوعي       . ونقابات العمال، واجلامعـات، واملؤسـسات العامـة     

بـرامج تدريبيـة عـن املـساواة بـني الرجـل            ” ٢٠٠٩لت يف عام    وقد اسُته . ومراعاة احلساسيات 
لضمان استمرار اجلهود اليت بدأها هـذا املـشروع، وتنفيـذ التـدابري الـواردة يف منـشور                  “ واملرأة

التدابري الـيت سـُتتخذ ملنـع القتـل القـائم علـى العـادات والقتـل باسـم               ”رئاسة جملس الوزراء عن     
ــال    ــه ضــد األطف ــشرف والعنــف املوّج ــساءال ــة كــأداة   . “ والن ــدورات التدريبي واســُتخدمت ال

لــضمان تنفيــذ اســتراتيجية تعمــيم املنظــور اجلنــساين، وزيــادة الــوعي فيمــا بــني مــوظفي اخلدمــة 
  .املدنية عن األمناط السلبية للسلوك االجتماعي الثقايف
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ــك،      ــى ذل ــرة      وعــالوة عل ــسني للفت ــني اجلن ــة للمــساواة ب ــضمن خطــة العمــل الوطني تت
زيادة الوعي باملـشاركة اجملتمعيـة مـن أجـل     ” استراتيجيات اقتصادية من بينها      ٢٠١٣-٢٠٠٨

لـة العقبـات األخـرى الـيت تعـوق مـشاركة املـرأة يف احليـاة                 تغيري العقلية، واهلياكل التقليدية وإزا    
زيـادة الـوعي اجملتمعـي    ”عاية الصحية، مـن بينـها     لر ل ، واستراتيجيات “االقتصادية واالجتماعية 

وحتـدد خطـة العمـل      . “الضارة للزواج املبكر وزواج األقارب على صحة املرأة والطفل        باآلثار  
وباإلضافة إىل ذلـك، ُنظمـت بـرامج تدريبيـة يف           . أيضاً الوكاالت اليت ستعمل يف هذه اجملاالت      

إدمــاج منظــور املــساواة بــني اجلنــسني يف   ” لتنفيــذ اســتراتيجية ٢٠٠٩ خمتلفــة عــام مقاطعــات
 وهــي إحــدى االســتراتيجيات الــيت وردت يف قــسم -“  املــدربني أثنــاء اخلدمــةبــرامج تــدريب

  .التعليم خبطة العمل الوطنية
 ٢٠١٠-٢٠٠٧وحتدد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنـف املـرتيل ضـد املـرأة للفتـرة                  

ــة  ” ــوعي وتغــيري العقلي ــادة ال باعتبارمهــا هــدفني مــستقلني، وحتــدد أنــشطة قــصرية األجــل     “زي
  .ألجل وطويلة األجل لبلوغ هذه األهدافومتوسطة ا

وُنظمــت أنــشطة لزيــادة الــوعي واإلدراك مــن أجــل طلبــة كليــات االتــصاالت، وَمــن      
سيعملون يف وسائل اإلعالم يف سياق الدور احملتمـل لوسـائل اإلعـالم يف تغـيري األمنـاط الـسلبية                 

ل عـن العالقـة بـني      حلقتا عم  ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨وُنظمت يف عامّي    . للسلوك االجتماعي الثقايف  
اجلنسني ووسائل اإلعالم هبدف إثارة الوعي باملساواة بني اجلنسني والعنف املـرتيل ضـد املـرأة،                

  .مبشاركة طلبة من كليات االتصاالت املختلفة
 العنف ضد املرأة    

ــة   ‐ ١١السؤال  ــسابقة  ، دعــــت اللجنــ ــة الــ ــا اخلتاميــ ، CEDAW/C/TUR/4-5(يف مالحظاهتــ
، الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها املبذولة ملنـع ومكافحـة العنـف ضـد               )٢٨ و   ٢٧ن  االفقرت

جنة بشأن العنـف ضـد       للّ ١٩مع مراعاة التوصية العامة رقم      و. يلرتيف ذلك العنف امل    املرأة، مبا 
املرأة، يرجى وصف اخلطوات املتخذة لوضع استراتيجية شاملة ملكافحـة مجيـع أشـكال العنـف         

ضحايا العنـف، وتنفيـذ بـرامج لبنـاء         لـ  قـدمي املـساعدة    اجلنـاة، وت   اكمـة حمضد املرأة، مبا يف ذلك      
مـن شـرطة، وحمـامني، وأخـصائيني صـحيني واجتمـاعيني،            (ختلف الفئـات    ملتوعية  الالقدرات و 

 معلومـات إضـافية عـن جلنـة         أيضا تقدمي ُيرجى  و. وعامة اجلمهور ) وعاملني يف اجلهاز القضائي   
 .الرصد املعنية بالعنف ضد املرأة

تواصل املديرية العامة املعنية مبركز املرأة عملها بالتعاون مـع الوكـاالت العامـة                - ١١ إلجابةا
ذات الصلة، واجلامعات، واملنظمات غري احلكومية من أجل إثارة الوعي واإلدراك فيمـا يتعلـق               

  .بالعنف ضد املرأة ومنع العنف املرتيل
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التـدابري الـيت سـُتتخذ ملنـع     ”ء عـن  وعند هذه املرحلة، يعد منشور رئاسة جملـس الـوزرا          
علـى  “ القتل القائم على العادات والقتل باسم الشرف والعنـف املوجـه ضـد األطفـال والنـساء                
ذا وهبـ . درجة كبرية من األمهية باعتباره األساس لكافة اجلهود ذات الصلة ولتقدمي التوجيهـات            

بالتـدابري الـيت ُتتخـذ ملنـع العنـف ضـد            مت حتديد كافة التفاصيل عن التوصـيات املتعلقـة           ،املنشور
املرأة والقتل باسم العادات والشرف، والوكاالت املكلفة بتنفيذ مثل هذه التـدابري والوكـاالت              

  .املتعاونة معها
الوكـاالت املنـسقة لتنفيـذ احللـول املطروحـة بـشأن            ”ويتناول القـسم بـاء مـن املنـشور            

علـى أنـه ينبغـي أن تتـضمن بـرامج      ”ن الفرعـي   حتت العنـوا ٦؛ وتنص املادة  “العنف ضد املرأة  
 الرعايـة الـصحية، وأعـضاء اهليئـة         ألخـصائيي التدريب السابق للخدمة والتـدريب أثنـاء اخلدمـة          

ــة،      ــدمات االجتماعيـ ــرباء اخلـ ــني، وخـ ــوانني، واملدرسـ ــاذ القـ ــن إنفـ ــسؤولني عـ ــضائية، واملـ القـ
ــل، وا  خــألوا ــة الطف ــسانيني، وأخــصائيي تنمي ــة األخــرى موضــوع   صائيني النف جلماعــات املهني

مــع “ بروتوكــوالت التــدريب”وبنــاء علــى ذلــك، مت توقيــع سلــسلة مــن . “العنــف ضــد املــرأة
الوزارات ذات الصلة من أجل زيادة الوعي واإلدراك لدى مـوظفي اخلدمـة املدنيـة، والعـاملني                 

العنـف  ”عـن   يف املؤسسات والوكاالت العامة لتقدمي اخلـدمات لـضحايا العنـف مـن النـساء؛ و               
 مــع ضــحايا العنــف، مــلضــد املــرأة، والعنــف املــرتيل، واملــساواة بــني اجلنــسني، وأســاليب التعا 

  .“ بشأن محاية اُألسرة وإنفاذ التشريعات األخرى ذات الصلة٤٣٢٠والقانون رقم 
  :ويف هذا السياق  

الربوتوكــول املتعلــق بــدور قــوات ” توقيــع ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٦مت يف   -  
، والـذي   “القابلـة للتطبيـق   اإلجراءات  الشرطة يف منع العنف ضد املرأة ومشروع        

بــوزارة لألمــن أُعــد بالتعــاون بــني املديريــة العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة واملديريــة العامــة  
  .، ويضع األساس لربنامج التدريبةالداخلي

ويف املرحلــة الثانيــة،   .  مــدربا٢٧٠ً قرابــة  األوىل تــدريب وقــد اســُتكمل يف املرحلــة     
وهكـذا  .  موظف يف قوات األمن يعملون مبراكز الـشرطة      ٤٠ ٤٠٠استكمل املدربون تدريب    

وسيواصـل املـدربون الـذين تـدربوا يف إطـار املـشروع تقـدمي               . اسُتكمل املـشروع طبقـاً للخطـة      
  .التدريب كلما اقتضت احلاجة

بروتوكول بـشأن دور مـوظفي الرعايـة        ” توقيع   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣ومت يف     -  
ــرأة و    ــصحية يف مكافحــة العنــف املــرتيل ضــد امل ــق اإلجــراءات ال ــة للتطبي ، “القابل

 يف إعداده املديرية العامة املعنية مبركز املرأة واملديريـة العامـة خلـدمات             توالذي شارك 
  .الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة
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ــيت ســتبدأ يف      وعــن   ــذها يف إطــار الربوتوكــول وال ــرر تنفي ــدريب املق ــرامج الت ــق ب  طري
 مـن   ٧٥ ٠٠٠ مـدرب يف املرحلـة األوىل، وتـدريب          ٥٠٠غضون عامني، مـن املزمـع تـدريب         

  .أخصائيي الرعاية الصحية العاملني يف امليدان
أهنـى  ، و ٢٠٠٨نـوفمرب   /ويف هذا السياق، اسُتكمل تـدريب املـدربني يف تـشرين الثـاين              

ينــاير /واســُتهلت يف كــانون الثــاين.  مــدرباً تدريبــهم يف إطــار هــذا الربنــامج ٤٢٤مــا جمموعــه 
ــستوى     ٢٠٠٩ ــى م ــدريب عل ــدمي الت ــة لتق ــة التالي ــات املرحل ــصحية   املقاطع ــة ال ــوظفي الرعاي  مل

ــع        ــول إىل مجيـ ــة الوصـ ــة بغيـ ــصحية األوليـ ــة الـ ــسات الرعايـ ــشفيات ومؤسـ ــاملني يف املستـ العـ
 الرعايـة الـصحية حـىت كـانون         أخـصائيي  مـن    ٣٠ ٠٠٠وقد مت تـدريب     . ني امليدانيني األخصائي
 مـن أخـصائيي الرعايـة       ٧٥ ٠٠٠ومن املستهدف تدريب مـا جمموعـه        . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  .الصحية يف إطار الربوتوكول
ــسان١ومت يف   -   ــل / ني ــذ  ٢٠٠٩أبري ــع وتنفي ــة   ” توقي ــدور اهليئ الربوتوكــول اخلــاص ب

، الـذي أُعـد مـن أجـل تـوفري تـدريب             “ائية يف مشروع منع العنـف ضـد املـرأة         القض
ويف إطـار هـذا املـشروع الـذي ينفـذ      . مماثل للعاملني يف اجلهاز القضائي بوزارة العـدل      

  :نيخالل عام
مــن أجــل   أيــام ٣ملــدة  حلقــة تدريبيــة  ٢٠٠٩تــنظم يف املرحلــة األوىل خــالل عــام      
 الفرعيـة،   قاطعات وامل املقاطعاتسرة تعمل على مستوى      حمكمة لألُ  ١٦٤من القضاة يف     ١٧٩

الفرعيـة  قاطعـات واملقاطعـات    واملدعني العامني الذين حيققون يف جرائم العنـف املـرتيل بتلـك امل            
  . شخصاً من بينهم قضاة ومدعون٣٥٠ما جمموعه (

وحــضر حــىت اآلن . ٢٠٠٩مــايو /روقــد اســُتهلت احللقــات التدريبيــة املــذكورة يف أيــا  
 مــن املــدعني ســبع حلقــات تدريبيــة حــىت كــانون  ١٢٥ قاضــياً مبحــاكم اُألســرة و ١٢٥قرابــة 
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول

وإىل جانب اجملموعة املستهدفة املذكورة أعاله، ستكون هنـاك جمموعـات أخـرى مـن                 
 االجتمـــاعيني،  تـــدريب جتـــرييب وتـــدريب للمـــدربني تـــنظم لألخـــصائيني-أنـــشطة التـــدريب 

واألخصائيني النفسانيني، وخرباء اخلدمات االجتماعيـة، واخلـرباء األجانـب العـاملني يف حمـاكم       
  .اُألسرة وحماكم األحداث، ومراقيب السلوك، وموظفي احملاكم

 مـن القـضاة     ٢٥، سيكون هناك ما ال يقل عـن         ٢٠١٠ويف املرحلة الثانية، خالل عام        
ريوا مـن مجيـع أحنـاء البلـد للمـشاركة يف برنـامج لتـدريب املـدربني                  واملدعني العامني الذين اخـت    

لضمان اسـتدامة أنـشطة   “ جمموعة من املدربني  ”وهبذه الطريقة سيتم تشكيل     . مدته مخسة أيام  
  .التدريب ذات الصلة أثناء اخلدمة من جانب وزارة العدل
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دور العـاملني يف    مـشروع   ”: وسُيبذل جهد مماثل للعاملني يف رئاسة الـشؤون الدينيـة           -  
الــشؤون الدينيـــة ملنـــع العنــف ضـــد املـــرأة والتــدريب علـــى اإلجـــراءات القابلـــة    

الذي سينفذ بدعم تقين ومايل من صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان كجـزء        “ للتطبيق
من الربنامج القطري الرابع الذي تشارك يف إدارتـه املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز املـرأة                  

ويهــدف املــشروع إىل تــدريب مجيــع العــاملني يف . دة للــسكانوصــندوق األمــم املتحــ
املـساواة بـني اجلنـسني، واملوافقـات        ”: الشؤون الدينيـة يف أنقـرة علـى املواضـيع التاليـة           

التقليدية اليت تعوق حتقيق املساواة بـني اجلنـسني، والعنـف ضـد املـرأة والعنـف املـرتيل،                 
  .“ت واملنشورات املتعلقة بالعنف مع ضحايا العنف، والتشريعاملوأساليب التعا

وسيبدأ أول تـدريب جتـرييب      . إعداد املواد اليت ُتستخدم لتدريب املدربني     وجيري حاليا     
وعند استكمال تـدريب املـدربني، سـيقوم العـاملون يف           . يف أنقرة بعد استكمال املواد التعليمية     

  .ينالشؤون الدينية احلاصلون على درجة مدرب بتدريب العاملني اآلخر
وأخـــرياً، وقَّعـــت املديريـــة العامـــة املعنيـــة مبركـــز املـــرأة، واملديريـــة العامـــة للخـــدمات    -  

ــة لألمــن يف      ــة العام ــة، واملديري ــة الطفول ــة محاي ــة ووكال ــشرين األول٢٢االجتماعي  / ت
بروتوكول بناء القدرات املؤسسية وحتسني التعـاون يف اخلـدمات          ” ٢٠٠٩أكتوبر  

واهلدف األول للربوتوكـول    . “يل والضحايا من األطفال   املقدمة لضحايا العنف املرت   
الذي يسهل أيضاً تنفيذ التدابري الواردة يف املنشور هـو القـضاء علـى املـشاكل املتعلقـة                  
بالتنفيذ يف اخلدمات املقدمة لـضحايا العنـف املـرتيل والـضحايا مـن األطفـال، وحتـسني           

  .ساتقدرة اخلدمة عن طريق تعزيز التعاون فيما بني املؤس
مـشروع  ”وقد ُنفذت جوانب معينة مـن اجلهـود املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة يف إطـار                    

 ٢٠٠٦ديـسمرب  /، الذي ُنفذ يف الفترة مـا بـني كـانون األول    “مكافحة العنف املرتيل ضد املرأة    
 بــدعم مــايل مــن املديريــة العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة واملفوضــية ٢٠٠٨نــوفمرب /وتــشرين الثــاين

  .ية، وبدعم تقين من صندوق األمم املتحدة للسكاناألوروب
وأهداف املشروع هي تطوير وتعزيز اهلياكـل املؤسـسية اخلاصـة بالقـضاء علـى العنـف                   

: ويركز املشروع على اإلجراءات الرئيسية التاليـة      . املرتيل من أجل دعم حقوق اإلنسان للمرأة      
لوكـــاالت يف ا بنـــاء القـــدرات بـــرامج التـــدريب، واالجتماعـــات واملـــؤمترات الـــيت هتـــدف إىل 

واملؤسسات اليت تقدم خدمات للنساء من ضحايا العنـف املـرتيل أو املعرضـات ملخـاطر العنـف                 
 الـصلة؛ وزيـادة الـوعي       ياملرتيل؛ وتعزيز االتصاالت والتعاون فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة ذو            

نـشطة التاليـة يف إطـار       وقد أُجنزت األ  . اجملتمعي واحلساسية عن طريق إنتاج وعرض مواد مرئية       
  :املشروع
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ُنظمت دورات تدريبية وحلقات عمل موجهة ملمثلي املؤسسات والوكـاالت العامـة،               -  
ــة، والبلــديات، واجلامعــات، والعــاملني يف وســائل اإلعــالم    . واملنظمــات غــري احلكومي

؛ العنف ضـد املـرأة    : وتضمنت الدورات التدريبية وحلقات العمل هذه املواضيع التالية       
تقنيات املقابالت مع ضحايا العنف ومرتكبيه؛ ووسائل اإلعالم واالتصاالت الفعالـة           و

بالنــسبة للمنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تعمــل مــن أجــل مكافحــة العنــف املــرتيل ضــد  
دور الـضيافة؛ وتـدريب املـدربني       /املرأة؛ وإدارة حلقات عمل تدريبية عـن دور اإليـواء         

املدربني للمحـامني يف جمـال مكافحـة العنـف املـرتيل        العاملني يف دور اإليواء؛ وتدريب      
وقــد ُنفــذت األنــشطة  . ضــد املــرأة؛ وإشــراك الرجــال يف مكافحــة العنــف ضــد املــرأة   

املذكورة أعاله بغية إثـارة الـوعي بـني املـشاركني عـن املـساواة بـني اجلنـسني والعنـف                     
  .املرتيل ضد املرأة

ُيرجـى الرجـوع   (“ ووسـائل اإلعـالم  العالقـة بـني اجلنـسني    ”وُنظمت حلقة عمل عـن        -  
  ).١٠إىل اإلجابة 

مكافحــة العنــف ” عــن قاطعــاتونظُمــت سلــسلة مــن االجتماعــات علــى مــستوى امل   -  
مــن أجــل حتــسني الــوعي واإلدراك اجملتمعــي؛ ومت إعــداد وتوزيــع   “ املــرتيل ضــد املــرأة

ال العنــف ضــد املــرأة جرميــة، و”وعــرض ملــصقات ومنــشورات حتمــل رســائل تقــول  
؛ وأُنتجت أفالم قصرية عـن هـذا   “تتغاضوا عن العنف ضد املرأة، وال تلتزموا الصمت      
  .املوضوع أُذيعت عن طريق القنوات الوطنية واحمللية

ومت إعداد وطبع دليل عن دور اإليواء النسائية لتقدمي التوجيهـات ملـديري دور اإليـواء              -  
ومت أيـضاً   . اغبـة يف فـتح دور لإليـواء       احلالية، والبلديات، واملنظمات غـري احلكوميـة الر       

الوضع القانوين فيما يتعلق بالعنف املرتيل ضد املرأة وأمثلـة       : إعداد وطبع الوثائق التالية   
الفـــرص : علـــى املمارســـات؛ واملنظمـــات النـــسائية غـــري احلكوميـــة ووســـائل اإلعـــالم
 والـصحافة   واملشاكل واحللول؛ والعنف املـرتيل ضـد املـرأة ووسـائل اإلعـالم اجلديـدة؛              

  .البديلة
 لتعريـف النـساء مـن ضـحايا العنـف املـرتيل             “دليل مكافحة العنـف املـرتيل     ”ومت إعداد     -  

واملعّرضات ملخاطر العنف املرتيل حبقوقهن القانونيـة واحلمايـة املتاحـة هلـن، وخـدمات                
املــشورة وأنــواع اخلــدمات األخــرى، وُوزع هــذا الــدليل علــى مجيــع الوكــاالت ذات  

  .اح الدليل أيضاً للمواطنني عند الطلبويت. الصلة
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التعــاون ”وباإلضــافة إىل األنــشطة املــذكورة أعــاله، ُنظمــت سلــسلة اجتماعــات عــن    -  
والتنسيق فيمـا بـني املؤسـسات الـيت تقـدم خـدمات للنـساء مـن ضـحايا العنـف املـرتيل                   

ديريـة  شاركة وزارة العـدل، ووزارة الـصحة، وامل     مب“ واملعَرضات ملخاطر العنف املرتيل   
العامـــة لألمـــن، واملديريـــة العامـــة املعنيـــة مبركـــز املـــرأة، واملديريـــة العامـــة للخـــدمات   

  .االجتماعية ووكالة محاية الطفولة، ورئاسة مؤسسة الطب الشرعي
وكانت هذه االجتماعـات هتـدف إىل حتديـد املـشاكل عنـد تقـدمي اخلـدمات، وشـبكة                     

يـد طـرق حتـسني التنـسيق والتعـاون واحللـول            اخلدمات الكاملـة الـيت تقـدمها املؤسـسات، وحتد         
  .احملتملة

وفيمـــا يتعلـــق بالدراســـات، أُجريـــت ألول مـــرة علـــى نطـــاق البلـــد دراســـة بعنـــوان      
هبــدف وضــع مؤشــرات لرصــد  “ البحــوث الوطنيــة عــن العنــف املــرتيل ضــد املــرأة يف تركيــا  ”

ة بأسـباب وأشـكال     ومكافحة العنف املرتيل ضد املرأة عن طريق إجياد حلول للمـشاكل املتعلقـ            
وقد أُجري هذا البحـث يف إطـار برنـامج التعـاون املـايل قبـل انـضمام تركيـا                    . العنف ضد املرأة  

  .٢٠٠٥إىل االحتاد األورويب عام 
“ برنامج اإلحصاءات الرمسيـة   ”وتعترب نتائج البحث وإحصاءاته بيانات رمسية يف إطار           

 البحــث وإحــصاءاته مــع الــرأي العــام يف التــابع ملعهــد اإلحــصاء التركــي، وقــد مت تقاســم نتــائج
اختـاذ تـدابري أكثــر   حيــث مـن  وتنطـوي نتــائج البحـث علـى أمهيــة بالغـة     . ٢٠٠٩فربايـر  /شـباط 

وميكـن تلخـيص نتـائج    . فعالية وكفاءة وصياغة السياسات املتعلقـة مبكافحـة العنـف ضـد املـرأة             
  :البحث على النحو التايل

يت أبلغـن عـن عنـف بـدين مـن جانـب الـشريك احلـايل أو         تبلغ النسبة املئوية للنساء الال     •  
  . يف املائة يف تركيا بأكملها٤٩السابق يف أي فترة من حياهتن ملرة واحدة على األقل 

  . يف املائة١٥,٣تبلغ النسبة املئوية للنساء من ضحايا العنف اجلنسي فقط   •  
 يف املائـة يف املنـاطق   ٤٣و  يف املائة يف املنـاطق احلـضرية    ٣٨تفاصيل العنف البدين هي       •  

  .الريفية
التفاصيل اخلاصة بالنساء املتعلمات من ضـحايا العنـف البـدين أو اجلنـسي ملـرة واحـدة           •  

ــة و ٥٥,٧علــى األقــل هــي   ــيم   ٢٧ يف املائ ــانوي والتعل ــيم الث ــة خلرجيــات التعل  يف املائ
  .العايل على الترتيب

  . يف املائة٤٨,٥ عن جتربتهن مع العنف تبلغ النسبة املئوية للنساء الاليت مل يكشفن  •  
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وقامت املديرية العامة أيضاً باألنشطة والدراسات التالية الـيت هتـدف إىل زيـادة الـوعي                  
  :واحلساسية

وقَّعت املديرية العامة املعنية مبركز املرأة وهيئة اإلذاعة والتلفزيون بروتوكـوالً لإلعـالن               -  
نشطة متكني الفتيات والنساء يف جنـوب شـرق         عن القيمة املضافة للمناطق عن طريق أ      

ــشروع    ــة يف امل ــشاركة اجملتمعي ــذا الربوتوكــول،   . األناضــول، وضــمان امل ويف إطــار ه
موجَّـه للمـرأة الـيت تعـيش يف املنطقـة           )  روايـات  ٦يـضم   (اسُتكمل تصوير فيلم وثائقي     

وقـد أذاعـت   . “إنـه لـيس خطـأي   ”الشرقية ومنطقـة جنـوب شـرق األناضـول بعنـوان            
ة اإلذاعة والتلفزيون التركية هذا الفيلم الوثائقي بعد ذلك يف الفترة ما بـني تـشرين       هيئ

  .٢٠٠٨ديسمرب /أكتوبر وكانون األول/األول
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤نفــذت املديريــة العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة يف الفتــرة مــا بــني عــامّي   -  

سني الـوعي العـام   ، من أجـل حتـ  “وقف العنف ضد املرأة ”أنشطة خمتلفة يف إطار محلة      
  ).ُيرجى الرجوع إىل التقرير الدوري السادس(وزيادة احلساسية 

 بالقـسم بـاء     مؤسـسات املنفعـة العامـة     ”ومبوجب التدبري الوارد حتـت العنـوان الفرعـي            
ــصلة   ــشور ذي ال ــن املن ــام       ، “م ــرأة يف ع ــالعنف ضــد امل ــة ب ــة رصــد معني ــشاء جلن  ٢٠٠٧مت إن

عنيـة مبركـز املـرأة ومبـشاركة ممـثلني مـن الوكـاالت واملؤسـسات         بالتنسيق مـع املديريـة العامـة امل    
ــة لــشؤون املــرأة   . العامــة، واجلامعــات، واملنظمــات غــري احلكوميــة   ويــرأس اللجنــة وزيــر الدول

واُألســرة، وتــضع منــهاجاً لتقاســم ومناقــشة اجلهــود اجلديــدة واجلاريــة مــن جانــب املؤســسات  
رأة، واملـشاكل الـيت تنـشأ عنـد تنفيـذ املنـشور،             املسؤولة ذات الصلة بشأن منـع العنـف ضـد املـ           

وجتتمـع اللجنـة مـرة كـل عـام، وقـد اجتمعـت حـىت اآلن ثـالث                   . وكذلك احللول املوصـى هبـا     
  .مرات برئاسة وزير الدولة لشؤون املرأة واُألسرة

غ بلِـ يرجى تقدمي معلومات عن عدد حاالت العنف ضد النساء والفتيات اليت أُ            ‐ ١٢السؤال 
ويرجى أيـضا إيـراد معلومـات مفـصلة عـن عـدد املـرتكبني               . االستعراضل الفترة قيد    عنها خال 

 .خالل الفترة نفسهاحوكموا وعوقبوا ألعمال عنف ضد املرأة الذين 

ــة لألمــن        - ١٢ إلجابةا ــة العام ــصلة اخلاصــة باملديري ــات ذات ال ــاه البيان ــرد يف اجلــداول أدن ت
  : للسجالت واإلحصاءات اجلنائية التابعة لوزارة العدلالتابعة لوزارة الداخلية واملديرية العامة
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ينـاير  / والفتـرة مـا بـني كـانون الثـاين          ٢٠٠٨-٢٠٠٥حــوادث العنف اليت ارُتكبت ضــد املـــرأة يف املناطق اخلاضعـــة ملسؤوليــــة الشرطـــة يف الفتـرة               
    ، وتفاصيل ضحايا هذه احلوادث من النساء٢٠٠٩أكتوبر /وتشرين األول

  املديرية العامة لألمن: املصدر

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 تشرين ‐ يناير /كانون الثاين (٢٠٠٩

  )*أكتوبر/األول
  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  

  العدد  نوع احلادث
ــن  دون سـ

   عاما١٨ً
ــاً ١٨  عامـ
  العدد  فأكثر

ــن  دون سـ
   عاما١٨ً

ــاً ١٨  عامـ
  العدد  فأكثر

ــن  دون سـ
   عاما١٨ً

ــاً ١٨  عامـ
  العدد  فأكثر

ــن  دون سـ
   عاما١٨ً

 عامـــــــــــاً ١٨
  العدد  فأكثر

 ١٨دون سن   
  عاماً

 عاماً  ١٨
  فأكثر

                                

  ***  ٤٢  ٥  ٤٥٠  ٥٠  ٧  ٥٦٣  ٥٠  ٤  ٤٨٩  الشروع يف القتل

ــة ــابة املرتليــ ــادة (اإلصــ ــن- ٨٦/٣املــ  أ مــ
  ٩ ٨٩٧  ٦٢١  ١٢ ٥٣٥  ٨ ٤٧٣  ٥٢٢  ١١ ٥٣٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )القانون اجلنائي

 ب مـــن- ٩٦/٢املـــادة (التعـــذيب املـــرتيل
  ٢٤٤  ٢٧  ٧٢١  ١١٨  ١٧  ٤٢١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )القانون اجلنائي

 مــن القــانون١٠٢املــادة (االعتـداء اجلنــسي
                                )اجلنائي

  ١٣٠  ٤٠  ٩١٢  ١٤٨  ٦٢  ٨٨٧  ٩٣  ٦٦  ٩٢٠  ٦٢  ٦٩  ١ ٣٠٠  ٦٩  ٧٧  ١ ٢٠٦  االغتصاب

  ٥٩  ٢٧  ٥١٧  ٦٥  ٢٣  ٣٨٤  ٣٧  ٢٩  ٥٤٠  ٣٦  ٣٩  ١ ٠٢٦  ٢٦  ٣٥  ٨٠٥  الشروع يف  االغتصاب

ــداء ــرتيل  االعتـ ــسي املـ ــادة (اجلنـ ١٠٢/٢املـ
  ١١  ٦  ١٠٤  ٢٥  ١٢  ١١٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )القانون اجلنائي من

ــال ــى األطفـ ــسي علـ ــداء اجلنـ ــادة(االعتـ املـ
  ٣٣  ٣١٨  ٣ ٤٨٧  ٦١  ٥٤٨  ٣ ٠٨٥  ٣١  ١٤٧  ١ ٨٠٣  -  -  -  -  -  -  )من القانون اجلنائي ٤-٣-٢-١٠٣/١

 مـن القــانون١٠٥املــادة (التحـرش اجلنـسي
  ١٤٥  ٨٤  ٤ ٧٣٠  ٤٠٣  ١٧٧  ٥ ١٧٠  ١٤١  ٨٦  ٤ ١٧٠  -  -  -  -  -  -  )هتك العرض(اجلنائي

ــرتيل ــسي املـ ــرش اجلنـ ــ(التحـ ١٠٥/٢ادة املـ
  ٢  ٣  ٨٤  ٧  ٦  ٦٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )القانون اجلنائي من

-١٠٩/٣املـادة   (احلرمان من احلرية املرتلية
  ٩  ٢  ٢٢٢  ١٥  ١٥  ٢٣١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )هـ من القانون اجلنائي

 مـــن٢٢٧/٤املـــادة (اإلكـــراه علـــى البغـــاء
  ١٣  صفر  ٦١  ١٩  ١  ٦٩  ١١  ١  ٧٤  -  -  -  -  -  -  )القانون اجلنائي
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 تشرين ‐ يناير /كانون الثاين (٢٠٠٩

  )*أكتوبر/األول
  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  عدد الضحايا من اإلناث  

  العدد  نوع احلادث
ــن  دون سـ

   عاما١٨ً
ــاً ١٨  عامـ
  العدد  فأكثر

ــن  دون سـ
   عاما١٨ً

ــاً ١٨  عامـ
  العدد  فأكثر

ــن  دون سـ
   عاما١٨ً

ــاً ١٨  عامـ
  العدد  فأكثر

ــن  دون سـ
   عاما١٨ً

 عامـــــــــــاً ١٨
  العدد  فأكثر

 ١٨دون سن   
  عاماً

 عاماً  ١٨
  فأكثر

                                

املــادة(إكـراه األقــارب والقُــصَّر علــى البغــاء
  ٢  صفر  ١٠  ٤  صفر  ١٧  صفر  صفر  ٩  -  -  -  -  -  -  ) من القانون اجلنائي٢٢٧/٥

 مـــن٢٣٢املـــادة ) (٤٣٢٠(ســـوء املعاملـــة
                                )القانون اجلنائي

  ٩ ١٦٠  ٣٠٤  ١٧٦  ١٠ ٢٣٩  ٣٠٩  ١٧٠  ١١ ٠٣٦  ٥٧٢  ٢٢ ٣٠٣  ٧ ٧٥١  ٤٥٠  ١٧ ٠٦٤  ٥ ٠٠٥  ٣٢٠  ٩ ٩٠١  العنف املرتيل ضد املرأة

د اُألســرة اآلخــرينالعنــف املــرتيل ضــد أفــرا
  ٩٣١  ٣٣٨  ٣ ٦٦٧  ٩٤٧  ٣٧٣  ٣ ٣٦٦                    من اإلناث

  
  .٢٠٠٩نوفمرب /مل تتوفر بعد بيانات تشرين الثاين  *  
ذكورة مجيـع  وتـشمل البيانـات املـ    . مت جتميع إحصاءات اجلرائم بصورة تراكمية على أساس شهري، وهلذا يتعذر فصل احلوادث املرتكبة ضد النـساء فقـط عـن اجملمـوع العـام                          **  

  ).باستثناء سوء املعاملة املرتلية للمرأة(احلوادث ضد املرأة والرجل 
  .توجد البيانات ذات الصلة يف اجلدول اآلخر  ***  
 .ناث على أهنا حوادث سوء معاملة مرتلية للمرأة وسوء معاملة مرتلية ألفراد اُألسرة اآلخرين من اإل٢٠٠٨ُصنفت حوادث سوء املعاملة حىت عام   ****  
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ـــح ـــوادث العنــف الــيت ارُتكبــت ضــد امل ــ ـــرأة يف املناطــ ـــق اخلاضعــ  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ة يف الفتــرة ـــة الــشرطـــة ملــسؤوليــ

    ، وتفاصيل ضحايا هذه احلوادث من النساء٢٠٠٩أكتوبر /يناير وتشرين األول/ما بني كانون الثاين والفترة
   املديرية العامة لألمن:املصدر

    ٢٠٠٨  
 تشرين ‐ يناير /كانون الثاين (٢٠٠٩

  **)أكتوبر/األول
  اإلناثعدد الضحايا من     اإلناثعدد الضحايا من       
  وناملصاب  املوتى    وناملصاب  املوتى      

  *العدد  احلادثنوع 
دون سن  

   عاما١٨ً
 عاماً  ١٨
  فأكثر

دون سن  
   عاما١٨ً

 عاماً  ١٨
  *العدد  فأكثر

دون سن  
   عاما١٨ً

 عاماً  ١٨
  فأكثر

دون سن  
   عاما١٨ً

عاماً  ١٨
  فأكثر

                      ***االنتحار املتعمد
                      االنتحار الفعلي  
ــادات      ــادة (الع ــانون ال مــن ٨٢امل ق

  صفر  صفر  ١  صفر  ٢  صفر  صفر  صفر  ١  ١  )نائياجل
ــارب       ــداء األقـ ــادة (عـ ــن ٨٢املـ  مـ

  صفر  صفر  ٢  صفر  ١١  صفر  رفص  رفص  رفص  ١٤  )نائينون اجلقاال
  ٦  صفر  ٢٤  ١  ٥٠  ٣  صفر  ١٧  ٢  ٥٠  الشرف    
املـادة  (العنف املرتيل ضد األقـارب          

  ٣  ٢  ٤٣  ٧  ٨٣  ١٥  صفر  ٤٨  ٨  ٩٦  )نائيقانون اجلالد من /٨٢
  الشروع يف االنتحار  
ــادات      ــادة (الع ــانون ال مــن ٨٢امل ق

  صفر  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢  )نائياجل
ــارب       ــداء األقـ ــادة (عـ ــن ٨٢املـ  مـ

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١  )نائيقانون اجلال
  صفر  صفر  صفر  رفص  ٣  ٣  ٢  صفر  صفر  ٩  الشرف    

  
. ضد النساء فقط عـن اجملمـوع العـام   مت جتميع إحصاءات اجلرائم بصورة تراكمية على أساس شهري، وهلذا يتعذر فصل احلوادث املرتكبة             *  

  ).باستثناء سوء املعاملة املرتلية للمرأة(وتشمل البيانات املذكورة مجيع احلوادث ضد املرأة والرجل 
  .٢٠٠٩نوفمرب /مل تتوفر بعد بيانات تشرين الثاين  **  
.  مـصنفة بـصورة مـستقلة      ٢٠٠٨عنف املـرتيل حـىت عـام        جرائم القتل باسم العادات، وعداء األقارب، والشرف، وجرائم القتل املرتبطة بال            ***  

  .واحلوادث خمتارة حسب الطلب. والبيانات السابقة هلذا التاريخ تغطي مجيع جرائم القتل
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 ٥٢٣٧ رقم نائيقانون اجلال من ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٣ و ١٠٢القضايا اليت ُعرضت على احملاكم اجلنائية طبقاً للمواد 
  وعدد املتهمني

  عدد املتهمني  

  
 سنة إىل ١٢العمر من 
   سنة١٥

 سنة إىل ١٥العمر من 
  اجملموع   سنة١٩العمر أكثر من    سنة١٨

  السنة

دد عــــــــــــــــ
ــضايا  القــــــــ
الــيت قُــدمت 
  اجملموع  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إىل احملكمة

١٩ ٦٢٩  ١ ٠٠٤  ١٨ ٦٢٥  ٩٢٥  ١٦ ٠٢٩  ٦٧  ٢ ٠٩٧  ١٢  ٤٩٩  ١٤ ٣١١  ٢٠٠٦  
١٩ ١٦٢  ٩٧١  ١٨ ١٩١  ٩٠٧  ١٥ ٧٥٥  ٤٥  ١ ٠٩٥  ١٩  ٥٣١  ١٤ ٣٤٧  ٢٠٠٧  
٢٣ ٣٦١  ١ ١١٨  ٢٢ ٢٤٣  ٩٩٩  ١٩ ٠٦٢  ٧١  ٢ ١٢٩  ٤٨  ١ ٠٥٢  ١٧ ١٥١  ٢٠٠٨  

  
  .املديرية العامة لسجالت وإحصاءات الطب الشرعي: املصدر

  . مؤقتة طبقاً لربنامج اإلحصاءات الرمسية٢٠٠٨بيانات عام 
  االعتداء اجلنسي: نائيانون اجلقال من ١٠٢املادة   *  

  التحرش اجلنسي باألطفال: نائيقانون اجلال من ١٠٣املادة     
  اغتصاب األحداث: نائيقانون اجلال من ١٠٤املادة     
  التحرش اجلنسي: نائيقانون اجلال من ١٠٥املادة     

  
 ١٠٣ و ١٠٢نائية استناداً إىل املـواد  أنواع األحكام يف القضايا اليت قُدمت يف احملاكم اجل    

  ٥٢٣٧ رقم نائيقانون اجلال من ١٠٥ و ١٠٤و 
  اجملموع  **أحكام أخرى  ال توجد دواعي للمحاكمة  الرباءة  اإلدانة  القضايا املنتهية  السنة

٢٦ ٢٤٠  ٨ ٢٢٥  ٣٦٤  ٦ ٥٤٣  ١١ ١٠٨  ١٨ ٠٣٣  ٢٠٠٦  
٢٠ ١٧٢  ٦ ٢٤٧  ٢٠٧  ٤ ٦٢٦  ٩ ٠٩٢  ١٣ ٧٩٨  ٢٠٠٧  
٢١ ٧٠١  ٨ ٢٥٣  ١٤٩  ٤ ٤٩٩  ٨ ٨٠٠  ١٥ ٣٦٦  ٢٠٠٨  

  
  .املديرية العامة لسجالت وإحصاءات الطب الشرعي: املصدر      
  . مؤقتة طبقاً لربنامج اإلحصاءات الرمسية٢٠٠٨بيانات عام       
  االعتداء اجلنسي: نائيقانون اجلال من ١٠٢املادة   *    
   التحرش اجلنسي باألطفال:نائيقانون اجلال من ١٠٣املادة       
  اغتصاب األحداث: نائيقانون اجلال من ١٠٤املادة       
  التحرش اجلنسي: نائيقانون اجلال من ١٠٥املادة       
  االعتداء اجلنسي: نائيقانون اجلال من ١٠٢املادة   *    
، وعـدم الواليـة القانونيـة، واالنـدماج،         يشمل هذا اجلـزء األحكـام املتعلقـة بعـدم االختـصاص           : األحكام األخرى   **    

، نـائي قـانون اجل  ال مـن    ٣٢/١وصـدور أحكـام مبوجـب املـادة          ، وإرجـاء احلكـم،    نـائي قـانون اجل  ال من   ٧٥مبوجب املادة   
  .والتخفيف، والرفض، وتأجيل احملاكمة مبوجب قوانني خاصة
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القـــانون اجلنــائي التركـــي  ى خلـــت علــ يــشري التقريــر إىل التعـــديالت الــيت أُد     ‐ ١٣السؤال 
ــرأة  ــد املـ ــة العنـــف ضـ ــCEDAW/C/TUR/6( ملكافحـ ــضا إىل . )١١‐٩صفحات ، الـ ويـــشري أيـ

ــة   ــشكيل جلن ــق ت ــق       حتقي ــدوافع تتعل ــل ل ــؤدي إىل القت ــيت ت ــة ألغــراض حبــث األســباب ال برملاني
 ذهـا بالعادات والشرف وبالعنف املوجَّه ضد النـساء واألطفـال وحتديـد التـدابري الـيت ينبغـي اختا                 

)CEDAW/C/TUR/6 ُيرجى تقدمي معلومات مفـصلة عـن عـدد حـاالت القتـل             . )١٢صفحة  ، ال
أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض، وكــم مــن اجلنــاة يف هــذه   الــيت وقعــت لــدوافع تتعلــق بالــشرف 

  . حماكمتهىاجلرائم قُدِّم للعدالة، وكم منهم جر
ات، وهي من أبـشع أشـكال       اكتسبت جهود مكافحة جرائم القتل باسم العاد        - ١٣إلجابة ا

ــائي التركــي يف عــام      ــداً بتطبيــق القــانون اجلن ــاً جدي . ٢٠٠٥العنــف ضــد املــرأة، أساســاً قانوني
جاء يف التقرير الدوري السادس، ُعدلت املادة اليت تنص على أشـكال القتـل العمـد الـيت               وكما

قع اآلن أقـصى    ، وتو “باسم العادات ”تقتضي عقوبة السجن املشدد مدى احلياة لتشمل عبارة         
ــل باســم العــادات    ــة علــى مــرتكيب جــرائم القت ــة   . العقوب ــة الراهن ــاه احلال وتوضــح اجلــداول أدن

  .اليت قُدمت وُنظر فيها يف احملاكم اجلنائيةباسم العادات يتعلق بقضايا القتل  فيما
  جدول

جـرائم  (ك مـن القـانون اجلنـائي التركـي          /٨٢اليت قُدمت وُنظر فيها يف احملاكم اجلنائيـة اسـتناداً إىل املـادة              قضايا  ال
  *)٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧) (القتل باسم العادات

    تفاصيل اإلدانات حسب النوع والعدد  ظر فيهاأنواع األحكام على املتهمني يف القضايا اليت ُن    
                  اجملموع الكلي  عددال  الرباءة  اإلدانة    

  السنة

قــضايا  
ــر  ُنظــــ
  اجملموع  التأجيل  السجن  السجن  سجنال  غرامةال  سجنال  اجملموع  إناث  روذك  اجملموع  إناث  روذك  اجملموع  إناث  روذك  اجملموع  إناث  روذك  فيها

عدد 
 املشتبه
  فيهم

  ١٢  ٢٦  صفر  صفر  صفر  ١١  ١  ١٤  ٤٧  صفر  ٤٧  ٧  صفر  ٧  ١٤  صفر  ١٤  ٢٦  صفر  ٢٦  ١٨ ٢٠٠٧
  صفر  ٢٥  صفر  صفر  صفر  ٨  صفر  ١٧  ٤٥  ٢  ٤٣  ٤  صفر  ٤  ١٦  ١  ١٥  ٢٥  ١  ٢٤  ٩ ٢٠٠٨
  ٥  ٢٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٠  ٣٢  ١  ٣١  صفر  صفر  صفر  ١٢  صفر  ١٢  ٢٠  ١  ١٩  ٩ ٢٠٠٩

  
  . الفترة األوىل والفترة الثانية٢٠٠٩انات عام تشمل بي  *  

  .وزارة العدلب الطب الشرعي املديرية العامة لسجالت وإحصاءات: املصدر    
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  جدول
جـرائم  (ك مـن القـانون اجلنـائي التركـي          /٨٢اليت قُدمت وُنظر فيها يف احملاكم اجلنائيـة اسـتناداً إىل املـادة              قضايا  ال

  *)٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧) (القتل باسم العادات
    تهمنيعدد امل    ك من القانون اجلنائي/٨٢املادة   
  عدد الضحايا  اجملموع  ناثاإل  ذكورال  القضاياعدد   جرائم القتل باسم العادات  السنة

  ٦٧  ١٠٩  ٤  ١٠٥  ٣٥  مؤجلة  ٢٠٠٧
  ٤٢  ٤٧  صفر  ٤٧  ١٨  ُنظر فيها  
  ٢٥  ٦٢  ٤  ٥٨  ١٧  أُرجئت إىل العام التايل  

  ٥٣  ١٠٣  ٤  ٩٩  ٣١  مؤجلة  ٢٠٠٨
  ١٢  ٤٥  ٢  ٤٣  ٩  ُنظر فيها  
  ٤١  ٥٨  ٢  ٥٦  ٢٢  أُرجئت إىل العام التايل  

  ٩٤  ١٣٤  ٣  ١٣١  ٥٢  مؤجلة  ٢٠٠٩
  ١٢  ٣٢  ١  ٣١  ٩  ُنظر فيها  
  ٨٢  ١٠٢  ٢  ١٠٠  ٤٣  أرجئت إىل العام التايل  
  . الفترة األوىل والفترة الثانية٢٠٠٩تشمل بيانات عام   *

  .وزارة العدلبجالت وإحصاءات الطب الشرعي املديرية العامة لس: املصدر
    

 االجتار بالنساء واستغالهلن جنسياً    

ــيت      ‐ ١٤السؤال  ــر احلــايل إىل اجلهــود ال ــشري التقري ــا ي ــة الطــرف مــن أجــل   قامــت هب  الدول
ويـشري التقريـر أيـضا إىل       . )٢٤‐٢١صفحات  ، الـ  CEDAW/C/TUR/6( جتار بالبشر المكافحة ا 

. األحكام املختلفة اليت تعاقب املمارسات اإلجرامية املرتبطـة باالجتـار بالبـشر واسـتغالل البغـاء                
 وصـدرت أحكـام     اكمتـهم يرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عدد األشخاص الـذين متـت حم           

ضــدهم، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، الرتكــاهبم هــذه اجلــرائم، وعــن عــدد النــساء اللــوايت   
الـيت جيـري بـذهلا      يرجى أيضا حتديـد اجلهـود       و. ا االجتار واالستغالل اجلنسي   زعمن أهنن ضحاي  

 .من أجل توعية النساء والفتيات بشأن أمهية اإلبالغ
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  ١٤ إلجابةا
  جدول

االجتار ( من القانون اجلنائي ٨٠القضايا اليت نظرت فيها احملاكم اجلنائية فيما يتعلق باملادة 
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧) (بالبشر

          األحكام الصادرة على املتهمني يف القضايا املنظورةع انوأ    
  عدد الضحايا            تفاصيل اإلدانات حسب النوع والعدد    

  السنة
عــــــــدد 

  غرامةال  سجنال  قضاياال
 سجنالـــ

  والغرامة

 سجنال
حتــــــول 

إىل
  غرامة

 سجنالـــ
ــول  حتـــــ

إىل
إحالــــــة

إىل
مؤســسة 
ــة  للرعايـ
  الصحية

 سجنال
  املؤجل

 جممـــــوع
  ءةالربا  اإلدانات

أحكـــــــــــــام 
عـدم  (أخرى  

االختـــصاص  
القــــــــضائي، 
ــدم  عــــــــــــــــ
االختـــصاص  
  )وغري ذلك

ــدد  العـــ
ــي  الكلــ
للمتــهم
  ين

ــدد  عـــــــــــــ
ــهمني امل تــــــ

ــذين  الـــــــــــ
ــذت  اختــــــــ
ــدهم  ضــــــــ
  ناثاإل  ذكورال  اجملموع  تدابري أمن

  ٣٤٢  ١٠  ٣٥٢  صفر  ٣٥٥  ١٨٤  ١٦٧  ٤  صفر  صفر  صفر  ٤  صفر  صفر  ٧٢  ٢٠٠٧
  ١٤٤  ٥٦  ٢٠٠  ٥  ١٧٦  ٩٥  ٧١  ١٠  صفر  ٧  صفر  ١٠  صفر  صفر  ٥٠  ٢٠٠٨

  
  جدول

االجتار ( من القانون اجلنائي ٨٠القضايا اليت نظرت فيها احملاكم اجلنائية فيما يتعلق باملادة 
  ) املدة األوىل والثانية،٢٠٠٩) (بالبشر

  عدد الضحايا  املنظورةأنواع األحكام فيما يتعلق باملتهمني يف القضايا         

  السنة

عــــــــــــدد 
القــــــضايا 
ــيت ُنظــر   ال
فيهــــــــــــا 
وصــدرت 
فيهــــــــــــا 
  أحكام

ــدد  عــــــــ
ــضايا  القــ
الــــــــــــيت 
صـــدرت 
ــا  فيهـــــــــ
أحكــــــام 
  هنائية

العــــــــــدد 
الكــــــــــي 
للمتــهمني 

يف 
القــــــضايا 
  املنظورة

عــــــــــدد ال
ــي الكلــــــ
للمتــهمني
  املدانني

املتـــهمون 
ــدانون  املـــ
ــاكم مبحـــ
ــصة  خمتــــــ
ــب مبوجـــ
املـــــــــــادة 
٢٥٠  

ــسجن  الــ
  والغرامة

املتــهمون
  األبرياء

أحكــــــــــــام 
 أخـــــــــــــرى

ــدم ( عــــــــــــ
االختــصاص 
ــضائي،  القــــ
وعــــــــــــــدم 
االختــصاص 
  )وغري ذلك

عــــــــــــدد 
املتـــــهمني 
الـــــــــذين 
حوكمـــوا 
ــب  مبوجـــ

 ٨٠املادة  
ــن  مــــــــــــ
ــانون  القــــ
اجلنــــــائي 
وصــدرت 
ضــــــدهم 
  أحكام

القــــــضايا 
املقدمـــــــة 
ــب  مبوجـــ

 ٨٠املادة  
ــن مت  ولكـ
الفـــــــصل 
فيهــــــــــــا 
ــب  مبوجـــ
ــواد  مـــــــــ
  ناثاإل  ذكورال  اجملموع  أخرى

  ٩٩  ٨  ١٠٧  ٥    ٩٠  ٤٤  ١١    ١١  ١٤٥  صفر  ٤٢  ٢٠٠٩
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وهلــذا . وتتمثــل األمهيــة القــصوى يف ضــمان وصــول الــضحايا إىل الــسلطات القــضائية   
ــا  ” تنفيــذ مــشروع ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧الــسبب، مت يف الفتــرة مــا بــني عــامّي    دعــم جهــود تركي

ــاجر هبــم إىل ال     ــع األشــخاص املت ــز وصــول مجي ــةملكافحــة االجتــار بالبــشر وتعزي وتقــدمي “ عدال
ة للمؤسسة الوطنية يف تركيا من أجل مكافحة االجتار بالبشر، وحتديـد ضـحايا االجتـار         املساعد

بالبشر يف تركيا لتقدمي احلماية هلم، وضـمان حماكمـات جنائيـة وقـضائية فعالـة ملـرتكيب جـرائم                    
االجتار بالبشر يف التحقيقات اليت جيريها املسؤولون عن إنفاذ القوانني، وتدنيـة حـاالت االجتـار             

ــة املــشروع  . بــشربال ــة  ٣وتبلــغ ميزاني ــورو، ويتــضمن األنــشطة التالي ــز قــدرات  :  مليــون ي تعزي
الوكاالت العامة ذات الصلة، واهليئات القـضائية، واملنظمـات غـري احلكوميـة؛ وتعزيـز التعـاون                 
الدويل بغية منع سقوط ضـحايا يف بلـدان املنـشأ؛ والتعـاون بـسرعة وكفـاءة مـع بلـدان املنـشأ؛                

امــل املؤديــة إىل االجتــار بالبــشر يف كــل مــن تركيــا وبلــدان املنــشأ مــن أجــل إثــارة  وحتديــد العو
  .الوعي

لقـوات  ) ٢٣صفحة  ، الـ  CEDAW/C/TUR/6(يشري التقرير إىل أنشطة تدريبيـة         ‐ ١٥السؤال 
 االضطالع هبا هبدف حتـسني الـوعي القـانوين باالجتـار            جيريالشرطة والقضاة واملّدعني العامني     

ــدة مــن أجــل    ويــشري . بالبــشر ــة أيــضا إىل االضــطالع حبمــالت عدي وتقــدمي املعلومــات  التوعي
 عـن  مفـصلة إضـافية  ُيرجـى تقـدمي معلومـات    . للضحايا احملتملني وللرأي العـام علـى حـٍد سـواء       

 التـدابري الوقائيـة والطويلـة األجـل،         نيرجى أيضا توفري معلومات ع    و. هذه األنشطة واحلمالت  
ملكافحة أشكال التمييز احملتملة الـيت تواجههـا النـساء والفتيـات            إن ُوجدت، اليت جيري اختاذها      

جتار هبـن إىل سـوق      السبق ا الاليت  وهل ُتبذَل أي جهود لضمان وصول النساء        . جتارالضحايا ا 
 العمالة؟

يتضمن التقرير الدوري السادس معلومات مفصلة عـن احلمـالت والدراسـات              - ١٥ إلجابةا
وباإلضـافة إىل تلـك التفاصـيل، فـإن     . ل مكافحة االجتار بالبشر   اليت جرى االضطالع هبا يف جما     

املعلومات اخلاصة باملشاريع واحلمالت ذات الصلة ودورات التدريب اخلاصة مبوظفي املديريـة            
  :العامة لألمن هي على النحو التايل

دعـم جهـود تركيـا ملكافحـة االجتـار بالبـشر وتعزيـز حـصول مجيـع          ”يتكـون مـشروع     
وتـرد أدنـاه    . ، من سـتة مكونـات     ١٤والذي ذُكر يف املادة     “ اجر هبم إىل العدالة   األشخاص املت 

  :األنشطة املنفذة واملخططة يف إطار هذه املكونات
تعزيــز القــدرة اإلداريــة لفرقــة العمــل جلعــل التفاعــل أكثــر كفــاءة بــني  : املكــون األول  

  .األعضاء
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هبــا يف تركيــا وبلــدان املنــشأ  أنــشطة الوقايــة وزيــادة الــوعي املــضطلع  : املكــون الثــاين  
لتخفيف الوصم املرتبط باالجتار وتوفري أداة لإلنقـاذ الـذايت بالنـسبة للـضحايا احملـتملني                

  .١٥٧الساخن رقم اهلاتفي والفعليني من خالل اخلط 
  .مواصلة حتديد وتعزيز التحقيق مع املتاجرين وحماكمتهم: املكون الثالث  
ألشخاص املتاجر هبم يف تركيا عـن طريـق تعزيـز البنيـة           حتسني الوقاية ل  : املكون الرابع   

  .األساسية القائمة واستحداث بىن أساسية جديدة
حتـسني فهـم الطلـب علـى األشـكال املختلفـة لالجتـار بالبـشر مبـا يف                   : املكون اخلـامس    

  .ذلك اإلكراه على البغاء، واختاذ تدابري ملواجهته
 مــن أجــل تعزيــز االســتجابة املنــسقة  إنــشاء شــبكة جلمــع البيانــات : املكــون الــسادس  

  .لالجتار بالبشر بني تركيا وبلدان املنشأ الرئيسية
ــذكور أعــاله،       ــب املــشروع امل ــة للــهجرة مــشروع    وضــعوإىل جان ت املنظمــة الدولي

 عن طريق تقـدمي املـساعدة القانونيـة لألشـخاص املتـاجر هبـم وحتـسني               مكافحة االجتار بالبشر  ”
وكـان اهلـدف الرئيـسي للمـشروع هـو االهتمـام مبحاكمـة              .  شهراً ٢٤ ملدة“ التعاون القضائي 

املتــاجرين يف تركيــا ويف منطقــة التعــاون االقتــصادي للبحــر األســود، وضــمان احتــرام حقــوق   
  .اإلنسان لألشخاص املتاجر هبم ووصوهلم إىل العدالة

توسـيع وتوحيـد   ”وهناك مشروع آخر نفذتـه املنظمـة الدوليـة للـهجرة وهـو مـشروع          
حتـسني التكامـل بـني جهـود أجهـزة إنفـاذ القـوانني واملنظمـات غـري          عملية التحديد عـن طريـق       

والذي يهدف إىل تعزيز عمليـة التحديـد وتقـدمي املـساعدة لألشـخاص املتـاجر هبـم                “ احلكومية
 عـن طريـق اسـتمرار املـساعدة         يف تركيا، وهتيئة الظروف إلعـادة إدمـاجهم يف بلـداهنم األصـلية            

  .لوكالة املمولةاملقدمة من ا
وباإلضافة إىل احلمالت واملـشاريع، بـذلت تركيـا جهـوداً ملواجهـة االجتـار عـن طريـق                     

ويف هــذا الــسياق، وبعــد .  لألنــشطة الطويلــة األجــلطــاً العمــل الوطنيــة الــيت تتــضمن خطةخطــ
الــيت أعــدهتا فرقــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(اســتكمال خطــة العمــل الوطنيــة 

ر بالبشر، متت املوافقة على خطة العمل الوطنيـة الثانيـة وُوضـعت موضـع التنفيـذ يف عـام                     االجتا
  .وتغطي خطة العمل الوطنية الثانية فترة مثاين سنوات. ٢٠٠٩

وهناك أنشطة كثرية جيري االضطالع هبا من أجل حتسني الـوعي لـدى أفـراد الـشرطة                   
 ملكافحة االجتار بالبشر وتعزيز وصـول       دعم جهود تركيا  ”ويف إطار مشروع    . الوطنية التركية 

تـدريبات متعاقبـة علـى      ”، قـدمت فرقـة التـدريب الوطنيـة          “األشخاص املتـاجر هبـم إىل العدالـة       
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 من مـسؤويل إنفـاذ القـوانني مـن أجـل بنـاء قـدرهتم علـى                  ٢٨٠لنحو  “ مكافحة االجتار بالبشر  
الوطنيــة التركيــة حــىت  فــرد مــن الــشرطة ٤ ٣٠٠ومت أيــضاً تــدريب . مكافحــة االجتــار بالبــشر

 يف إطار برامج التدريب أثناء اخلدمة، وتـضمَّن مواضـيع مـن قبيـل        ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
مكافحــة االجتــار بالبــشر وأســاليب التعامــل مــع األشــخاص املتــاجر هبــم، وكــان هــذا التــدريب 

  .املني على نقاط احلدود واألفراد العباملقاطعاتموجهاً إىل أقسام األجانب مبديريات األمن 
 االسـتخدامه “ فهـم احلالـة الذهنيـة لألشـخاص املتـاجر هبـم           ”وقد أُعدت نشرات عن       

من جانب املهنيني العاملني يف جمال مكافحة االجتـار بالبـشر لـضمان تقـدمي أفـضل خدمـة أثنـاء               
ي وتوزع النـشرات علـى مـوظف      . اللقاءات مع ضحايا االجتار الذين يعانون من صدمات نفسية        

  .ملقاطعاتمديريات األمن با
، الــذي ُنفــذ “تعزيــز القــدرة املؤســسية ملكافحــة االجتــار بالبــشر ”ويف إطــار مــشروع   

ـــ   ــة، ُنظمـــت حلقت ــع وزارة الداخليـ ــسيق مـ ــدريبيتابالتنـ ــومّي   ان تـ ــرة، يـ ــد يف أنقـ ــوم واحـ ن ليـ
 مـدعياً   ٢٠ قاضـياً و     ٢٠، جملمـوعتني منفـصلتني ضـمت كـل منـهما            ٢٠٠٧مـايو   /أيار ٩ و ٨

  .عاماً مبشاركة خرباء من أملانيا
ويف إطـــار التعـــاون بـــني وزارة العـــدل وســـفارة اململكـــة املتحـــدة يف أنقـــرة، وضـــمن   

 حلقـات  ٤، ُنظمـت  “التعاون فيما بني املؤسسات ملكافحة اجلرائم عرب الوطنيـة     ”مشروع عن   
  .“االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين”دراسية عن 

بــني وزارة العــدل وســفارة اململكــة املتحــدة يف أنقــرة، ُنظمــت يف   التعــاون ويف إطــار   
ــية عـــن  ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان١٨األناضـــول يـــوم  ــة دراسـ ــار بالبـــشر وهتريـــب  ” حلقـ االجتـ

“ ُنهــج نظــام العدالــة اجلنائيــة اجلديــد جتــاه مكافحــة اجلرميــة”ضــمن مــشروع عــن “ يناملهــاجر
  . قاض ومدع عام١٠٠مبشاركة 
ري الـسادس معلومـات عـن اجلهـود الـيت بذلتـها تركيـا يف جمـال                  وتضمَّن التقريـر الـدو      

للرعايـا األجانـب مـن ضـحايا     ) اختيارية(توفري اإلقامة ملدة ستة أشهر يف تركيا       : االجتار بالبشر 
االجتار بالبشر ألغراض التصديق، والتعاون مع الشرطة، وإعادة التأهيل بعـد الـصدمة النفـسية،             

كما أن األفراد من ذوي اجلنسيات األجنبيـة الـذين حيـصلون    . فسيةوتقدمي املساعدة الطبية والن  
على اإلقامة ملدة ستة أشـهر يف تركيـا هلـم احلـق يف العمـل يف تركيـا عـن طريـق احلـصول علـى                   

  .تصريح عمل من وزارة العمل والضمان االجتماعي
جتـار بالبـشر، مثـل      ال ُتقدَّم إىل ضحايا ا     اليت ختلفةاملدمات  اخليشري التقرير إىل      ‐ ١٦السؤال 

ضحايا االجتــار بالبــشر لطلــب املــساعدة يف حــاالت     لــختــصيص خــط هــاتفي ســاخن جمــاين     
. )٢١صفحة ، الـ CEDAW/C/TUR/6( وتقدمي الشكاوى، وتوفري دور إليواء الضحايا    الطوارئ
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جتار من النساء والفتيات اللوايت استفدن من هذه اخلدمات أثنـاء الفتـرة قيـد               الما عدد ضحايا ا   
  ؟ستعراضاال
  ١٦ إلجابةا

  جدول
  بيانات عن األشخاص املتاجر هبم واملتاجرين يف تركيا

  السنة
 احملالني إىل برامج احلماية     عدد الضحايا 

  والدعم
املتاجرين الذين اُتخذت ضدهم    عدد  

  إجراءات قانونية

٣٧٩  ٢٥٦  ٢٠٠٥  
٤٢٢  ٢٤٦  ٢٠٠٦  
٣٠٨  ١٤٨  ٢٠٠٧  
٢٥٣  ١٢٠  ٢٠٠٨  
  ٢٧٩  ٨٩ )نوفمرب/الثاينحىت تشرين  (٢٠٠٩
  ١ ٦٤١  ٨٥٩  اجملموع

  .ألمنلعامة لديرية اامل: املصدر
    

  جدول
  ، والضحايا الذين أُنقذوا ومت التعرف عليهم١٥٧االتصاالت باخلط اهلاتفي الساخن رقم 

  السنة
ضــحايا أُنقــذوا ومت 

  التعرف عليهم

عدد الضحايا احملالني   
بعــد االتــصال بــاخلط 

  اهلاتفي الساخن

االت أخــــرى غــــري حمالـــــة   اتــــص 
اتــــــصاالت يف غــــــري حــــــاالت  (

احلصول على  إىل  الطوارئ هتدف
  )معلومات عن االجتار بالبشر

٩١  ٢٥٥  ٥٢  ٢٠٠٥  
١٢٥  ٥٧٩  ٥٦  ٢٠٠٦  
٥٧  ٣١٤  ٢٨  ٢٠٠٧  
٧٤  ١٤٨  ١٦  ٢٠٠٨  
  ٦٩  ٧٩  ٧ )نوفمرب/حىت تشرين الثاين (٢٠٠٩
  ٤١٦  ١ ٣٧٥  ١٥٩  اجملموع

  .لهجرة، تركيانظمة الدولية لامل: املصدر
    

 امرأة على تصاريح إقامة يف إطار تصاريح اإلقامة املؤقتة ملـدد تـصل إىل      ٤٠وحصلت    
  .١٥ستة أشهر بالنسبة لضحايا االجتار بالبشر ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة يف املادة 
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افُتتحـت يف   (ودار إيـواء مؤقتـة      ) يف أنقـرة واسـطنبول    (وتوجد يف تركيا داران لإليـواء         
وتقــدم هــذه اخلــدمات  . تقــدم اخلــدمات لــضحايا االجتــار بالــشر ) ، يف األناضــول٢٠٠٩عــام 

منظمــات غــري حكوميــة بــدعم مــن البلــديات أو مــن املنظمــات الدوليــة أو وكــاالت التمويــل    
  :وفيما يلي عدد الضحايا املستفيدين من دور اإليواء هذه. األخرى
  جدول

  عدد الضحايا املستفيدين من دور اإليواء

  السنة
دار إيـــواء مؤســـسة التـــضامن مـــع 

  املرأة
دار إيـــواء مؤســـسة تنميـــة املـــوارد 

  البشرية
ــول   ــة األناضـــ ــواء مجعيـــ دار إيـــ

  للمشورة العائلية

افُتتحت دار اإليواء يف  (١٧    ٢٠٠٤
  )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  

تشرين افُتتحت دار اإليواء يف  (٥  ٢٠٠٥
  )٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

١٣٧    

١٠٧  ٨٣  ٢٠٠٦    
٧١  ٤٠  ٢٠٠٧    
٥٧  ٢٨  ٢٠٠٨    
ديسمرب /حىت كانون األول (٣٦  ٢٠٠٩

٢٠٠٩(  
ديسمرب /حىت كانون األول (٤٤

٢٠٠٩(  
يف افُتتحت دار اإليواء  (١

  )٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
  ١  ٤٣٣  ١٩٢  اجملموع

  .ُجمعت البيانات من املؤسسات واجلمعيات ذات الصلة: املصدر
    

  القرارات والتمثيل على املستوى الدويلاملشاركة يف اختاذ    

يعكس تقرير الدولة الطرف اخنفاض مـستوى متثيـل املـرأة يف احليـاة الـسياسية                  ‐ ١٧السؤال 
ــة ــCEDAW/C/TUR/6( والعامـ ــد . )٣٠‐٢٦صفحات ، الـ ــا  وقـ ــة، يف تعليقاهتـ ــجعت اللجنـ شـ

ل املــرأة يف اهليئــات اخلتاميــة الــسابقة، الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري مــستدامة لزيــادة متثيــ   
املنتخبة واملعيَّنة يف مجيع جمـاالت احليـاة العامـة، وأوصـت الدولـة الطـرف باختـاذ تـدابري خاصـة                      

 للّجنـة بزيـادة عـدد       ٢٥االتفاقية، وللتوصية العامـة رقـم       من  ،  ٤ادة  امل من   ١مؤقتة وفقا للفقرة    
ــةالنــساء يف الربملــان، واهليئــات ال  ــا بالــسل بلدي ُيرجــى تقــدمي . ك الدبلوماســي، ويف الرتــب العلي

  . يف هذا الصدداختذهتا احلكومة واإلجراءات اليت بذلتهامعلومات مفصلة عن اجلهود اليت 
مل تصل مشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة إىل مـستوياهتا املطلوبـة يف                    - ١٧ إلجابةا

وال تـزال   . ليـات الـسياسية   وليست هناك تـدابري خاصـة مؤقتـة لزيـادة متثيـل املـرأة يف اآل               . تركيا
وقـد كـان مـستوى      . هناك تطورات إجيابية ذات صـلة ميكـن مالحظتـها علـى املـستوى الـوطين               
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 يف املائة يف التقرير الذي قُدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز              ٤,٤متثيل املرأة يف الربملان     
ائـة نتيجـة لالنتخابـات العامـة      يف امل٩,١وقد زادت هذه النسبة إىل . ٢٠٠٥ضد املرأة يف عام    

وارتفــع مــستوى متثيــل ).  مــن األعــضاء اإلنــاث يف الربملــان٥٠ (٢٠٠٧الــيت أُجريــت يف عــام 
.  يف املائــة، ولكنــه ال يــزال دون املــستوى املطلــوب  ١٠٠املــرأة يف الــسياسات الوطنيــة بنــسبة  

ــرة      ”ويوجــد يف  ــسني للفت ــني اجلن ــساواة ب ــة للم ــل الوطني ــة العم ــسم “ ٢٠١٣-٢٠٠٨خط ق
، وتتـضمن اخلطـة اسـتراتيجيات خمتلفـة         “املـرأة يف آليـات الـسلطة وصـنع القـرار          ”منفصل عـن    

ــرأة         ــساواة بــني امل ــة تكفــل امل ــسياسات العام ــوعي هبــذا املوضــوع والتأكــد مــن أن ال ــادة ال لزي
  .والرجل
وتعد احلمالت االنتخابية اليت قامت هبا املنظمات النسائية غـري احلكوميـة، واألوسـاط                

 لصاحل املرأة من بني اجلهـود الـيت هتـدف إىل            مقاطعاتكادميية السياسية اليت أُنشئت يف عدة       األ
  .زيادة مشاركة املرأة يف السياسات احمللية

يف مشاركة املـرأة يف آليـات صـنع القـرار أو يف             وال ميكن أن تتحقق أي زيادة حقيقية          
ــق املراعــاة ا    ــا إال عــن طري ــساين مــستويات اإلدارة العلي ــة للمنظــور اجلن ــضي هــذه  . لكامل وتقت

املؤســسات العامــة واجلامعــات يف العمليــة تغــيري العقليــة، ولــذلك هنــاك حاجــة لتزويــد املهنــيني 
واملنظمات املهنية والقطاع اخلاص مبنظور جنساين بطريقـة تـؤثر علـى املمارسـات املهنيـة لكـل                  

ملـساواة  عـن ا   يف إطـار احللقـات التدريبيـة         وحتقيقاً هلذه الغاية، جتري معاجلة هذه املـسائل       . منها
ــة مبركــز املــرأة يف عــام       ــة العامــة املعني ــها املديري  واملوجهــة إىل ٢٠٠٩بــني اجلنــسني الــيت نظمت

  .املوظفني العموميني
وكان هناك وعي بني املؤسسات العامة مبوضوع مشاركة املـرأة يف اآلليـات الـسياسية                 

 تعـديل للقـانون الفرعـي عـن         ٢٠٠٩ل، أُدخـل يف عـام       وعلـى سـبيل املثـا     . وآليات صنع القرار  
ــيم بإضــافة    ــوزارة التعل ــة مــن النقــاط اإلضــافية إىل النقــاط   ١٥تعــيني وتنقــل املــديرين ب  يف املائ

اخلاصــة باملرشــحات املتقــدمات لوظــائف نــواب مــديري مؤســسات التعلــيم املهــين والــتقين         
  .واملدارس الداخلية للبنات

 التعليم    

صت اللجنة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، الدولـة الطـرف بتنفيـذ مزيـد             أو  ‐ ١٨السؤال 
من السياسات والربامج املستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية اليت تواجهها الفتـاة واملـرأة       

متنوعة، واليت ال تكون التركية لغتها األم، ال سـيما يف املنـاطق             جمموعات عرقية   اليت تنتمي إىل    
ُيرجـى  ). ٣٤، الفقرة   CEDAW/C/TUR/4-5( بني املناطق    أوجه التباين كذلك معاجلة   الريفية، و 

ُيرجـى أيـضا    و.  احلكومـة يف هـذا الـصدد       بذلتـها  اجلهـود الـيت    مجيعتوفري معلومات مفصلة عن     
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إيراد معلومات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللوايت ليست التركية لغتـهن األم، واللـوايت                
 .ربامج التعليمية من اليستفدن

املــساواة أمــام   ” مــن دســتور مجهوريــة تركيــا بــشأن      العاشــرة طبقــا للمــادة    - ١٨ إلجابةا
مجيع األفراد متـساوون أمـام القـانون دون أي متييـز، بـصرف              ”، واليت ُعدلت لتصبح     “القانون

 الفلـسفية،  النظر عن اللغة، أو العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اآلراء الـسياسية، أو املعتقـدات              
 أفـراد  ن، مل يتم مجع أي بيانـات يف تركيـا عـ         “ أو أي من هذه االعتبارات     ،أو الطوائف الدينية  

.  أفـراد يف هـذه اجملموعـات الـيت ال تكـون التركيـة لغتـها اُألم         ناجملموعات العرقية املتنوعة أو ع    
واجههـا النـساء والفتيـات       أنه توضع سياسات وبرامج خمتلفة ملنـع املـشاكل التعليميـة الـيت ت              غري

ألن احلــق يف التعلــيم حــق اجتمــاعي يكفلــه القــانون الــوطين والقــانون الــدويل، ويعــد مــن بــني   
  .حقوق اإلنسان األساسية

ــة التاســعة للفتــرة  وتتــضمن اخلطــة     الــيت تقــوم علــى سياســات  ٢٠١٣-٢٠٠٧اإلمنائي
قافيــة، املبــادئ التاليــة يف جمــال أساســية لتوجيــه تركيــا يف امليــادين االقتــصادية واالجتماعيــة والث 

  :السياسات بغية إزالة أوجه التباين بني األجناس واألديان
سيكون هناك هنج متكامل جتاه نظام التعليم، بوضع التعلـيم مـدى احليـاة يف االعتبـار،                   -  

وسيتم تعزيز كفاءة النظام ومرونتـه وهيكلـه علـى أسـاس            . دعماً لتنمية املوارد البشرية   
  .صتكافؤ الفر

ســُتتخذ التــدابري الالزمــة، خاصــة تلــك الــيت تــستهدف املنــاطق الريفيــة والفتيــات،            -  
  .لتخفيض معدالت التسرب من املدارس وزيادة معدالت االنتقال إىل التعليم الثانوي

أهـدافاً تتعلـق بزيـادة االلتحـاق        ) ٢٠١٢-٢٠١٠(ويتضمن الربنـامج املتوسـط األجـل          
وحتــسني التجهيــزات والبنيــة األساســية املاديــة اخلاصــة      باملــدارس يف كــل مــستوى تعليمــي،    

  .د من أوجه التباين بني املناطق وبني الرجل واملرأة يف احلصول على التعليماحلبالتعليم، و
ــامج عــام     ــامج   ٢٠٠٩ويتــضمن برن ــواردة يف الربن ــذ الــسياسات ال ، الــذي يرصــد تنفي

اختاذ التـدابري الالزمـة لتغـيري حالـة التعلـيم           : املتوسط األجل، األهداف والغايات الرئيسية التالية     
على مستوى البلد، اليت تعد يف غري صاحل الطلبة والفتيات باملناطق الريفية، لتخفـيض معـدالت    
ــيم      ــادة معــدالت االنتقــال إىل التعل ــانوي، وزي ــدائي والث ــيم االبت التــسرب مــن املدرســة يف التعل

ن قائم على الـربامج، والـسماح بالتحركـات    ام مرالثانوي، وحتويل نظام التعليم الثانوي إىل نظ   
اُألفقيــة والرأســية مــع وجــود خــدمات للتوجيــه واإلرشــاد تتــسم بالكفــاءة، وهنــج معيــاري          

  .النطاق عريض
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ـــوتعل   ــوزارة التعلي ــ ــتراتيجية لـ ــة االسـ ـــق اخلطـ ـــم، الـــيت توضـــ ـــللفتاهتا ـــــح ممارســـ رة ـــ
ــاق الفتيـــات  ٢٠١٤-٢٠١٠ ــة علـــى التحـ ــة خاصـ ــرومني  ، أمهيـ ، وتؤكـــد أن األشـــخاص احملـ

سيحــصلون علــى خــدمات متزايــدة فيمــا يتعلــق باملــدارس الداخليــة واملــنح الدراســية لتحــسني   
سـيتم  ”: وتتـضمن اخلطـة االسـتراتيجية أيـضاً اهلـدف التـايل           . فرصهم يف احلصول علـى التعلـيم      
البنـات إىل أقـل مـن     يف املائة بني معدالت التحـاق البـنني و      ١٠ختفيض الفرق احلايل الذي يبلغ      

  .“ من أجل زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم٢٠١٤ يف املائة حبلول عام ٢
ــات مــن حيــث           ــيت تواجــه الفتي ــسية ال ــشكلة الرئي ــيم امل ــد اخنفــاض معــدالت التعل ويع

ويف هذا السياق، وضعت وزارة التعليم عدة مشاريع لـضمان          . املشاركة يف العمليات التعليمية   
ــادة هامــة ملحوظــة يف معــدالت التعلــيم خــالل الــسنوات اخلمــس     . تتعلــيم الفتيــا وهنــاك زي

ــادة معــدالت تعلــيم البنــات لتتجــاوز معــدالت البــنني مــن األهــداف اهلامــة       املاضــية، وتعــد زي
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣وكــان املعــدل بــني اجلنــسني يف الفتــرة  . للتغلــب علــى الفــوارق بــني اجلنــسني 

للتعلـيم االبتـدائي، وارتفـع      يف املائة    ٩١,٩) تحاق البنني معدل التحاق البنات بالنسبة ملعدل ال     (
ــة  ٩٧,٩إىل  ــرة يف املائـ ــر   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفتـ ــدالت أكثـ ــذه املعـ ــادة يف هـ وكانـــت الزيـ

يف املائـة    ٧٤، ومـن     يف املائـة     ٨٩إىل  يف املائـة     ٧٨,٧مـن   (وضوحاً يف التعليم الثانوي والعايل      
  ).على الترتيبيف املائة  ٨٨إىل 

هنــاك زيــادات كــبرية يف معــدالت التحــاق الفتيــات نتيجــة للمــشاريع املنفــذة وكانــت   
ــة ــة إىل     . واجلاري ــدارس االبتدائي ــات بامل ــة يف ٩٦فقــد وصــل معــدل التحــاق البن ــسنة ا يف املائ ل

؛ ووصـــل )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائـــة يف الـــسنة الدراســـية ٨٦,٩ (٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراســـية 
 يف  ٤٨,٥بعـد أن كـان      ( يف املائـة     ٥٦,٣والعـايل إىل     معدل التحـاق الفتيـات بـالتعليم الثـانوي        

ــة ــة ١٧,٧و ) املائ ــة١٣,٩بعــد أن كــان  ( يف املائ ــرة   )  يف املائ علــى الترتيــب خــالل نفــس الفت
  .الزمنية

ــدوري         ــر ال ــربامج املوضــحة يف التقري ــيت تنفــذ باإلضــافة إىل املــشاريع وال واملــشاريع ال
  :السادس هي كما يلي

ــر    ــيم اإللكتــروين منــذ عــام    : وينمــشروع التعلــيم اإللكت جيــري إعــداد مــشروع التعل
، ويتضمن سلسلة من األنشطة مثـل حتديـد األطفـال الـذين مل يلتحقـوا قـط باملـدارس،                     ٢٠٠٨

وجهــود إعــادة إدمــاجهم يف نظــام التعلــيم؛ ورصــد وتقيــيم األســباب وراء عــدم االلتحــاق          
شكلة الفــوارق بــني اجلنــسني يف وزيــادة الــوعي لــدى الــسلطات املركزيــة واحملليــة مبــوالتغيــب؛ 

ويف إطار األنشطة املذكورة أعـاله، أُدرج معيـار يف قاعـدة بيانـات التعلـيم اإللكتـروين         . التعليم
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ويتـيح هـذا الرصـد اسـتخدام هنـج       . بغية رصد الطلبة غري امللتحقني أو املتغيبني يف كـل مدرسـة           
  .ركزي واحملليحتديد املشاكل وحلها مع وضع حلول جديدة على املستويني امل

، الــيت “!فلنــذهب إىل املدرســة يــا بنــات”ال تــزال محلــة : برنــامج التــدريب الالحــق  
، وقـد أوضـحت نتـائج التقيـيم     ٢٠٠٣ذُكرت يف التقرير الدوري السادس، مـستمرة منـذ عـام      

 عاماً، الـذين مل يلتحقـوا قـط بـأي مدرسـة             ١٤ و   ١٠املؤقت هلذه احلملة أن األطفال بني سن        
تغيبون بصورة منتظمة لديهم مشاكل بدنية أو صـعوبات متعلقـة بـالعمر متـنعهم مـن                 أو كانوا ي  

وكثرياً ما أعرب منفذو احلملة شخـصياً عـن عـدم كفايـة الترتيبـات               . االنتظام مع بقية األطفال   
ويــستهدف برنــامج  . واجلهــود القائمــة إلعــادة إدمــاج هــؤالء األطفــال يف النظــام املدرســي       

 عاماً الذين هم يف سن التعليم اإللزامـي ولكنـهم           ١٤ و   ١٠ بني سن    التدريب الالحق األطفال  
ويهـدف الربنـامج إىل الـسماح    . ال يستطيعون استكمال تعلـيمهم يف نفـس الوقـت مـع أقـراهنم             

بـأي مدرسـة أو كـانوا مـن         قـط   هلؤالء األطفال الذين هم يف سن التعليم اإللزامي ومل يلتحقـوا            
تلفـة، باكتـساب القـدرات الـضرورية الـيت تتـيح هلـم فرصـة                املتغيبني بصورة منتظمة ألسباب خم    

  .ثانية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي إىل جانب أقراهنم
 ةبالنـــسبمـــشروع املـــنح اخلاصـــة بزيـــادة معـــدالت االلتحـــاق باملـــدارس وخاصـــة   
، ويـستهدف يف املقـام األول الفتيـات يف سـن         ٢٠٠٩اسـُتهل هـذا املـشروع يف عـام          : للفتيات

عليم الثانوي أو النساء البالغات الاليت مل يتمكنَّ من الـذهاب إىل املدرسـة أو مل يلـتحقن هبـا                    الت
 يف املائـة  ٧٥ حيـث يقـل النـاتج احمللـي اإلمجـايل للفـرد عـن        مقاطعـة  ٤٣قط، والاليت يقمـن يف   

ة معـدالت   ويهدف املشروع إىل زيادة الوعي بأمهية التعليم وزياد       . مقارنة باملتوسط العام للبلد   
االلتحاق خاصة بالنسبة للفتيات يف التعليم الثانوي من أجل تنمية رأس املـال البـشري، خاصـة     

  .النساء، وإقامة روابط مع سوق العمل
ــن      ‐ ١٩السؤال  ــصلة عـ ــات مفـ ــدمي معلومـ ــى تقـ ــدل يرجـ ــرة   معـ ــات املبكـ ــدوث الزجيـ حـ

CEDAW/C/TUR/6)  ،التحصيل التعليمـي    ومحل املراهقات يف تركيا، وأثره على     ) ٧٨صفحة  ال
ــاث ــدم للمراهقــات احلوامــل أو       . لإلن ــدعم املق ــرامج ال ــضا تقــدمي معلومــات عــن ب ويرجــى أي

ــيمهن   ــشابات ملواصــلة تعل ــة    و. األمهــات ال ــر إىل مــشروع وضــع اســتراتيجية لتلبي ــشري التقري ي
حاجــات املــراهقني مــن املعلومــات واخلــدمات املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة، بتعــاون بــني وزارة    

 هــذا فحــوىُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن . لــصحة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكانا
  .)٤٥صفحة ال، (CEDAW/C/TUR/6 املشروع

ــرأة يف     - ١٩ إلجابةا ــاب األوىل للمـ ــنوات اإلجنـ ــروف أن سـ ــن املعـ ــالل   مـ ــي خـ ــا هـ  تركيـ
وترتفـع معـدالت اخلـصوبة يف املنـاطق الريفيـة بـصورة حـادة مـن سـن                   . العشرينات من عمرها  
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ــاً  ١٩ إىل ١٥ ــن   عامـ ــد سـ ــا عنـ ــصل إىل ذروهتـ ــا٢٤ً إىل ٢٠لتـ ــدرجيياً  عامـ ــنخفض تـ . ، مث تـ
يتضح من اجلدول أدناه، تشري نتـائج االستقـصاء الـصحي الـدميوغرايف وبيانـات املديريـة                  وكما
مة لشؤون السكان واملواطنـة إىل أن هنـاك زيـادة منتظمـة يف سـن الـوالدة األوىل للمـرأة يف         العا

حتمــاالت النــساء الــشابات اتعــد و. حــدث اخنفــاض تــدرجيي يف محــل املراهقــات  تركيــا كمــا
لوضع أول مولود أقل مـن احتمـاالت النـساء األكـرب سـناً عنـدما كـن يف سـن املراهقـة                     بالنسبة

  ). عاما١٩ً-١٥(
  ولجد

  معدالت اخلصوبة الكلية حسب العمر يف السنوات الثالث السابقة لالستقصاء، تركيا
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  الُعمر

٣٥  ٤٦  ١٩-١٥  
١٢٦  ١٣٦  ٢٤-٢٠  
١٣٣  ١٣٤  ٢٩-٢٥  
٩١  ٧٨  ٣٤-٣٠  
٣٦  ٣٨  ٣٩-٣٥  
١٠  ١٢  ٤٤-٤٠  
١  ٢  ٤٩-٤٥  

  ٢,١٦  ٢,٢٣  )٤٩-١٥(إمجايل معدل اخلصوبة 
  . يف تركياغرافيةالدميونتائج استقصاء الصحة 

  جدول
   عاما١٩ً و ١٥الزجيات بني سن 

  اتمتزوج  اتغري متزوج  السنة

١٥,٢  ٨٤,٨  ١٩٩٨  
١١,٩  ٨٨,١  ٢٠٠٣  
٩,٦  ٩٠,٤  ٢٠٠٨  

  . يف تركياغرافيةالدميونتائج استقصاء الصحة 
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  جدول
  )٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠حىت (املواليد حسب الفئة الُعمرية لُألمهات 

  الفئة العمرية    
  روفغري مع   فأكثر٢٠  ١٩‐١٥  ١٥أقل من  اجملموع  السنة

٢ ٠٧٠  ١ ١٠٧ ٨٨٦  ١٢٠ ٦٠٠  ١ ١١٧  ١ ٢٣١ ٦٧٨  ٢٠٠٥  
٢ ٧٧٣  ١ ١٢٠ ٦١٢  ١١٧ ٣٧٩  ٧٣٤  ١ ٢٣٨ ٧٢٥  ٢٠٠٦  
٣ ٥٠٢  ١ ١٤٩ ٣٧٨  ١١٣ ٢٩٧  ٣٢٦  ١ ٢٦٦ ٥٠٣  ٢٠٠٧  
٤ ٠٤٥  ١ ١٥٠ ٣٥٥  ١٠٧ ٦٦٣  ٢٧٠  ١ ٢٦٢ ٣٣٣  ٢٠٠٨  
  .املديرية العامة لشؤون السكان واملواطنة: املصدر

    
فظــاهرة اُألمهــات . وهنــاك عالقــة قويــة بــني التعلــيم ومعــدالت اخلــصوبة عنــد البلــوغ   

املراهقات أكثر شـيوعاً بـني النـساء الـاليت حـصلن علـى مـستوى مـنخفض مـن التعلـيم مقارنـة               
ــساء املتعلمــات  ــإن    . بالن أُمومــة املراهقــات تــؤدي إىل توقــف العمليــات     وفــضالً عــن هــذا، ف

 يف املائة من النساء غري املتعلمـات محلـهن أثنـاء فتـرة املراهقـة، بينمـا فعـل             ٧وقد بدأ   . التعليمية
ــانوي علــى األقــل    ٤ذلــك  ــيم الث ــساء احلاصــالت علــى التعل ــة مــن الن ــا مــن حيــث  .  يف املائ أم

 يف املائـة بـني النـساء ذوات مـستويات           ٢غ  مستويات الرفاه، فإن معدل اُألمهات املراهقات يبل      
ــى، بينمــا   ــشة األعل ــراوح بــني  ياملعي ــشة   ١١ و ٨ت ــساء ذوات مــستويات املعي ــة بــني الن  يف املائ

  .املنخفضة
 الوفيـات النفاسـية   ت معـدال تفـاع راوتفيد الدراسات بـأن محـل املراهقـات يتـسبب يف         

وتعتـرب خطـة العمـل االسـتراتيجية        . لبلـدنا ووفيات الُرضَّع، وال يزال هذا ميثل مـشكلة بالنـسبة           
 أن منـع محـل املراهقـات يعـد أحـد      ٢٠١٥-٢٠٠٥الوطنية للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للفتـرة        

  .جماالت التدخل ذات األولوية
ــا بــرامج لتــدريب البــالغني والتــدريب اُألســري تركــز علــى تعزيــز             وتوجــد يف تركي

، وبنــاء الشخــصية، والتعــايش، واملواطنــة،     الــصالت املرتليــة، ومهــارات االتــصال األساســية    
  .وحقوق اإلنسان، وتقدمي اإلرشادات للزوجني قبل الزواج، وبيان مسؤوليات الزواج

وُتــستخدم بــرامج التــدريب اُألســري لتــدريب النــساء علــى مواضــيع مــن قبيــل طريقــة    
ظــيم اُألســرة، التعــبري الــذايت، واالتــصال، وتربيــة األطفــال، ووضــع املــرأة، وحقــوق املــرأة، وتن  

  .وصحة املرأة
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وكجــزء مــن مفهــوم الــتعلُّم مــدى احليــاة، تقــوم مجيــع أنــواع املؤســسات والوكــاالت    
وفــضالً عــن هــذا، . واملنظمــات غــري احلكوميــة بــدور يف حتــسني كفــاءة اآلبــاء وتربيــة األطفــال

للنـساء  يتضمن التقرير الدوري السادس معلومات عن الفجوة احلالية يف فرص التعلـيم بالنـسبة               
  .والفتيات الاليت مل يتسن هلن االستفادة من التعليم النظامي ألسباب خمتلفة

مـــشروع وضـــع اســـتراتيجية لتلبيـــة حاجـــات املـــراهقني مـــن املعلومـــات  ”ويف إطـــار   
الذي تشترك وزارة الصحة يف تنفيذه مع صندوق األمـم          “ واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية   

 الــصحة العامــة، والقــضايا الــصحية، مــواد تثقيفيــة للمــراهقني عــناملتحــدة للــسكان، مت إعــداد 
وقـد مت   . والصحة اإلجنابيـة، ومت تـدريب مقـدمي اخلـدمات علـى طريقـة التعامـل مـع املـراهقني                   

  . مراكز لتدريب الشباب يف إطار هذا املشروع٨إنشاء 
ارس التقنيــة يــبني تقريــر الدولــة الطــرف اخنفــاض مــستوى متثيــل املــرأة يف املــد   ‐ ٢٠السؤال 
أوصـــت اللجنـــة، يف مالحظاهتـــا وقـــد . )٣٦‐٣٤صفحات ، الـــCEDAW/C/TUR/6( واملهنيـــة

لنيـل املـرأة    اخلتامية السابقة، الدولة الطرف بالقيام مبزيد من التوعية بشأن أمهية التعليم بالنـسبة              
 يرجـى تقـدمي   . الفـرص االقتـصادية، وللتغلـب علـى املواقـف النمطيـة           للمساواة وحـصوهلا علـى      

احلكومـة لتعزيـز وصـول النـساء والفتيـات          متخـذة مـن جانـب       معلومات مفصلة عن أي تدابري      
 .إىل التعليم جبميع مستوياته

أن رفـــع املـــستوى التعليمـــي للمـــرأة الـــيت تـــشكل نـــصف الـــسكان، وتيـــسري     - ٢٠ إلجابةا
كـن أن  ومي. وتشجيع وصوهلا إىل سوق العمل، كل هذا يزيد مـن أمهيـة تعلـيم الكبـار يف بلـدنا      

 العاملة الوسيطة، وحتـسني مهاراهتـا وكفاءاهتـا، وبالتـايل زيـادة فرصـها يف                ةيتحقق تدريب القو  
احلـصول علــى الوظــائف عـن طريــق تعــيني اجلماعـات احملرومــة مثــل النـساء والــشباب، خاصــة     

  .متكني املرأة احلضرية اقتصادياً من خالل التعليم املهين
ــة إىل     ــاطق الريفي ــة تبــدو أقــل    واهلجــرة مــن املن ــة الزراعي ــاطق احلــضرية جتعــل العامل املن
وهذا هو السبب يف أن دورات التدريب املهين والـدورات املـدرة للـدخل الـيت تقـدمها                  . مهارة

مراكز التدريب اجملتمعية، واليت تنظم بصفة خاصة من أجل حتـسني مـشاركة النـساء والفتيـات         
وتــستطيع املــرأة . شاركة يف احليــاة العمليــةيف القــوة العاملــة والوظــائف، تــؤدي إىل حتــسني املــ 

والفتاة التركية احلصول على وظائف وفرص للمسامهة يف ميزانية اُألسـرة مـن خـالل املـساعدة       
  .اليت تقدمها هذه الدورات

وتعمل الدورات التدريبية اليت تقدمها مراكـز التـدريب اجملتمعيـة واملهنيـة علـى حتـسني             
 تتمكن من املشاركة يف القوة العاملة واليت فقدت فـرص العمـل             قدرات ومهارات املرأة اليت ال    

وجيري تنظـيم هـذه الـربامج التدريبيـة وفقـاً           . يف القطاع الزراعي وفقاً الحتياجات سوق العمل      
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لالحتياجات احلديثة، وهتدف ليس فقط إىل حتسني مـؤهالت املـرأة ومهاراهتـا، ولكنـها هتـدف          
  .كة يف احلياة االجتماعيةأيضاً إىل حتسني قدرهتا على املشار

وهناك عالقة وثيقة بني ضـمان حـصول املـرأة علـى فـرص اجتماعيـة متـساوية ومحايـة                      
حقوق اإلنسان للمرأة يف تركيا وبني تعزيز املساواة بني اجلنسني واكتساب أرض جديـدة مـن                

وهلــذا، تــنظم مــؤمترات، وحلقــات نقــاش، وحلقــات دراســية   . حيــث مكافحــة العنــف املــرتيل 
ها للبالغني يف مراكز التدريب اجملتمعية عن مواضيع من قبيل العنف، واإلمهال، واإليـذاء،              وغري

والتحرش اجلنـسي، وإسـاءة اسـتعمال املخـدرات واملـواد، مـن أجـل زيـادة احلـساسية اجملتمعيـة                     
  .على نطاق البلد

وقد ورد يف التقرير الدوري الـسادس وصـف تفـصيلي للجهـود والدراسـات األخـرى                   
  .لقة بالتعليم التقين واملهين يف تركيااملتع

 إيــالء األســر  هــوســةا أســباب االنقطــاع عــن الدر أن أحــديــشري التقريــر إىل   ‐ ٢١السؤال 
 ،)٣٤ و ٣٣ن ا، الفقرتـــCEDAW/C/TUR/4-5(األولويـــة لألطفـــال الـــذكور بالنـــسبة للتعلـــيم  

ــصاد   ــد واالقت ــراد معلومــات مفــصلة عــ  . ألســباب تتعلــق بالتقالي ــع اإلجــراءات  ُيرجــى إي ن مجي
 ضـد الفتيـات فيمـا يتعلـق     متيِّـز احلكومة للتغلـب علـى املواقـف النمطيـة الـيت      تخذة من جانب   امل

باحلصول على التعليم، على سبيل املثال، عن طريق إجراء مزيـد مـن التنقـيح للكتـب واملنـاهج                   
 متخــذة مــن جانــب احلكومــة يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن أي إجــراءات   و. املدرســية
 بـشأن أثـر قـرار     قد أجريت أي دراسة بيان ما إذا كانت   يرجى  و. بأمهية تعليم الفتيات  للتوعية  

  .يف املدارس على حق الفتيات يف التعليمحبظر ارتداء احلجاب احلكومة 
مت تلخيص األنشطة اليت هتدف إىل إزالة عناصر التمييز بني اجلنسني مـن املـواد                 - ٢١ إلجابةا

فقــد أجــرى جملــس التعلــيم التــابع لــوزارة التعلــيم   .  علــى الــسؤال العاشــرالدراســية يف اإلجابــة
دراسات من أجل القضاء على استخدام لغة متيـز بـني اجلنـسني يف املنـاهج الدراسـية، والكتـب                    
املدرسية، واملواد التعليمية األخرى، وختليـصها مـن الـصور والتعـبريات والقوالـب النمطيـة الـيت                 

نـشئت جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني يف إطـار جملـس التعلـيم جلعـل هـذه                     وقد أُ . متيز بني اجلنسني  
اجلهـود أكثــر اسـتدامة ومنهجيــة، وحتقيـق األهــداف واالسـتراتيجيات الــواردة يف خطـة العمــل      

  .٢٠١٣-٢٠٠٨الوطنية واملساواة بني اجلنسني للفترة 
  :ليواألنشطة والدراسات اليت أجرهتا جلنة املساواة بني اجلنسني هي كما ي  

ُنظمـت حلقـة العمـل هـذه        : حلقة عمل عن املساواة بني اجلنسني يف الكتـب املدرسـية            -  
لتزويد املدرسني واخلرباء العاملني يف جلنة استعراض وتقيـيم الكتـب املدرسـية واللجنـة               
اخلاصــة بتطــوير املنــاهج، يف إطــار جملــس التعلــيم مبعلومــات لزيــادة الــوعي واحلــساسية 
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وتضمنت حلقة العمل دراسات نظرية وعمليـة عـن         .  بني اجلنسني  فيما يتعلق باملساواة  
ــة ضــمان  ــة واســتعراض الكتــب   “ تعمــيم املنظــور اجلنــساين ”كيفي ــاء مراحــل كتاب أثن

وكانـت اجملموعـة املـستهدفة الرئيـسية حللقـة العمـل تـضم مدرسـني وخـرباء                  . املدرسية
ة بتطـوير املنـاهج يف   يعملون يف جلنة استعراض وتقييم الكتب املدرسية واللجنـة اخلاصـ   

  .إطار جملس التعليم
كتـاب عـن املـساواة بـني        ”أُعـد   : كتاب عن املساواة بني اجلنسني يف الكتب املدرسـية          -  

ــسني ــية اجلن ــب املدرس ــيم     “  يف الكت ــة اســتعراض وتقي ــاملني يف جلن ــد اخلــرباء الع لتزوي
توعيـة واحلـساسية   الكتب املدرسية واملواد التعليمية يف إطار جملس التعلـيم مبعلومـات لل       

  .فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني
ُنظمــت حلقــة دراســية عــن تعزيــز   : حلقــة دراســية عــن تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني     -  

  .مقاطعة ٨١املساواة بني اجلنسني مبشاركة مدرسني ونواب مديري املدارس يف 
يم، قامت املديريـة العامـة   وإىل جانب األنشطة املذكورة أعاله واليت قام هبا جملس التعل           

وال يـزال تطـوير منـهج التعلـيم         . للتعليم االبتدائي بوزارة التعليم أيـضاً بعـدة أنـشطة ذات صـلة            
فقــد أُزيلــت مظــاهر الــسلوك واملفــاهيم التمييزيــة، وأصــبح . ٢٠٠٣االبتــدائي جاريــاً منــذ عــام 

هيم متعـــددة املنـــهج اجلديـــد اآلن حيتـــوي علـــى مهـــارات رئيـــسية، وقـــيم، ومكاســـب، ومفـــا 
التخصــصات هتــدف إىل مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني، والتــسامح بــني الثقافــات، واالحتــرام   

وتضم الكتب املدرسـية الـيت طُـورت نتيجـة لتغـيري املنـاهج طـرق تـدريس تركـز علـى                      . والفهم
الطالب، وممارسات، ومواد مرئية لتأكيـد املهـارات األساسـية، والقـيم، واملكاسـب، واملفـاهيم                

ــد    امل ــهج الدراســي اجلدي ــيت يتوخاهــا املن ــضاً جمموعــة مــن   . تعــددة التخصــصات ال وأُجريــت أي
الدراسات إلزالة القوالـب النمطيـة التمييزيـة ضـد املـرأة مـن الكتـب املدرسـية اخلاصـة بـالتعليم                      

  :ومن األمثلة على ذلك. االبتدائي
ة بــالتعليم  أعــداد وأمســاء األشــخاص املــشاركني يف إعــداد الكتــب املدرســية اخلاصــ         •  

  .االبتدائي موزعة بالتساوي بني النساء والرجال
تــصّور اآلن بعــض املهــن مثــل مهنــة الطبيــب أو املهنــدس أو الــصيديل علــى أهنــا مهــن      •  

  .تشارك فيها املرأة بعد أن كانت قاصرة على الرجال
يهيـة  مت تدريب مؤلّفي الكتب املدرسية وكتب التمارين اخلاصة بالطلبة واملبادئ التوج            •  

ــة (للمدرســني  ــع أشــكال     ) اجملموعــة الثالثي ــدريس مــن مجي ــة الت ــيص عملي ــضمان ختل ل
  .التمييز
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ــة،         ــواد التعليمي ــذكورة أعــاله عــن الكتــب املدرســية وامل وباإلضــافة إىل الدراســات امل
تتضمن املنـاهج والكتـب املدرسـية اجلديـدة أيـضاً عمليـات تـدريس وأنـشطة هتـدف إىل زيـادة                      

وفــضالً عــن هــذا، أدت املــشاريع  . البنــات فيمــا يتعلــق بــاحلق يف التعلــيم الــوعي لــدى البــنني و
الـيت  “ !فلنـذهب إىل املدرسـة يـا بنـات    ”ومحلـة  “ التدريب الالحقبرنامج  ”والربامج من قبيل    

وكـان الفـرق بـني      . ، إىل حتسن سريع يف معدالت التحاق البنات والبنني        ٢٠٠٣تنفذ منذ عام    
ــد   ــيم االبت ــسني يف التعل ــام  ٧,١٥ائي اجلن ــة يف ع  يف ٠,٨٩، واخنفــض اآلن إىل ٢٠٠٣ يف املائ

  .٢٠٠٩سبتمرب /املائة يف أيلول
األطفال الفقـراء وطلبـة املـدارس الثانويـة علـى مـساعدة تعليميـة جمانيـة لزيـادة                   وحيصل    

وتــرد يف التقريــر . تعلــيم البنــات ومعــدالت االنتقــال مــن التعلــيم االبتــدائي إىل التعلــيم الثــانوي 
ري السادس ويف اإلجابة على الـسؤال التاسـع تفاصـيل عـن املـساعدة التعليميـة الـيت تقـدم                    الدو

مباشرة إىل اُألمهات، وخاصة إىل العائالت اليت تضم أعداداً كبرية من البنات لـضمان التحـاق        
  . باملدارسأطفال اُألسر الفقرية واملنخفضة الدخل

 النظامي، وخاصـة مراكـز التـدريب        ومن الناحية األخرى، تقوم مؤسسات التعليم غري        
اجملتمعية، بدور هام يف األنشطة الوقائيـة، وزيـادة الـوعي واحلـساسية، والتخفيـف مـن املخـاطر            

  .بالنسبة جلميع فئات اجملتمع
وال يوجد لدى الوزارة أي حبث بشأن أثر قرار حظر ارتداء احلجـاب داخـل املدرسـة               

ضح من اسـتعراض معـدالت التحـاق الفتيـات مبـرور            غري أنه يت  . على التحاق الفتيات باملدارس   
 إىل ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام   ٨٧,٣٤مـن  (السنني أن هناك زيادة يف معـدالت التحـاق البنـات           

 مـن القـانون الفرعـي       ١٢٦وفـضالً عـن هـذا، تـنص املـادة           ). ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٩٧,٨٣
مـة مـع اخلدمـة أمـور        ءفـة، واملال  البـساطة والنظا  ”ن مؤسسات التعليم غري النظامي على أن        بشأ

 وهذا هو السبب يف أن قرار حظر ارتداء احلجاب بالنسبة لألنـشطة             .“أساسية ملظهر املتدربني  
  .اليت جتري يف إطار التعليم غري النظامي ليس له أثر على حق الفتيات يف التعليم

 العمالة    

القـوة العاملـة بـني النـساء        يف  كة  شاراملـ يبني التقرير التباين الكبري يف معـدالت          ‐ ٢٢السؤال 
 ويشري إىل التعليم كأحد العوامل املهمـة للغايـة          .)٤٥صفحة  ، ال CEDAW/C/TUR/6( والرجال

ــة   ــوة العاملـ ــول إىل القـ ــبيل الوصـ ــCEDAW/C/TUR/6( يف سـ ــدمي  . )٤٧صفحة ، الـ ــى تقـ يرجـ
تفرقـة املهنيـة    المعلومات مفصلة عن مجيع التدابري واجلهود اليت قامت هبا احلكومة للقضاء على 

يرجى حتديد ما إذا كانـت الدولـة الطـرف     و. وباألخص، معلومات بشأن تعليم وتدريب املرأة     
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وإذا كـان  . قد وضعت سياسة هتدف إىل التعجيل بتحقيق مساواة املـرأة فعليـا يف جمـال العمالـة        
 .األمر كذلك، الرجاء بيان اخلطوات اليت مت اختاذها لتنفيذ هذه السياسة

إن مشاركة املـرأة التركيـة يف قـوة العمـل ويف العمالـة منخفـضة للغايـة مقارنـة              - ٢٢ إلجابةا
 عمالـة  يف املائـة ومعـدل       ٢١,٦ املـرأة    عمالـة ، يبلـغ معـدل      ٢٠٠٨فطبقاً لبيانات عـام     . بالرجل
 ومع مراعاة القيمة اإلضافية اليت حتققها املرأة يف سـوق العمـل، يتـضح             .  يف املائة  ٦٢,٦الرجل  

أن زيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل والعمالة يلزم أن تكـون مـن بـني أولويـات سـوق العمـل                      
والواقــع أن هنــاك تــدابري يف أهــم وثــائق الــسياسات التركيــة تتعلــق بزيــادة مــشاركة  . يف تركبــا

  .املرأة يف احلياة االقتصادية
  :ما يلي) ٢٠١٣-٢٠٠٧(خلطة اإلمنائية التاسعة يف ا“ زيادة العمالة”يتضمن حمور   •  
إشــارة إىل األمهيــة املعلقــة علــى “ وضــع سياســات عمــل إجيابيــة”توجــد حتــت عنــوان   -  

وتتكـــون . الـــسياسات اإلجيابيـــة لـــسوق العمـــل باعتبارهـــا أداة فعالـــة لزيـــادة العمالـــة
سياســات العمــل اإلجيابيــة الــيت هتــدف إىل حتــسني مــؤهالت ومهــارات القــوة العاملــة    

تدريب القوة العاملـة، وبـرامج التـدريب املهـين          : من األبعاد التالية  لزيادة فرص العمالة    
ــه، وت     ــدمات التوجيـ ــين وخـ ــاد املهـ ــه واإلرشـ ــة، والتوجـ ــوة العاملـ ــديل القـ ــويروتعـ  طـ

 اجلماعات احملرومة مثل العـاطلني واملعـاقني        عمالةاستراتيجيات البحث عن وظائف، و    
  .شاريع، وبرامج ضمانات العمالةوالنساء والشباب، والتدريب على تنظيم امل

وتتوقع أهداف وتقديرات فترة التخطيط رفع مستويات التعليم، وزيادة فرص العمالـة              -  
. أسـواق العمـل   إىل  دخول  الـ عن طريق سياسات العمـل اإلجيابيـة، وتـسهيل وتـشجيع            

  نقطـة خـالل فتـرة   ٢,١وهلذا من املتوقع أن يرتفع معدل مشاركة القوة العاملة مبقدار       
  .ومن املتوقع أن تكون املرأة العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة. خطيطالت

أن تكـافؤ الفـرص سـيتحقق للمـرأة         إىل  “ سـوق العمـل   حتـسني   ”ويشري القسم املعنون      -  
ــذين يواجهــون      ــسابقني ال ــهمني ال ــة واملعــاقني واملت ــرات طويل والــشباب والعــاطلني لفت

ة املــرأة يف القــوة العاملــة والعمالــة، فإنــه  ولزيــادة مــشارك. صــعوبات يف ســوق العمــل
وستوضـع  . ستتاح هلا فرص احلصول على رعاية الطفولة واخلـدمات املماثلـة األخـرى            

  .برامج لتزويد الشباب باخلربة الالزمة لسوق العمل
حتـسني توزيـع الـدخل، واالنـدماج االجتمـاعي، ومكافحـة            ”وجاء يف القـسم املعنـون         -  

 عمالـة املـرأة عـن طريـق حتـسني فـرص التـدريب املهـين الـيت                   أنه سـتزداد فـرص    “ الفقر
تستهدف املرأة من أجل زيـادة مـشاركتها يف احليـاة االقتـصادية واالجتماعيـة يف هنايـة         

  .املطاف
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ــون    •   ــضمن القــسم املعن ــة ”ويت ــادة العمال ــامج املتوســط األجــل   “ زي -٢٠١٠(يف الربن
  :ما يلي) ٢٠١٢

 الـسلبية واألزمـات، وزيـادة       اآلثـار أن تدنيـة    “ لحتسني سوق العمـ   ”جاء حتت عنوان      -  
العمالة، وحتسني كفاءة سوق العمـل هـي األهـداف الرئيـسية يف إطـار النمـو املـستدام                   

ســتتبع سياسـات داعمـة يف ســوق   ”ويف هــذا الـسياق، ذُكـر أنـه    . القـائم علـى العمالـة   
  .“اقنيالعمل من أجل اجلماعات احملرومة، وخاصة الشباب والنساء واملع

ــرأة يف          ــادة مــشاركة امل ــاً لزي ــاً ودولي ــاك دراســات ومــشاريع كــثرية مدعمــة وطني وهن
  :وتفاصيل هذه املشاريع هي على النحو التايل. العمالة

يتكـون هـذا    : تدابري العمالة اإلجيابية ودعم منظمة العمالة التركية على املستوى احمللـي            -  
ن املــايل قبــل انــضمام تركيــا إىل االحتــاد املــشروع، الــذي ينفــذ يف إطــار برنــامج التعــاو

، مــن مكــّون خــاص بتنفيــذ تــدابري العمالــة اإلجيابيــة مــن خــالل  ٢٠٠٦األورويب عــام 
ــنح  ــشروع للمـ ــددها     . مـ ــغ عـ ــشاريع يبلـ ــنح ملـ ــدمت مـ ــشروع، قُـ ــذا املـ ــار هـ ويف إطـ

مشروعاً هتدف إىل زيادة فرص العمالـة أمـام العـاطلني مـن النـساء والـشباب يف                   ١٠١
  .ة مقاطع٢٨

تتكون خطة العمل ملـشروع جنـوب شـرق األناضـول الـيت       : برنامج الدعم االجتماعي    -  
، مــن ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ُوضـعت الســتكمال مــشاريع التنميــة اإلقليميــة للفتــرة مــا بــني  

التحول االقتصادي، والتحـول االجتمـاعي، وحتـسني البنيـة األساسـية،            : العناصر التالية 
برنــامج الــدعم االجتمــاعي هبــدف وضــع وتنفيــذ   وقــد أُعــد . وبنــاء القــدرة املؤســسية

ويقـوم الربنـامج علـى      . مشاريع مرنة وفقـاً لالحتياجـات املتعلقـة بـالتحول االجتمـاعي           
واهلدف من برنـامج    .  وتتحمل احملافظات مسؤولية مباشرة عن التنفيذ      ،أساس مشاريع 

ــة الــيت هتــدف إىل التغلــب علــى مــشا     كل الــدعم االجتمــاعي هــو دعــم األنــشطة احمللي
 واهلجـرة مـن أجـل حتقيـق التنميـة االجتماعيـة وحتـسني الرفـاه                 اجتماعية من قبيل الفقر   

حتــسني رأس املــال : ولربنــامج الــدعم االجتمــاعي أيــضاً األهــداف التاليــة . االجتمــاعي
املنطقة، وضمان املشاركة الفعالة مـن جانـب األفـراد واجلماعـات املهـددة              يف  البشري  

ياة االقتصادية واالجتماعية، وحتسني مستويات معيـشتهم،       باحلرمان االجتماعي يف احل   
وتعطى األولوية للمرأة يف املـشاريع الـيت      . وتأمني التضامن االجتماعي وحتقيق التكامل    

  .تنفيذ يف إطار برنامج الدعم االجتماعي
، وهـو برنـامج   “برنامج عمالة الشباب يف األناضول   : العمل الكرمي لكل فرد   ”برنامج    -  

ــشترك  ــم ــم املتحــدة   ب ــل    (ني منظمــات األم ــة العم ــة، ومنظم ــة والزراع ــة األغذي منظم
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الدولية، واملنظمة الدولية للـهجرة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة العمالـة                 
واهلدف العام للربنامج هو وضع وتنفيذ سياسات لصاحل األشـخاص الفقـراء     . )التركية

ويهــدف الربنــامج أيــضاً إىل . مــل االجتمــاعيوالنــساء يف إطــار العمالــة الكرميــة والتكا
ختفيض البطالة بني شباب أُسر املهـاجرين وزيـادة مـشاركة النـساء الـشابات يف القـوة                  

 وسـوف ُيـستكمل يف      ٢٠٠٨نـوفمرب   /وقـد اسـُتهل الربنـامج يف تـشرين الثـاين          . العاملة
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول

ل والقـوانني األخـرى، والـذي ُيعـرف         وبعد إصدار احلكومة لقانون تعديل قانون العمـ         
لدى الرأي العام باسم جمموعة العمالة األوىل، حصلت منظمة العمالة التركيـة، املكلفـة بتنفيـذ                
ــن صــندوق التــأمني ضــد البطالــة             ــن املــوارد م ــى مزيــد م ــة، عل ــوة العاملــة اإلجيابي ــرامج الق ب

ــة     ــة اإلجيابي ــوة العامل ــرامج الق ــتخدامها يف ب ــذ  . الس ــذ ه ــل تنفي ــوارد   وقب ــت امل ــب، كان ا الترتي
املخصصة من صندوق التأمني ضد البطالة، وهو مصدر التمويل الرئيـسي للـربامج الـيت تنفـذها          

وميكـن  . “لألشـخاص الـذين حيـصلون علـى صـدقات         ”منظمة العمالة التركية، ُتستخدم فقـط       
، وهلـذا فقـد   اآلن استخدام املوارد لصاحل مجيع العاطلني املسجلني لدى منظمـة العمالـة التركيـة             

وزاد أيــضاً عــدد املــستفيدين مــن بــرامج القــوة العاملــة  . ٢٠٠٩زادت ميزانيــة املنظمــة يف عــام 
غـري أنـه تلـزم    .  نتيجة لزيادة التمويل ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩اإلجيابية بدرجة كبرية يف عام      

 مماثلــة، ، إىل جانــب تــدابري أخــرىاآلن زيــادات أخــرى لتمويــل بــرامج القــوة العاملــة اإلجيابيــة 
وبـــسبب هـــذه احلاجـــة، أُعلـــن يف .  االقتـــصادية العامليـــةاألزمـــةنتيجـــة لآلثـــار الـــيت أحدثتـــها 

الــيت ُتعــرف أيــضا باســم جمموعــة “ جمموعــة احلــوافز والعمالــة” عــن ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٤
يـة الـيت   العمالة الثانية، وتتضمن تـدابري لزيـادة عـدد املـستفيدين مـن بـرامج القـوة العاملـة اإلجياب            

  .تنفذها منظمة العمالة التركية
تبلـغ   (٢٠٠٨ برناجماً يف عام     ١ ٧٤٤ويف إطار برامج القوة العاملة اإلجيابية، مت وضع           

ــها حنــو   ــربامج إىل    ) دوالر٢٣ ٨٦١ ٠٠٠قيمت ــذه ال ــدد ه ــع ع ــاً حــىت  ٦ ٨٥٢، وارتف  برناجم
ــشرين األول ١ ــوبر /ت ــو    (٢٠٠٩أكت ــها حن ــغ قيمت ــرب هــذا  . ) دوالر٨٩ ٣٢٣ ٠٠٠وتبل ويعت

وتـشمل  . التغيري أهم مؤشر لزيـادة اخلـدمات املقدمـة عـن طريـق بـرامج القـوة العاملـة اإلجيابيـة                
اخلدمات مجيع العاطلني املـسجلني لـدى منظمـة العمالـة التركيـة دون متييـز، وتـشري الزيـادة يف                     

، بلـغ عـدد     ٢٠٠٨فـي عـام     ف. عدد الربامج إىل زيادة مشاركة املرأة يف بـرامج التـدريب املهـين            
 مـــشاركاً، وحـــىت ٣٠ ٦٧٦ امـــرأة مـــن جممـــوع ١٠ ٧٨٢النـــساء املـــشاركات يف الربنـــامج 

 امــــرأة مــــن جممــــوع ٦٥ ٦٦٣، وصــــل هــــذا العــــدد إىل ٢٠٠٩أكتــــوبر /تــــشرين األول ١
  . مشاركني١٥٠ ٢٠٧
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يفيـــد التقريـــر أنـــه رغـــم عـــدم وجـــود فـــرق بـــني الرجـــال والنـــساء بالنـــسبة    ‐ ٢٣السؤال 
للـزوج فقـط عنـدما      ) ٥٦صفحة  ، ال CEDAW/C/TUR/6(بدل األسرة   صَّص  خممينح  للمرتبات،  

يرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن مجيـع اجلهـود الـيت              . يكون الزوجان معا موظفني عموميني    
ويــشري .  األحكــام الــيت تنطــوي علــى متييــز ضــد املــرأة يف جمــال العمالــة لغــاءتبــذهلا احلكومــة إل

ــانون املــ    ــشروع الق ــضا إىل م ــر أي ــة التقري ــصفحة ، CEDAW/C/TUR/6( نظِّم لإلجــازة الوالدي ال
  .يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن فحوى مشروع هذا القانون وعن وضعه احلايل. )١٢

ــة امل   - ٢٣اإلجابة  ــا    واعتمــدت جلن ــة العلي ــة الوطني اءمــة مــع االحتــاد األورويب التابعــة للجمعي
ــة يف  ــه / متــوز٢٩التركي ــانون لتعــديل قــ  ” ٢٠٠٨يولي ــانون  مــشروع ق ــة وق ــة املدني انون اخلدم

 لضمان املـساواة بـني املـوظفني املـسجلني لـدى خمتلـف مؤسـسات الـضمان                  أُعدالذي  “ العمل
  .تماشى مع املعايري الدولية ذات الصلةتاالجتماعي بالنسبة إلجازات اُألمومة ل

  :والتعديالت اليت يتضمنها مشروع القانون هي على النحو التايل  
، ُيسمح للموظفـة بإجـازة رضـاعة ملـدة      ٤٨٥٧ والقانون رقم    ٦٥٧انون رقم   طبقاً للق   -  

ــسبة لألطفــال دون عــام واحــد     ــاً بالن ــانون،  . ســاعة ونــصف يومي ــاً ملــشروع الق وطبق
إجازة رضـاعة ملـدة ثـالث سـاعات يوميـاً ولفتـرة أربعـة         بُيسمح للعامالت واملوظفات    

يف دة ســاعة ونــصف يوميــاً أشــهر بعــد إجــازهتن املدفوعــة األجــر، وإجــازة رضــاعة ملــ 
ــستخدم فيهــا إجــازة       ا ــيت ت ــة، وحتــدد املوظفــة بنفــسها األوقــات ال ــستة التالي ألشــهر ال

  .الرضاعة
وطبقاً للقوانني احلالية، ال ُيمنح املوظفون الذين يتبنـون أطفـاال إجـازات والديـة بـأجر                   -  

مؤقتـة  عن عقـود   يـوقّ الـاليت وطبقـاً ملـشروع القـانون، حيـق للموظفـات           . أو بدون أجـر   
وللمـوظفني الـذين يوقّعـون عقـوداً مماثلـة أيـضاً            ) حىت سن مثاين سنوات   (ألطفال  لتبنِّي  

  .الوالدة أسابيع بعد ٨احلصول، اعتبارا من تاريخ العقد على إجازة بأجر ملدة 
م وطبقــاً ملــشروع القــانون، ميكــن تقاســم إجــازة مــا بعــد الــوالدة بــدون أجــر بــني األُ     -  

ــة، ٤٨٥٧ والقــانون رقــم ٦٥٧واألب، املعيــنني وفقــاً للقــانون رقــم   ، كإجــازة والدي
ويـسري نفـس احلـق يف إجـازة         ). وميكن حصول اآلباء أيضاً على إجـازة بـدون أجـر          (

، وميـنح املوظفـون إجـازة بـدون         )حىت مثاين سـنوات   (طفل  تبنِّي  يف حالة   أيضاً  الوالدية  
  .اء اإلجازة املدفوعة األجر، إذا رغبوا يف ذلكأجر حىت ستة أشهر بعد انته

ــست     -   ــانون، ي ــشروع الق ــاً مل ــازة     أنفوطبق ــم يف إج ــستخدمون حقه ــذين ي ــون ال  املوظف
الــوالدة والتبنِّــي عملــهم بعــد انتــهاء اإلجــازة، يف وظــائفهم الــسابقة أو وظــائف مماثلــة 

ظـروف  غـريات يف    وال ميكن إجراء أي ت    . وطبقاً لنفس الشروط السارية على زمالئهم     
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تغـيري  ” بـشأن    ٤٨٥٧ من قانون العمل رقم      ٢٢عمل املوظف إال وفقاً ألحكام املادة       
  .“ظروف العمل وإهناء العقد

وطبقاً ملشروع القانون، جيب أال ُيسند للموظفة أي عمل ليلـي يف الفتـرة الواقعـة بـني                    -  
ــوالدة   ــر الطبيـــب الـــذي يؤكـــد احلمـــل والـ ــسند أي عمـــل . تقريـ  ليلـــي وجيـــب أال ُيـ
  .للموظفات املرضعات ملدة ستة أشهر بعد الوالدة

 الطارئـة مثـل املـرض أو      ائليـة وطبقاً ملشروع القانون، ميكن للموظفني، يف احلـاالت الع          -  
اإلصــابة يف حــادث، احلــصول علــى إجــازة بــدون أجــر ملــدة يــومني بــشرط أن تكــون  

  .كتابية
الـيت تـنظم شـروط      “  موظفي العقود  مبادئ تعيني ”ومن ناحية أخرى، مت أيضاً تعديل         

 وبنـاء   .٦٥٧العمالة العامة ملـوظفي العقـود املعيـنني طبقـاً لقـانون مـوظفي اخلدمـة املدنيـة رقـم                     
 أســبوعاً يف حالــة ١٦علــى ذلــك، حتــصل موظفــات العقــود علــى إجــازة مدفوعــة األجــر ملــدة  

  .الوالدةسابيع بعد ومثانية أالوالدة الوضع منها مثانية أسابيع قبل 
إىل املبـادئ  “ العـودة للعمـل  ” عـن  ١وفضالً عن ذلـك، أُضـيف احلكـم اإلضـايف رقـم          

املذكورة حىت يتسىن إعادة تعـيني موظفـات العقـود يف نفـس املؤسـسة يف حالـة إهنـاء عقـودهم                      
قـد أو املوظفـة     ُتحجـز وظيفـة املوظـف املتعا      ”: وينص هذا احلكم على مـا يلـي       . بسبب الوالدة 

املتعاقدة اللـذين أُهنيـت عقودمهـا بـسبب الـوالدة أو اخلدمـة العـسكرية، ويعـود كـل منـهما إىل                       
ــهما ذلــك   ــه يف املؤســسة إذا طلــب أي من ــي    . عمل ــا يل ــه مب ــاد تعيين ــذي ُيع ــزم املوظــف ال : ويلت

وتقـدمي طلـب    ) ب(يتم احلصول على مـدفوعات عـن فتـرة االنقطـاع بعـد إهنـاء العقـد؛                   ال )أ(
 خـالل عـام واحـد علـى األكثـر بعـد انتـهاء إجــازة        -كتـايب إلعـادة التعـيني يف نفـس املؤسـسة      

اُألمومــة بالنــسبة للعقــود الــيت أُهنيــت بــسبب الــوالدة، وخــالل الــثالثني يومــاً علــى األكثــر بعــد  
وتقوم املؤسسات بتعـيني    . تاريخ تسريح أولئك الذين أُهنيت عقودهم بسبب اخلدمة العسكرية        

ويكـون عقـد إعـادة     .املعنية خالل ثالثني يوماً على األكثر بعد تقدمي الطلب الكتـايب         األطراف  
وأخرياً، فإن املوظفات الاليت مل حتصلن علـى تعـويض          . “تعيني املوظف استمراراً للعقد السابق    

خـالل  ) صاحب العمل (إهناء اخلدمة بعد انتهاء العقد ويقدمن طلبات إىل املؤسسة ذات الصلة            
ألكثــر بعــد انتــهاء إجــازة اُألمومــة، يعــاد تعيينــهن خــالل ثالثــني يومــاً علــى األكثــر  عــام علــى ا

  .ويكون العقد اجلديد امتداداً للعقد السابق
 مفـصلة عـن أنـواع خـدمات رعايـة األطفـال        إحـصائية يرجى تقدمي معلومات    ‐ ٢٤السؤال 

ريـاض  مج تعليميـة، مثـل      عدد األطفال املتاح هلـم الوصـول إىل بـرا         عن  املتاحة للمرأة العاملة، و   
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ــ، مــن أجــل ضــمان تيــسري وصــول املــرأة إىل ســوق العمــل نتيجــة     األطفــال دعم باخلــدمات ال
  .االجتماعية

ــا بواســطة مؤســسات حتــت إشــراف       - ٢٤ إلجابةا ــة األطفــال يف تركي تقــدم خــدمات رعاي
حتــت وتوجــد . وزارة التعلــيم واملديريــة العامــة للخــدمات االجتماعيــة ووكالــة محايــة الطفولــة  

ودور حــضانة )  شــهرا٧٢ً شــهراً إىل ٣٦مــن ســن (إشــراف وزارة التعلــيم مــدارس لألطفــال  
  .تقدم اخلدمات لألطفال)  شهرا٧٢ً شهراً إىل ٦٠سن  من(

وتوجد حتت إشراف املديرية العامة للخدمات االجتماعية ووكالة محاية الطفولـة دور              
وخـدمات الرعايـة   والنمـاء   قبـل املدرسـي      حضانة خاصة ومراكز للرعاية النهاريـة تـوفر التعلـيم         

 سنوات، ومراكز للطفولة تقدم التعليم وخدمات الرعايـة         ٦ -ر  فلألطفال من الفئة العمرية ص    
ــة    ــة العمري ــال مــن الفئ ــى النحــو      ١٤-٧لألطف ــراغهم عل ــات ف ــة االســتفادة مــن أوق ــاً بغي  عام

  .الصحيح
ــدمها إدارة        ــيت تق ــاله ال ــذكورة أع ــب اخلــدمات امل ــة   وإىل جان ــة العام ــيم واملديري التعل

 موظفـة أو  ١٥٠للخدمات االجتماعية ووكالة محاية الطفولة، تلتـزم أمـاكن العمـل الـيت تـضم         
ــة املبكــرة طبقــاً لقــانون مــوظفي اخلدمــة املدنيــة رقــم      ــة الطفول  ٦٥٧أكثــر بفــتح مراكــز لرعاي

طفولـة املبكـرة،    وهناك أيضاً خدمات للتعليم والرعاية يف مرحلة ال       . ٤٨٥٧وقانون العمل رقم    
ويف هــذا . وإن كانــت بإعــداد حمــدودة، توفرهــا البلــديات واملنظمــات غــري احلكوميــة املختلفــة 

ــاً للمــادة    ــديات، طبق ــسياق، جيــوز للبل ــم  ١٤ال ــانون رق ــة  ،٥٦٩٣ مــن الق ــتح مراكــز لرعاي  ف
  .الطفولة بتكلفة منخفضة أو جمانية ملوظفيها أو جمتمعاهتا احمللية حسب أماكن جتمعاهتم

  بناتال  البنون  اجملموع  ؤسساتعدد امل  ؤسسةامل

  ٦٦ ٧٨٦  ٧٤ ٦٠٦  ١٤١ ٣٩٢  ١ ٦٩٨ )العامة واخلاصة(جمموع مدارس األطفال 
  ٥٥ ٢٧٤  ٦١ ٨٧٩  ١١٧ ١٥٣  ١ ٠٢٤  مدارس األطفال العامة
  ١١ ٥١٢  ١٢ ٧٢٧  ٢٤ ٢٣٩  ٦٧٤  مدارس األطفال اخلاصة

  ٢٩٦ ١٠٩  ٣٢٢ ٤١٧  ٦١٨ ٢٥٦  ٢٠ ١٢٨  )العامة واخلاصة(جمموع دور احلضانة 
  ٢٨٨ ٠٧٥  ٣١٣ ٣٤١  ٦٠١ ٤١٦  ١٩ ٥٤٥  دور احلضانة العامة
  ٨ ٠٣٤  ٩ ٠٧٦  ١٧ ١١٠  ٥٨٣  دور احلضانة اخلاصة

 من ١٩١مؤسسات مفتوحة طبقاً للمادة 
  ٦٥٧القانون رقم 

٧ ٢٣٧  ٧ ٩٦٩  ١٥ ٢٠٦  ٣٢٢  

املديرية العامة للخدمات االجتماعية 
   محاية الطفولةلةووكا

١٧ ٦١٩  ٢٠ ٣٥٠  ٣٧ ٩٦٩  ١ ٥٥٠  

  
  .٢٠٠٩وزارة التعليم، إحصاءات املديرية العامة للخدمات االجتماعية ووكالة محاية الطفولة، : املصدر
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 الصحة    

يفيــد التقريــر أنــه رغــم عــدم وجــود عناصــر يف التــشريع حتــول دون اســتفادة     ‐ ٢٥السؤال 
حيــتجن ستقطنات  الريفيــة أو منــاطق املــالنــساء مــن النظــام الــصحي القــائم، فالنــساء يف املنــاطق

مــــساعدة أزواجهــــن أو أقــــارهبن للتقــــّدم إىل مؤســــسات الرعايــــة الــــصحية، وذلــــك          إىل
ــالنظر ــاض  إىل بـ ــعهن اخنفـ ــصادي   وضـ ــتقالهلن االقتـ ــستوى اسـ ــة مـ ــدم كفايـ ــاعي وعـ  االجتمـ

)CEDAW/C/TUR/6  ،  تخـذة يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن مجيع التدابري امل       . )٦٣الصفحة 
 متييز تواجهه املرأة فعليا بالنـسبة للوصـول إىل مؤسـسات النظـام              ياحلكومة إلزالة أ  من جانب   

 .ستقطناتالصحي، وباألخص يف املناطق الريفية أو مناطق امل

انعكاساً لوضع املرأة، قد تواجه املرأة صعوبات معينـة مـن حيـث الوصـول إىل              - ٢٥ إلجابةا
تغلب على هـذه الـصعوبات إال عـن طريـق القـضاء علـى             وال ميكن ال  . خدمات الرعاية الصحية  

القوالب النمطية اخلاصة باجلنسني واملتغلغلة يف اجملتمع من ناحية، ووضع سياسات تركـز علـى               
املــرأة الــيت تواجــه صــعوبات يف الوصــول إىل خــدمات الرعايــة الــصحية واملــشاكل األوليــة مــن  

  .ناحية أخرى
ــاهتا واســ      ــصحة سياس ــد حــددت وزارة ال ــار  وق ــصلة يف إط ــة ”تراتيجياهتا ذات ال خط

ــة لقطــاع الــصحة    ُشــرحت بالتفــصيل يف  ، الــيت “٢٠١٥-٢٠٠٥العمــل االســتراتيجية الوطني
خطـة العمـل الوطنيـة للمـساواة بـني          ”وفضالً عن هذا، تتضمن     . اإلجابة على السؤال السادس   

 والـيت ورد ذكرهـا يف       اليت أعدهتا املديرية العامة املعنية مبركـز املـرأة        “ ٢٠١٣-٢٠٠٨اجلنسني  
التقرير الدوري السادس، أهدافاً واستراتيجيات هتـدف إىل تـسهيل وصـول املـرأة إىل خـدمات                 

وجيــري حاليــاً تنفيــذ خطــة العمــل هــذه، وهنــاك اجتماعــات تقيــيم تعقــدها    . الرعايــة الــصحية
  .املؤسسات والوكاالت ذات الصلة لرصد موضوع املرأة والرعاية الصحية

ت االقتصادية من بني األسباب الرئيسية اليت متنع املرأة مـن الوصـول إىل              وتعد الصعوبا   
وكانــت املديريــة العامــة للمــساعدة االجتماعيــة     . خــدمات الرعايــة الــصحية بــصورة كافيــة    

التحويل النقـدي املـشروط ومـساعدات    ”والتضامن التابعة لرئاسة جملس الوزراء تنفذ مشروع       
بغية إقامة شبكة للضمان االجتماعي تتـيح وصـول األطفـال         على نطاق البلد    “ الرعاية الصحية 

واُألمهــات احلوامــل مــن اُألســر األكثــر احتياجــاً إىل خــدمات الرعايــة الــصحية األوليــة بــصورة 
وتقدم مساعدات منتظمـة خاصـة بالرعايـة الـصحية لُألسـر الـيت ال تـتمكن مـن إرسـال           . كاملة

وتقـدم هـذه    .  الروتينيـة، ولُألمهـات احلوامـل      أطفاهلا قبل سن الدراسة إلجراء الفحوص الطبيـة       
وتقـدم مـدفوعات مباشـرة لُألمهـات        . املساعدة يف إطار الربوتوكول املوقّـع مـع وزارة الـصحة          



CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1  
 

10-23902 55 
 

ويتـضمن اجلـدول أدنـاه بيانـات عـن مـساعدات            . من أجل متكني املرأة داخل اُألسـرة واجملتمـع        
  .ة اليت يشملها التقريرالرعاية الصحية اليت قُدمت للنساء واألطفال خالل الفتر

  جدول
  التحويل النقدي املشروط ومساعدات الرعاية الصحية

  احلوامللألمهات   لألطفال  

  عدد األطفال  )مليون لرية تركية(املوارد املخصصة   السنة
املوارد املخصـصة   

  عدد النساء  )لرية تركية(

٧٨٤ ٨٦٠  ٧٣١ ٧٨٤  ٦١,٢٩  ٢٠٠٥  -  
٢٢ ٤٧٦  ٧٢٨ ٦٤٧  ٨٧٦ ٩٧٨  ١٠٣,٥٧  ٢٠٠٦  
٣٠ ٦٦٢  ٦٦٥ ٦١٥  ٩٩٩ ٠٤١  ٩٥,٩٤  ٢٠٠٧  
حىت  (٣٨ ٤٧٨  ٥٥٠ ٠٠٠  ١ ٠٢٦ ٧٢٥  ١١٨,٢٥  ٢٠٠٨

نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٨(  

  
  .الوزراءلرئاسة جملس املديرية العامة للخدمات االجتماعية التابعة : املصدر

    
قــدمي خــدمات صــحية خاصــة  جيــري تنفيــذها لتشــىتيــشري التقريــر إىل بــرامج   ‐ ٢٦السؤال 

ويف هذا الـصدد، يفيـد التقريـر بإعطـاء اخلـدمات            . )٦٥صفحة  ، ال CEDAW/C/TUR/6( لمرأةل
يرجـى تقـدمي    . الصحية لألمهات والُرّضع وخدمات تنظيم األسرة أولويـة بـني الـربامج الوطنيـة             

ري يف   الربامج اليت جيري تنفيذها يف الوقـت احلاضـر، وبـاألخص الـيت جتـ               عنمعلومات مفصلة   
ــشرقية  ــة الـ ــة اجلنوبيـ ــن      و. املنطقـ ــستفيدات مـ ــساء املـ ــدد النـ ــن عـ ــات عـ ــراد معلومـ ــى إيـ يرجـ

 .الربامج هذه

 علـى خـدمات الرعايـة       املـرأة تنفذ مجيع برامج وزارة الصحة لتـسهيل حـصول            - ٢٦ إلجابةا
خطــة العمــل ”غــري أن .  مقاطعــة٨١الــصحية يف كــل مقاطعــة مــن املقاطعــات البــالغ عــددها   

، الـيت أُشـري إليهـا بالتفـصيل يف اإلجابـة            “٢٠١٥-٢٠٠٥ستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة     اال
علــى الــسؤال الــسادس، حتــدد املــشاكل ذات األولويــة مــن حيــث الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة،  

وهلــذا، تــضع وزارة الــصحة يف . وتتــضمن تقييمــاً لتلــك املــشاكل حــسب املنــاطق والوحــدات 
  .لقة بتواتر املشاكل املختلفة وتفاصيلها حسب املناطق أو الوحداتاعتبارها املسائل املتع

وكانت وزارة الصحة تنفذ برامج خمتلفة لتحـسني وصـول املـرأة إىل خـدمات الرعايـة                   
وتـشمل الـربامج اخلاصـة بـصحة املـرأة وتنظـيم            . الصحية وضمان توفري خدمات صـحية جيـدة       

برنــامج تنظــيم ”، و “اج واُألمومــة املبكــرةبرنــامج املــشورة اخلاصــة بــالزو ”: اُألســرة مــا يلــي
ــرة ــوالدة ”، و “اُألسـ ــسابقة للـ ــة الـ ــامج الرعايـ ــساء  ”و “ برنـ ــد للنـ ــامج مكمـــالت احلديـ برنـ
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برنامج رصـد الوفيـات     ”، و   “برنامج رعاية الوالدات الطارئة وحديثي الوالدة     ”، و   “احلوامل
ــية ــشباب   ”، و “النفاس ــراهقني وال ــامج صــحة امل ــص ”، و “برن ــدريبات ال ــاء  ت ــة أثن حة اإلجنابي
، “مـــشاركة الرجـــل يف خـــدمات رعايـــة اُألمومـــة والطفولـــة وتنظـــيم اُألســـرة ”، و “اخلدمـــة

  .“برنامج الصحة اإلجنابية لكبار السن” و
ــال هــي        ــيت هتــدف إىل حتــسني صــحة الُرضــع واألطف ــربامج ال ــشجيع  ”: وال ــامج ت برن

برنـامج رصـد    ”، و   “ألطفـال واستدامة ودعم الرضاعة الطبيعية ومؤسسات الرعايـة الـصحية ل         
ــوالدة  ”، و “وفيــات الُرضــع ــة املكثفــة حلــديثي ال ــامج الرعاي ــرامج متابعــة الُرضــع  ”، و “برن ب

برنــامج إنعــاش حــديثي   ”، و “برنــامج نقــص اليــود وتقويــة امللــح بــاليود     ”، و “واألطفــال
، “برنامج فحـص الـسمع حلـديثي الـوالدة    ”، و “برنامج فحص حديثي الوالدة  ”، و   “الوالدة

برنـامج  ”، و   “تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية للوقاية من أنيميـا نقـص احلديـد ومعاجلتـها             ”و  
د شـرح مفـصل لـبعض    سـري و. “الوقاية من نقص فيتامني دال يف الُرضع وصحة عظام األطفال       

  .هذه الربامج يف اإلجابة على السؤال الثامن والعشرين
 النـساء والفتيـات     ةدالت احلاليـة إلصـاب    ال يقدم التقرير أي معلومات عـن املعـ          ‐ ٢٧السؤال 

يرجى تقدمي معلومـات إحـصائية ومـستكملة عـن النـساء            . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
اإليــدز، وكــذلك معلومــات مفــصلة عــن  /والفتيــات املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

ويف هـذا الـصدد، يرجـى      . احلكومة ملكافحة هـذه املـشكلة     تضطلع هبا   األنشطة واملبادرات اليت    
ــرأة        ــز ضــد امل ــدابري للقــضاء علــى التميي تقــدمي معلومــات إضــافية عــن وجــود أي أحكــام أو ت

 .اإليدز/والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

مـــن أهـــم الـــسياسات الـــيت تنفـــذها وزارة الـــصحة ضـــمان ســـالمة وحقـــوق    - ٢٧ إلجابةا
البـشرية أو املـشتبه يف إصـابتهم الـذين يتقـدمون إىل             األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة        

  .وهلذا تراعى سرية املعلومات اخلاصة هبوية املرضى. مؤسسات الرعاية الصحية
ــة الــصحية،        ــة التقــدم إىل مؤســسات الرعاي ــة هلــؤالء األشــخاص يف حال وتقــدم األدوي

يــدز الــذين اإل/لألشــخاص املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتــصدر بطاقــات خــضراء 
  .يشملهم التأمني ال

 وقد أُدرج فـريوس نقـص       ،وتطالب وزارة الصحة بضرورة اإلخطار عن أمراض معينة         
وجيـب علـى النـساء الـاليت يؤكـد          . ١٩٨٥اإليدز يف قائمة هـذه األمـراض عـام          /املناعة البشرية 

ففـي  . التشخيص إصابتهن بفريوس نقص املناعة البـشرية أثنـاء الفحـص إجـراء فحـص للتحقـق                
ــدم،         ــربعني بال ــدى املت ــشرية ل ــة لفــريوس نقــص املناعــة الب ــارات إجباري كــل عــام ُتجــرى اختب
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وجيــب أيــضاً إجــراء هــذه . واملــشتغلني بــاجلنس، وَمــن ُيلقــى عليــه القــبض بتهمــة ممارســة البغــاء
  .االختبارات على األشخاص املقرر إجراء عمليات جراحية هلم قبل التدخل اجلراحي

ــا م    ــشرية    وجتــري يف تركي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة اإلصــابة بف ــام   /راقب ــذ ع ــدز من اإلي
. حالة إصابة باإليـدز وحالـة حاملـة للفـريوس    : ، كانت هناك حالتان١٩٨٥ويف عام   . ١٩٨٥

ــا جمموعــه      ــد وصــل عــدد احلــاالت إىل م ــة حــىت  ٣ ٣٧٠وق ــسمرب / كــانون األول٣١ حال دي
وترد أدناه تفاصـيل    . ة للفريوس  حالة حامل  ٢ ٦٧٤ حالة إصابة باإليدز و      ٦٩٦، منها   ٢٠٠٨

واحلـاالت احلاملـة للفـريوس الـيت مت اإلبـالغ عنـها حـىت ذلـك التـاريخ                   باإليدز  حاالت اإلصابة   
  :حسب العمر ونوع اجلنس

اجلنس حلاالت اإلصـابة باإليـدز واحلـاالت احلاملـة للفـريوس الـيت مت               نوع  تفاصيل الُعمر و  
  اإلبالغ عنها يف تركيا

  اجملموع  نساءال  رجالال  الفئات العمرية

  ٢٠  ٦  ١٤  صفر
٢٢  ١٣  ٩  ٤-١  
١٥  ١٠  ٥  ٩-٥  
٥  ٢  ٣  ١٢-١٠  
٣  ١  ٢  ١٤-١٣  
٦٤  ٣٩  ٢٥  ١٩-١٥  
٣٨٦  ٢٠٢  ١٨٤  ٢٤-٢٠  
٥٣٢  ٢٠٥  ٣٢٧  ٢٩-٢٥  
٥٥٠  ١٥٤  ٣٩٦  ٣٤-٣٠  
٤٦٠  ٨٢  ٣٧٨  ٣٩-٣٥  
٥٤٤  ٩١  ٤٥٣  ٤٩-٤٠  
٣١١  ٨٦  ٢٢٥  ٥٩-٥٠  
١٥٦  ٣٤  ١٢٢  +٦٠  

  ٣٠٢  ٩٧  ٢٠٥  روفغري مع
  ٣ ٣٧٠  ١ ٠٢٢  ٢ ٣٤٨  اجملموع

    
 برئاســــة وزيــــر ١٩٩٦أُنــــشئت اللجنــــة الوطنيــــة لإليــــدز يف تركيــــا يف عــــام وقــــد   
 مــن أصــحاب املــصلحة، واملؤســسات العامــة ذات الــصلة، واألوســاط  ٣٢ومبــشاركة  الــصحة

وتتــضمن خطــة العمــل االســتراتيجية الوطنيــة لإليــدز   . األكادمييــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة 
 األهـداف واالسـتراتيجيات التاليـة       ٢٠٠٧ اليت اعتمدهتا اللجنة يف عـام        ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة
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 انتقـال اإلصــابة بفــريوس نقـص املناعــة البـشرية مــن اُألم إىل الطفــل؛    منــع: ضـمن أمــور أخـرى  
وتدريب الشباب على املهارات احلياتيـة؛ وزيـادة وصـول األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص                  

ــشرية أو ا  ــة مــن     املناعــة الب ــة الــصحية للوقاي ألشــخاص املهــددين باإلدمــان إىل خــدمات الرعاي
احلمايـة  : وميكن تلخيص أهداف وأنشطة وزارة الصحة ذات الصلة علـى النحـو التـايل     . اإليدز

والوقاية وزيادة فرص الوصول إىل اخلدمات التشخيصية والعالجية، وزيادة خدمات املـشورة،            
  .دعم االجتماعي، وأنشطة الدعوةوالتشريعات، والرصد والتقييم، وال

ــايل      ــى النحــو الت ــة هــي عل ــشاريع اجلاري مــشروع أورويب لفــريوس نقــص املناعــة   : وامل
البشرية بشأن اجلمع الروتيين للبيانات األوروبية عن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية؛ واملـشروع             

الت للوقايـة مـن   األورويب لشبكة مراقبة األمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي؛ ومـشروع التـدخ    
فريوس نقص املناعة البشرية بسبب إدمان املخدرات؛ ومشروع تقييم اجلماعـات املعرضـة مـن                

  .اإليدز/منظور حقوق اإلنسان فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية
وفــضالً عــن هــذا، وكجــزء مــن اتفــاق املنحــة املوقّــع بــني مجهوريــة تركيــا والــصندوق   

لوقاية والدعم فيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة     ابرنامج ”ري تنفيذ ، جي٢٠٠٥العاملي يف عام   
بغيـة زيـادة فـرص وصـول اجملتمـع واجلماعـات املعرضـة إىل خـدمات الرعايـة                   “ اإليـدز /البشرية

  .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشريةاإلصابة نتشار الصحية األولية اجليدة ومنع ا
جرى إمهاهلا بالنسبة خلدمات الـصحة اإلجنابيـة،    فئات  يشري التقرير إىل وجود       ‐ ٢٨السؤال 

ــها  ــساء غــري  الومــن بين ــشباب، و/املراهقــونتزوجــات، واملن ــساء الال  بلغــن ســن اليــأس الــاليت ن
)CEDAW/C/TUR/6تبــذهلا يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن أي جهــود  . )٦٧صفحة ، الــ

  .ئاتفاحلكومة من أجل ضمان توفري خدمات الصحة اإلجنابية هلذه ال
ــاض، إال أن         - ٢٨ إلجابةا ــل إىل االخنف ــا ميي ــسكان يف تركي ــني ال ــراهقني ب ــدل امل ــع أن مع م

وهلــذا يلــزم تغــيري مظــاهر الــسلوك الــيت تنطــوي علــى خمــاطر، ومنــع . زيــادهتم العدديــة مــستمرة
حاالت احلمل غري املرغوبة والوقاية من اإلصابة باألمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي، وزيـادة               

واسـتناداً إىل تقريـر اللجنـة       . امج املالئمة للـشباب والـيت تـستهدف أسـاليب احليـاة الـصحية             الرب
الفرعية املعنية بالصحة اإلجنابية وتنظيم اُألسرة عن خطة التنمية اخلمسية الثامنـة، هنـاك أنـشطة          
جاريــة لتقــدمي خــدمات الــصحة اإلجنابيــة علــى مــستوى البلــد للمــراهقني والــشباب، وختطــيط   

دمات الرعايــة الــصحية خلــ وجهــود للــدعوة لــضمان اســتخدام املــراهقني والــشباب  متخــصص
  .بصورة كافية لتلبية احتياجاهتم اخلاصة
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وتتضح األمهية املعلقـة علـى الـشباب واملـراهقني مـن خـالل خطـة عمـل االسـتراتيجية                      
 هـذا   التابعـة لـوزارة الـصحة؛ ويعتـرب        ٢٠١٥-٢٠٠٥الوطنية للصحة اإلجنابيـة لقطـاع الـصحة         

ــة     ــني مخــسة جمــاالت ذات أولوي ــن ب ــصحة   . املوضــوع م ــسياق، افتتحــت وزارة ال ــذا ال ويف ه
 مراكز لرعاية الـصحة وتقـدمي املـشورة للـشباب بالتعـاون مـع       ٢٠٠٠واجلامعات يف أوائل عام  

 مركزاً من هذه املراكز يف مجيع أحنـاء البلـد تقـدم اخلـدمات     ٤١وهناك . منظمات دولية خمتلفة 
  .راهقنيللشباب وامل

 وهــو برنــامج -وفــضالً عــن هــذا، فــإن أحــد الــربامج الــيت تــضطلع هبــا وزارة الــصحة   
املشورة اخلاصة بالزواج واُألمومة املبكرة الـذي ورد ذكـره يف اإلجابـة علـى الـسؤال الـسادس                   

 يستهدف يف املقام األول تطـوير املـواد التعليميـة وتـدريب املـدربني وبـدء برنـامج         -والعشرين  
  . حاالت الوفيات النفاسية اليت ميكن عالجهالتخفيض
ويهدف برنامج صحة املـراهقني والـشباب إىل منـع محـل املراهقـات ومظـاهر الـسلوك                  

  .اليت تنطوي على خماطرة عن طريق حتسني صحة الشباب
وينفذ أيضاً برنامج الصحة اإلجنابية لكبار السن بغية الوقاية مـن تعقيـدات سـن اليـأس                   

رجال لضمان اجتياز النساء والرجال هـذه الفتـرة وهـم يف صـحة بدنيـة وعقليـة                  عند النساء وال  
  .جيدة

يف الدولــة الطــرف ملنــع حــاالت الــيت جيــري اختاذهــا تــدابري ليــشري التقريــر إىل ا  ‐ ٢٩السؤال 
يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن النــسبة . )٦٦صفحة ، الــCEDAW/C/TUR/6( االنتحــار

 وعـن  ،أثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض    الـيت وقعـت     ن النـساء والفتيـات      املئوية حلاالت االنتحار مـ    
يرجى أيضا تقدمي معلومات مفصلة عن األسـباب الرئيـسية لوفيـات اإلنـاث              و. أسباهبا الرئيسية 
  .يف الوقت احلاضر

يقـــدم اجلـــدول أدنـــاه عـــن أســـباب حـــاالت االنتحـــار املـــسجلة يف تركيـــا يف   - ٢٩ إلجابةا
 مــع بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦  و٢٠٠٧ و ٢٠٠٨الــسنوات 

  .وبيانات عن األسباب الرئيسية للوفيات بني النساء والرجال
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  جدول
 والبيانـــات ذات الـــصلة املـــصنفة حـــسب ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥أســـباب حـــاالت االنتحـــار املـــسجلة يف تركيـــا بـــني عـــامي 

  اجلنس نوع

  املرض  اجملموع    السنة
االضطرابات

  املرتلية
ت الــصعوبا
  املالية

الفــــــــــــــشل يف 
  العمل التجاري

ــة   العالقــات العاطفي
  والفشل يف الزواج

الفــــشل يف 
  التعليم

ــباب  أسـ
  أخرى

أســباب غــري 
  معروفة

  ١ ٠٣٢  ١٣٩  ٣٤  ١٧٣  ١١٩  ٢٨٩  ٣٨٢  ٦٤٨  ٢ ٨١٦  اجملموع  ٢٠٠٨
  ٦٦٩  ٩١  ١٧  ١١٢  ١١٧  ٢٦٩  ٢١٣  ٤٣٦  ١ ٩٢٤  رجال  
  ٣٦٣  ٤٨  ١٧  ٦١  ٢  ٢٠  ١٦٩  ٢١٢  ٨٩٢  نساء  

  ١ ٢٣٤  ٥٩  ٢٧  ١٦١  ٦٠  ٢٦٣  ٤٠٨  ٥٨١  ٢ ٧٩٣  اجملموع  ٢٠٠٧
  ٧٩٦  ٢٩  ١٦  ١١٣  ٥٨  ٢٤٠  ١٩٩  ٣٥٧  ١ ٨٠٨  رجال  
  ٤٣٨  ٣٠  ١١  ٤٨  ٢  ٢٣  ٢٠٩  ٢٢٤  ٩٨٥  نساء  

  ١ ٣٧٩  ١٠٧  ٣٣  ١٥٤  ٥٦  ٢١٥  ٣٧٣  ٥١٢  ٢ ٨٢٩  اجملموع  ٢٠٠٦
  ٨٥٥  ٧٠  ١٩  ٩٨  ٥٤  ١٩٣  ١٧١  ٣٢٢  ١ ٧٨٢  رجال  
  ٥٢٤  ٣٧  ١٤  ٥٦  ٢  ٢٢  ٢٠٢  ١٩٠  ١ ٠٤٧  نساء  

  ١ ١٧٥  ١٩٦  ٣١  ١٧٦  ٦٣  ٢٢٥  ٣٦٣  ٤٧٤  ٢ ٧٠٣  اجملموع  ٢٠٠٥
  ٧٦٥  ١٣٧  ١٧  ١٠١  ٦١  ١٩٠  ١٨١  ٢٨٨  ١ ٧٤٠  رجال  
  ٤١٠  ٥٩  ١٤  ٧٥  ٢  ٣٥  ١٨٢  ١٨٦  ٩٦٣  نساء  
  

  ).االنتحار حسب السبب(معهد اإلحصاء التركي، إحصاءات حاالت االنتحار : املصدر
    

 لالجئات ونساء األقليات فيهن انالفئات الضعيفة من النساء، مب    

يرجى تقدمي معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس عـن حالـة النـساء                 ‐ ٣٠السؤال 
الـة  احليرجـى تقـدمي بيانـات عـن         . والفتيات الالجئات، واملشردات، وطالبات اللجوء يف تركيا      

اء والفتيـات    فـيهن النـس    ن، مبـ  األقلياتنساء وفتيات    ل والصحية والتعليمية والوظيفية  االقتصادية  
ــات، وغريهــن مــن فئــات النــساء اللــوايت يتعرضــن ألشــكال     الضــحايا ا جتــار بالبــشر، والكردي
لتمييز، مثـل النـساء ذوات اإلعاقـة، وعـن مـشاركتهن يف صـنع القـرار علـى مجيـع                     من ا متعددة  
يرجى إيراد معلومات عن فعالية التدابري املتخذة لتحـسني حالـة هـذه الفئـات الـضعيفة                 . الصعد

  .النساءمن 
ترد أدناه بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عـن الالجئـات وطالبـات اللجـوء                 - ٣٠ إلجابةا

  :واملبعدات يف تركيا
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  جدول
  إحصاءات عن األجانب طاليب اللجوء من تركيا

  عدد األشخاص  بناتال  والداأل  نساءال  رجالال  تاريخ الطلب  األفراد

  ٥١  ١٠  ٢١  صفر  ٢٠    رجال مع أطفاهلم
  ٣٢  صفر  ٣٢  صفر  صفر    أوالد مبفردهم
  ٩  ٩  صفر  صفر  صفر    بنات مبفردهن

  ٣٨٧  ١٢٣  ١١٦  ١٤٨  صفر  ٢٠٠٥  نساء مع أطفاهلن
  ٢١٩  صفر  صفر  ٢١٩  صفر    نساء مبفردهن

  ١ ٥٤١  ٣١٠  ٣٣٤  ٤٥٨  ٤٣٩    أُسرة
  ٦٩٢  صفر  صفر  صفر  ٦٩٢    رجال مبفردهم

  ٢ ٩٣١  ٤٥٢  ٥٠٣  ٨٢٥  ١ ١٥١  اجملموع  
  ١١  ١١  صفر  صفر  فرص    بنات مبفردهن

  ١ ٧٠٨  ٣٥٦  ٣٧٠  ٤٩٨  ٤٨٤    أُسرة
  ٢٩  ٦  ٩  صفر  ١٤    رجال مع أطفاهلم

  ٥٧  صفر  ٥٧  صفر  صفر  ٢٠٠٦  أوالد مبفردهم
  ٣٤١  صفر  صفر  ٣٤١  صفر    نساء مبفردهن

  ٤٣١  ١٤٣  ١٤٠  ١٤٨  صفر    نساء مع أطفاهلن
  ٩٧٧  صفر  صفر  صفر  ٩٧٧    رجال مبفردهم

  ٣ ٥٥٤  ٥١٦  ٥٧٦  ٩٨٧  ١ ٤٧٥  اجملموع  
  ٢ ٨١٨  ٦٢٧  ٦٧٠  ٧٥٩  ٧٦٢    أُسرة

  ١ ٤١٤      صفر  ١ ٤١٤    رجال مبفردهم
  ٥٩٦    صفر  ٥٩٦  صفر    نساء مبفردهن

  ٩٢٠  ٣٠٦  ٣١٣  ٣٠١  صفر  ٢٠٠٧  نساء مع أطفاهلن
  ٣٧  ٣٧  صفر  صفر  صفر    بنات مبفردهن
  ٨٢  رفص  ٨٢  صفر  صفر    أوالد مبفردهم

  ٥ ٨٦٧  ٩٧٠  ١ ٠٦٥  ١ ٦٥٦  ٢ ١٧٦  اجملموع  
  ١ ١٦٤  ٣٧١  ٤١٤  ٣٧٩  صفر    فاهلننساء مع أط

  ٢ ٠٧٩  صفر  صفر  صفر  ٢ ٠٧٩    رجال مبفردهم
  ١٠٨  ٢٢  ٤٢  صفر  ٤٤    مرجال مع أطفاهل
  ١٠١  صفر  ١٠١  صفر    ٢٠٠٨  أوالد مبفردهم
  ٩٠٨  صفر  صفر  ٩٠٨  صفر    نساء مبفردهن
  ١٩  ١٩  صفر  صفر  صفر    بنات مبفردهن

  ٧ ٤٢٦  ١ ٥٨٨  ١ ٩١٠  ١ ٩٦٨  ١ ٩٦٠    أُسرة
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  عدد األشخاص  بناتال  والداأل  نساءال  رجالال  تاريخ الطلب  األفراد

  ١١ ٨٠٥  ٢ ٠٠٠  ٢ ٤٦٧  ٣ ٢٥٥  ٤ ٠٨٣  اجملموع  
  ١٢  ١٢  صفر  صفر  صفر    بنات مبفردهن

  ٦١  ١٣  ٢٤  صفر  ٢٤    رجال مع أطفاهلم
  ١ ٣٢٩  رفص  رفص  رفص  ١ ٣٢٩    رجال مبفردهم

  ٣ ٣٧٩  ٦٨٣  ٨٤٦  ٩٣٠  ٩٢٠  ٢٠٠٩  أُسرة
  ١٢٨  صفر  ١٢٨  صفر  صفر    بنات مبفردهن

  ٧٢٦  ٢٢٥  ٢٥٢  ٢٤٩  صفر    نساء مع أطفاهلن
  ٤٧٧  صفر  صفر  ٤٧٧  صفر    هننساء مبفرد

  ٦ ١١٢  ٩٣٣  ١ ٢٥٠  ١ ٦٥٦  ٢ ٢٧٣  اجملموع  
    

، وهـم فئـة أخـرى مـن الفئـات           األشخاص ذوي اإلعاقة  ُيحظر التمييز ضد    ويف تركيا،     
  . على أساس مكافحة التمييزاألشخاص ذوي اإلعاقةاحملرومة، وتقوم السياسات املوجهة حنو 

علــى اتفاقيــة األمــم  ) ٢٠٠٧مــارس / آذار٣٠(لبلــدان املوقّعــة وتعــد تركيــا مــن أول ا   
املتحدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت تؤكـد حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التمتـع                      

واملبــادئ الرئيــسية لالتفاقيــة .  املــساواة جبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســيةعلــى قــدم
ــة يف اختــ     ــات األشــخاص ذوي اإلعاق ــوق وحري ــل حق ــاهتم   تكف ــق حبي ــستقلة تتعل ــرارات م اذ ق

  .اخلاصة بناء على موافقتهم احلرة ومتشياً مع حقوق اإلنسان األساسية والكرامة الشخصية
وفـضالً عــن هــذا، غيَّـرت تركيــا سياســاهتا جتــاه األشـخاص ذوي اإلعاقــة، ولــذا تعتــرب      

ــا هلــم حقــوق وليــسوا أشخاصــاً لتلقــي اإلحــسان    الرئيــسي واهلــدف . هــؤالء األشــخاص رعاي
للسياسات اجلديدة هو ضمان ممارسة األشـخاص ذوي اإلعاقـة حلقـوقهم يف التعلـيم، والرعايـة         
الــصحية، والرعايــة االجتماعيــة، واحلــصول علــى اخلــدمات، والعمالــة، والــضمان االجتمــاعي   

  .دون أي متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص
 إىل نتـائج االستقـصاء      ةاإلعاقـ  يألشـخاص ذو  لوتستند البيانات اخلاصة بالوضع العام        

ذوي التركي عن اإلعاقـة الـذي شـارك يف إجرائـه معهـد اإلحـصاء التركـي وإدارة األشـخاص                     
، يـشكل األشـخاص ذوو اإلعاقـة        ٢٠٠٤وطبقاً هلذا االستقصاء الذي أُجـري يف عـام          . اإلعاقة
 يف  ١١,١٠ال ذوي اإلعاقـة     وتبلغ نسبة الرجـ   .  يف املائة من جمموع السكان يف تركيا       ١٢,٢٩

  . يف املائة من جمموع السكان١٣,٤٥ اإلعاقة اتاملائة من جمموع السكان ونسبة النساء ذو
وتشري النتائج الصحية هلذا االستقصاء إىل أن نسبة الرجال الذين يتلقون العالج أعلـى              

 املائــة مــن  يف٤٣,٧٨ويف هــذا الــسياق، بينمــا حيــصل  . مــن النــساء يف مجيــع أشــكال اإلعاقــة 
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 يف املائـة فقـط   ٣٣,٦١الرجال ذوي اإلعاقة على خدمات العالج يف تركيا، تبلغ هـذه النـسبة              
  .ةاإلعاقللنساء ذوات 

ويتضح من النتائج التعليمية هلـذا االستقـصاء أن معـدل الفتيـات املتعلمـات مـن ذوات                    
يـضاً مـن الفتيـات املتعلمـات        اإلعاقة أقل من معـدل األوالد املـتعلمني مـن ذوي اإلعاقـة وأقـل أ               

ــة ــة       . دون أي إعاق ــسمعية واللغوي ــضوية وال ــات الع ــيني ذوي اإلعاق ــسبة الرجــال اُألم ــغ ن وتبل
 يف املائـة مـن جممـوع الـسكان، وتبلـغ نـسبة النـساء اُألميـات مـن                    ٢٨,١٤ والبـصرية    احلركيةو

اُألميـة بـني األشـخاص      وتبلـغ نـسبة     .  يف املائة من جمموع الـسكان      ٤٨,٠١نفس فئات اإلعاقة    
 يف املائــة ٣٥,٠٤ يف املائــة للرجــال و ٩,٨٧ذوي اإلعاقــة الــذين يعــانون مــن أمــراض مزمنــة   

  .للنساء
أما فيما يتعلق بوضع النساء ذوات اإلعاقـة يف سـوق العمـل، يالحـظ بـشكل عـام أنـه              

 ظـروف عمـل    ن يف على أجور منخفضة ووضع منخفض ويعملـ      ن فإهنن حيصلن    يف حالة تعيينه  
البطالة يف تركيـا؛    : والعوامل اليت تؤثر على وضع املرأة ذات اإلعاقة يف سوق العمل هي           . سيئة

ــستوى         ــاض امل ــة؛ واخنف ــاة العملي ــشاركة يف احلي ــن امل ــرأة م ــع امل ــيت متن ــة ال ــة االجتماعي واملقاوم
 واالفتقـار إىل    التعليمي للمرأة ذات اإلعاقة؛ وافتقارها إىل املؤهالت املطلوبـة يف سـوق العمـل؛             

  .التأهيل املهين؛ وفرص الوظائف احملدودة للمرأة ذات اإلعاقة
ويعد إجياد وظائف جمزية حلـل مـشاكل عمالـة األطفـال ذوي اإلعاقـة الـسبيل الوحيـد                     

حتــسني قــدرهتم علــى العــيش بــصورة مــستقلة ولــضمان مــشاركتهم وأُســرهم يف احليــاة املنتجــة 
الدســتور ر مفهــوم القــانون االجتمــاعي املنــصوص عليــه يف ويتمثــل جــوه. بنوعيــة حيــاة حمــسنة

ــة الظــروف       ــراد ذوي اإلعاقــة أو بــال إعاقــة، وهتيئ ــاة كرميــة جلميــع األف ــأمني حي التركــي، يف ت
ويقــدم اجلــدول التــايل معلومــات عــن حالــة األشــخاص  . الــضرورية لتطــورهم الشخــصي احلــر

  .ذوي اإلعاقة من حيث التعيني يف الوظائف
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  جدول
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(التعيني يف الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة حالة 

  ذوو اإلعاقةاألشخاص   
  الوظائفالتعيني يف   
  اخلاص  العام  اجملموع  
  اجملموع  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  السنة

٢١ ٥٨٩  ٢ ٨٦٢  ١٨ ٧٢٧  ١ ٧٢٨  ١٨١  ١ ٥٤٧  ٢٣ ٣١٧  ٣ ٠٤٣  ٢٠ ٢٧٤  ٢٠٠٥  
٢٢ ٥٧٩  ٢ ٩٦٥  ١٩ ٦١٤  ١ ٢٠٢  ١٦٥  ١ ٠٣٧  ٢٣ ٧٨١  ٣ ١٣٠  ٢٠ ٦٥١  ٢٠٠٦  
١٥ ٧٤٨  ٢ ٠٤٩  ١٣ ٦٩٩  ٤١٨  ٥٣  ٣٦٥  ١٦ ١١٦  ٢ ٠٤٢  ١٤ ٠٧٤  ٢٠٠٧  
١٩ ٧٦٧  ٢ ٧٦٠  ١٧ ٠٠٧  ٣٦٤  ٣٩  ٣٢٥  ٢٠ ١٣١  ٢ ٧٩٩  ١٧ ٣٣٢  ٢٠٠٨  

  
  .النشرات اإلحصائية الشهرية ملعهد اإلحصاء التركي: املصدر
  .نوفمرب/شرين الثاين حىت ت٢٠٠٨بيانات عام : مالحظة

    
 اإلعاقة الـذين ال يتـسىن هلـم احلـصول علـى فـرص للعمالـة مـن                  وويعاين األشخاص ذو    

وتغطـي املديريـة    . الفقر االقتصادي وهم حباجـة إىل الرعايـة، ويتلقـون رعايـة مرتليـة ومؤسـسية               
ضـعف  حـىت  (العامة للخدمات االجتماعية ووكالـة محايـة الطفولـة جانبـاً مـن تكـاليف اخلدمـة             

وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون الرعاية مـن أحـد أفـراد اُألسـرة               ). األجر األدىن 
 /وحـىت أيلـول  . أو أحد األقارب، حيصل مقدم الرعاية علـى مبلـغ شـهري يعـادل األجـر األدىن             

 مـواطن مـن ذوي اإلعاقـة حيـصلون علـى مـدفوعات              ١٩٩ ٠٠٠، كـان هنـاك      ٢٠٠٩سبتمرب  
  .الرعاية املرتلية

 إىل ٤٠مــن وطبقــاً لقــانون األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــصل املواطنــون بنــسبة إعاقــة    
 يف املائـة فـأكثر   ٧٠ دوالراً، وحيصل املواطنون بنـسبة إعاقـة        ١٢٠يف املائة على إعانة تبلغ       ٦٩

 مـواطن مـن    ٤٠٧ ٠٠٠ويوجـد يف الوقـت احلاضـر حنـو          .  دوالراً ١٨٢على إعانة تبلغ حوايل     
  .فيدون من هذه اإلعاناتذوي اإلعاقة يست

ــريبة       ــة مـــن ضـ ــذين يـــستخدمون مركبـــات خاصـ ــة الـ ــون ذوو اإلعاقـ وُيعفـــى املواطنـ
كمــا ُيعفــى أحــد أمــاكن اإلقامــة اململوكــة ألشــخاص . االســتهالك اخلــاص وضــريبة الــسيارات

  .إعاقة من الضريبة العقاريةذوي 
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ين لألشـخاص ذوي  وفضالً عـن ذلـك، تكلَّـف البلـديات بتـوفري خـدمات التأهيـل املهـ                
ــتح مراكــز خاصــة       ــدة لف ــات اجلدي ــن الترتيب ــسلة م ــا اُتخــذت سل ــة كم ــراف . اإلعاق ومت االعت

بالترتيبــات القانونيــة الــضرورية فيمــا يتعلــق باحتياجــات التــدريب والتأهيــل املهــين لألشــخاص  
اص لألشـخ  دوالراً من تكاليف التعليم بالنسبة      ٢٨١وتغطي وزارة التعليم قرابة     . ذوي اإلعاقة 
 طفــل مــن ذوي اإلعاقــة ٢٠٦ ٠٠٠ويوجــد حاليــا .  احملتــاجني إىل تعلــيم خــاصذوي اإلعاقــة

  .يستفيدون من هذا التعليم
وقد وضع قـانون التـأمني االجتمـاعي والتـأمني الـصحي نظامـاً موحـداً للتقاعـد املبكـر              

 اإلعاقـة الـذين     و ذو أمـا األشـخاص   . االختياري بالنسبة جلميع املواطنني الذين يشملهم التـأمني       
يعملون حلساهبم واملرأة العاملة اليت لديها أطفال وحتتاج إىل الرعاية فـإهنم حيـصلون أيـضاً علـى                  

  .احلق يف املعاش املبكر
وينص قانون األشخاص ذوي اإلعاقة على أال يكون هنـاك أي متييـز ضـد األشـخاص                   

  .ذوي اإلعاقة يف أي جمال مبا يف ذلك طلبات الوظائف
 


