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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

   السادسة واألربعون الدورة  
      ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢

  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    
  

  تركيا    
  

ــر   ــدورة    نظــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــر ايف  الفريــ ــا   التقريــ ــسادس لتركيــ ــدوري الــ لــ
)CEDAW/C/TUR/6.(  
  

  عامةحملة    

ــات  يرجــى  - ١ ــدمي معلوم ــر  إضــافية عــن   تق ــداد التقري ــة إع ــذه   . عملي ــشري ه ــي أن ت وينبغ
 يف إعـداد التقريـر وطبيعـة ومـدى          اشتركتاملعلومات إىل اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت       

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

 .النسائية بوجه خاص، يف إعداد التقرير

يتضمن التقرير قدرا حمدودا مـن البيانـات اإلحـصائية املـستكَملة املـصنفة حـسب نـوع           - ٢
ُيرجـى بيـان الطريقـة الـيت تعتـزم      . كـثرية مـشمولة باالتفاقيـة   اجلنس عن حالـة املـرأة يف جمـاالت      

بواسطتها احلكومة حتسني مجـع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس املتعلقـة جبميـع جمـاالت                     
  احملـرز  االتفاقية، وكيف ُتستخَدم هذه البيانات يف وضع السياسات والربامج ويف رصـد التقـدم             

  .والرجلة حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأ
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 ار الدستوري والتشريعي واملؤسسياإلط    

ن ا، الفقرتـ CEDAW/C/TUR/CC/4-5( يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة     ،أوصت اللجنة   - ٣
 مــع يتماشــى للتمييــز ضــد املــرأة ا يف الدســتور تعريفــُتــدرِج، الدولــة الطــرف بــأن )٢٤ و ٢٣
 التوعيـة بالقيـام ب  الدولة الطرف أيضا للجنة ا وأوصت. مةئ من االتفاقية أو القوانني املال     ١ املادة

ــة و  ــه  مببــشأن االتفاقي ــرأة ونطاق ــز ضــد امل ــاألخص ،اجلمهــور عمومــا بــني ، وعــىن التميي بــني  وب
تـشتمل   هذه اجلهـود     كانتُيرجى حتديد ما إذا     و. املهن القانونية ة وأصحاب   الربملانيني والقضا 

باشـر وغـري املباشـر، ويغطـي األفعـال           مـن التمييـز امل      كـال  يـضم لتمييـز ضـد املـرأة       لعلى تعريف   
ُيرجـى تقـدمي   و.  مـن االتفاقيـة  ١، مبـا يتماشـى مـع املـادة     اإلجراءات العامة واخلاصة  املرتكبة يف   

عـن  معلومات عما إذا كانت أحكام االتفاقية ُيستـشهد هبـا يف احملـاكم الوطنيـة، وإعطـاء أمثلـة              
 . متصلة بذلكضائيةأي سوابق ق

ن ا، الفقرتـ CEDAW/C/TUR/CC/4-5(الحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة    يف م  ،أوصت اللجنة   - ٤
 بـدون  تبقيـة ، الدولة الطرف بإيالء األولويـة لتعـديل األحكـام القانونيـة التمييزيـة امل           )٢٦  و ٢٥

يــشري تقريــر الدولــة الطــرف إىل و.  مــن االتفاقيــة٢ املــادة  مــعةمتماشــيا اهتإبطــاء جلعــل تــشريع
جرى اعتماُدها للحد من التمييز ضـد املـرأة         اليت  ) CEDAW/C/TUR/6انظر  (تدابري  القوانني و ال

 معلومات مفصلة عن تنفيذ هذه القوانني والتـدابري تنفيـذا فعـاال يف              تقدمييرجى  . والقضاء عليه 
 معلومات مفـصلة ومـستكملة عـن        إيرادُيرجى أيضا   و.  أثناء الفترة قيد االستعراض    بأسرهالبلد  
يشري تقرير الدولـة الطـرف أيـضا    و. تعديل القانون املدين التركي   املتعلق ب مشروع القانون   حالة  

إىل األحكام املتبقية للقانون اجلنائي التركي اليت ُيمِكـن أن تكـون يف غـري صـاحل النـساء، والـيت                    
 جيـــري مناقـــشتها مـــن جانـــب الـــرأي العـــام يف الوقـــت احلـــايل، والـــيت أشـــارت إليهـــا اللجنـــة 

ــسابقة   يف ــة الـ ــا اخلتاميـ ــرة CEDAW/C/TUR/CC/4-5(مالحظاهتـ ــدمي و). ٢٥، الفقـ ُيرجـــى تقـ
 .إللغاء تلك األحكامضطلع هبا معلومات مفصلة عن اجلهود امل

أن تنــشر هــذه  بــأوصــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، الدولــة الطــرف         - ٥
ن، ون احلكوميـــو املـــسؤولمبـــن فـــيهم، عمومـــا اجلمهـــور إعـــالمالتطـــورات وتـــروج هلـــا بغيـــة 

  املتخـذة طواتبـاخل حقـوق اإلنـسان،   نسائية ومنظمـات   ن واملنظمات ال  ون، والربملاني وسيوالسيا
 لــب، وكــذلك اخلطــوات األخــرى الــيتِ طوفعليــامــن أجــل كفالــة حتقيــق مــساواة املــرأة قانونــا 

يرجى تقدمي معلومات عن أي محالت أو أي مبادرات أخرى قامـت            و. اختاذها يف هذا الصدد   
.  مبادئ االتفاقيـة وكـذلك املالحظـات اخلتاميـة، علـى نطـاق واسـع               هبا احلكومة من أجل نشر    

مـــني ئويرجـــى توضـــيح اخلطـــوات الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة لتـــوفري املعلومـــات والتـــدريب املال  
ــن       ــم مـ ــامون، وغريهـ ــدعون العـ ــضاة واملـ ــامون والقـ ــيهم احملـ ــانونيني، مبـــن فـ ــصائيني القـ لألخـ



CEDAW/C/TUR/Q/6  
 

09-51302 3 
 

ــة،    اجلهــات ــذ االتفاقي ــة املــسؤولة عــن تنفي ــة الطــرف   الفاعل ــة للدول ــشأن االلتزامــات القانوني ب
  .االتفاقيةمبوجب 

  
 الربامج وخطط العمل    

ــة      - ٦ ــتراتيجية الوطنيـــة للـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـ ــة العمـــل االسـ يـــشري التقريـــر إىل خطـ
الــصحة، الــيت حتــدِّد األهــداف واألولويــات واملهــام ذات الــصلة للدولــة الطــرف للفتــرة  لقطــاع
مي معلومات إضافية عن اخلطة الوطنية، مبا فيها معلومـات مفـصلة            يرجى تقد . ٢٠١٥-٢٠٠٥

 مؤشـرات وأهـداف حمـددة    قـد مت وضـع  عن املوارد املادية والبشرية املخصصة للخطة وعما إذا  
 . لتقييم تنفيذ هذه اخلطة يف مجيع مناطق البلد زمنيا

-٢٠٠٧(املــرأة يــشري التقريــر إىل خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة العنــف املنـــزيل ضــد   - ٧
أن ، اليت أُِعدت مبشاركة من مجيـع األطـراف الـيت هلـا صـلة مبـسألة العنـف، مـن أجـل            )٢٠١٠

 إضـافية عـن اخلطـة الوطنيـة،      مفـصلة يرجـى تقـدمي معلومـات   . للـسياسات العامـة  تكون قاعـدة    
 قـد مت وضـع  فيها معلومات مفصلة عن املوارد املادية والبـشرية املخصـصة للخطـة وعمـا إذا       مبا
 .ؤشرات وأهداف حمددة زمنيا لتقييم تنفيذ هذه اخلطة يف مجيع مناطق البلدم

ــدِّم         - ٨ ــرف أن تقـ ــة الطـ ــن الدولـ ــسابقة، مـ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــة، يف مالحظاهتـ ــت اللجنـ  طلبـ
ــات ــن  معلومـــ ــرف    إدراج عـــ ــة الطـــ ــصادي للدولـــ ــيط االقتـــ ــساين يف التخطـــ ــور جنـــ منظـــ

)CEDAW/C/TUR/CC/4-5   ت مـات مفـصلة عـن أي إجـراءا         معلو تقـدمي ُيرجـى   ). ٤٠، الفقرة
  .الصدد اختذهتا احلكومة يف هذا

  
 التدابري اخلاصة املؤقتة     

ُيرجى تقدمي معلومات عن أي خطوات اختذهتا احلكومة العتماد تـدابري خاصـة مؤقتـة                 - ٩
 للّجنــة، ٢٥االتفاقيــة، ومــع التوصــية العامــة رقــم  مــن ، ٤املــادة  مــن ١الفقــرة  مبــا يتوافــق مــع
  .يق املساواة بني الرجل واملرأة فعلياللتعجيل بتحق

  
 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

يــشري تقريــر الدولــة الطــرف إىل جهــود عديــدة مبذولــة حاليــا يف تركيــا هبــدف تعــديل   - ١٠
 ، الثقـايف الـسلبية الـيت هلـا صـلة بـأدوار النـساء والرجـال يف احليـاة               -أمناط الـسلوك االجتمـاعي      

، CEDAW/C/TUR/CC/4-5( مــع أخــذ املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للّجنــة .النــهوض بــاملرأةو
ُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن أي تــدابري أُِخــذ هبــا،    يف االعتبــار،) ٣٠ و ٢٩ن االفقرتــ
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بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، واجملموعــات النــسائية، وقــادة اجملتمــع احمللــي، وغريهــم، 
  .يدية والثقافية اليت متيز ضد املرأةللقضاء على املمارسات التقل

  
 العنف ضد املرأة    

ن ا، الفقرتــCEDAW/C/TUR/CC/4-5(يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة ، دعــت اللجنــة  - ١١
، الدولة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا املبذولـة ملنـع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة،                     )٢٨ و   ٢٧
جنة بشأن العنف ضـد املـرأة،        للّ ١٩العامة رقم   مع مراعاة التوصية    و. يلرتيف ذلك العنف امل    مبا

يرجى وصف اخلطوات املتخذة لوضع اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد                   
ــا يف ذلــك   ــرأة، مب ــاة، وتحماكمــةامل ــ ساعدةقــدمي املــ  اجلن ــاء   ل ــرامج لبن ــذ ب ــف، وتنفي ضحايا العن

ئيني صـحيني واجتمـاعيني،     مـن شـرطة، وحمـامني، وأخـصا       (ختلف الفئـات    ملتوعية  الالقدرات و 
 معلومـات إضـافية عـن جلنـة         تقدميأيضا  ُيرجى  و. وعامة اجلمهور ) وعاملني يف اجلهاز القضائي   

 . الرصد املعنية بالعنف ضد املرأة

غ عنـها   بلِـ  يرجى تقدمي معلومات عن عدد حاالت العنف ضد النساء والفتيـات الـيت أُ               - ١٢
 إيراد معلومات مفصلة عن عدد املرتكبني ألعمـال         ويرجى أيضا . االستعراضخالل الفترة قيد    

 . خالل الفترة نفسهاحوكموا وعوقبوا عنف ضد املرأة الذين 

القانون اجلنائي التركـي ملكافحـة العنـف        خلت على   يشري التقرير إىل التعديالت اليت أُد       - ١٣
الـيت تـؤدي إىل   برملانية ألغراض حبـث األسـباب    حتقيق  ويشري أيضا إىل تشكيل جلنة      . ضد املرأة 

القتل لدوافع تتعلق بالعادات والشرف وبالعنف املوجَّه ضـد النـساء واألطفـال وحتديـد التـدابري       
ُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن عــدد حــاالت القتــل لــدوافع تتعلــق   . الــيت ينبغــي اختاذهــا

، م للعدالـة أثناء الفترة قيد االستعراض، وكم من اجلناة يف هذه اجلرائم قُـدِّ     اليت وقعت   بالشرف  
  .وكم منهم جرى حماكمته

  
 االجتار بالنساء واستغالهلن جنسيا     

جتـار  ال الدولة الطرف من أجل مكافحـة ا       قامت هبا يشري التقرير احلايل إىل اجلهود اليت         - ١٤
ويشري التقرير أيـضا إىل األحكـام املختلفـة الـيت تعاقـب املمارسـات اإلجراميـة املرتبطـة                   . بالبشر

يرجى تقدمي معلومات إحـصائية عـن عـدد األشـخاص الـذين             . لبشر واستغالل البغاء  باالجتار با 
 وصــدرت أحكــام ضــدهم، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، الرتكــاهبم هــذه    اكمتــهممتــت حم

يرجـى  و. اجلرائم، وعن عـدد النـساء اللـوايت زعمـن أهنـن ضـحايا االجتـار واالسـتغالل اجلنـسي              
 . من أجل توعية النساء والفتيات بشأن أمهية اإلبالغ اليت جيري بذهلاأيضا حتديد اجلهود 
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 جيــرييــشري التقريــر إىل أنــشطة تدريبيــة لقــوات الــشرطة والقــضاة واملــّدعني العــامني      - ١٥
ويــشري أيــضا إىل االضــطالع . االضــطالع هبــا هبــدف حتــسني الــوعي القــانوين باالجتــار بالبــشر  

للـضحايا احملـتملني وللـرأي العـام علـى حـٍد       وتقدمي املعلومات التوعية حبمالت عديدة من أجل    
يرجــى أيــضا و.  عــن هــذه األنـشطة واحلمــالت مفـصلة إضــافية ُيرجــى تقــدمي معلومــات . سـواء 

 الوقائية والطويلة األجل، إن ُوجدت، الـيت جيـري اختاذهـا ملكافحـة            التدابري نتوفري معلومات ع  
وهـل ُتبـذَل أي جهـود       . جتـار الأشكال التمييز احملتملة اليت تواجههـا النـساء والفتيـات ضـحايا ا            

 جتار هبن إىل سوق العمالة؟السبق االاليت لضمان وصول النساء 

جتـار بالبـشر، مثـل ختـصيص        الم إىل ضحايا ا    ُتقدَّ  اليت ختلفةاملدمات  اخليشري التقرير إىل     - ١٦
وتقـدمي   ضحايا االجتار بالبشر لطلب املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ          لخط هاتفي ساخن جماين     

جتـار مـن النـساء والفتيـات اللـوايت      المـا عـدد ضـحايا ا   . الشكاوى، وتوفري دور إليواء الضحايا    
  ؟استفدن من هذه اخلدمات أثناء الفترة قيد االستعراض

  
 املشاركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على املستوى الدويل    

. يعكس تقرير الدولة الطرف اخنفـاض مـستوى متثيـل املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة          - ١٧
شجعت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري مـستدامة                  وقد  

ملنتخبـة واملعيَّنـة يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة، وأوصـت الدولـة                 لزيادة متثيل املرأة يف اهليئات ا     
االتفاقيـة، وللتوصـية العامـة      مـن   ،  ٤ادة  امل من   ١فقرة  الطرف باختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا لل      

، ويف الرتــب العليــا بالــسلك بلديــة للّجنــة بزيــادة عــدد النــساء يف الربملــان، واهليئــات ال٢٥رقــم 
 احلكومـة واإلجـراءات الـيت       بذلتهاقدمي معلومات مفصلة عن اجلهود اليت       ُيرجى ت . الدبلوماسي

  . يف هذا الصدداختذهتا
  

 التعليم    

ــد مــن         - ١٨ ــذ مزي ــة الطــرف بتنفي ــسابقة، الدول ــة ال ــا اخلتامي ــة، يف مالحظاهت أوصــت اللجن
رأة الـيت  السياسات والربامج املستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية اليت تواجهها الفتاة وامل       

متنوعــة، والــيت ال تكــون التركيــة لغتــها األم، ال ســيما يف املنــاطق  جمموعــات عرقيــة تنتمــي إىل 
). ٣٤، الفقـرة  CEDAW/C/TUR/CC/4-5( بـني املنـاطق    أوجـه التبـاين   الريفية، وكذلك معاجلة    

 ُيرجـى و.  احلكومـة يف هـذا الـصدد   بذلتـها  اجلهود الـيت  مجيعُيرجى توفري معلومات مفصلة عن     
أيضا إيراد معلومات إحـصائية عـن عـدد النـساء والفتيـات اللـوايت ليـست التركيـة لغتـهن األم،            

 . من الربامج التعليميةيستفدنواللوايت 
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حـدوث الزجيـات املبكـرة ومحـل املراهقـات          معدل   يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن        - ١٩
مي معلومـات عـن بـرامج    ويرجـى أيـضا تقـد   . لإلنـاث التحـصيل التعليمـي   يف تركيا، وأثره علـى    

يـشري التقريـر إىل     و. الدعم املقدم للمراهقات احلوامـل أو األمهـات الـشابات ملواصـلة تعلـيمهن             
مشروع وضع استراتيجية لتلبية حاجات املراهقني مـن املعلومـات واخلـدمات املتعلقـة بالـصحة              

تقـدمي معلومـات    ُيرجـى   . اإلجنابية، بتعاون بني وزارة الصحة وصندوق األمم املتحدة للـسكان         
 . هذا املشروعفحوىمفصلة عن 

وقـد  . يبني تقرير الدولة الطرف اخنفاض مستوى متثيل املرأة يف املدارس التقنية واملهنية             - ٢٠
أوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، الدولة الطرف بالقيام مبزيـد مـن التوعيـة بـشأن                 

الفـرص االقتـصادية، وللتغلـب علـى        اة وحـصوهلا علـى      لنيـل املـرأة للمـساو     أمهية التعليم بالنسبة    
احلكومـة  متخـذة مـن جانـب    يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن أي تـدابري        . املواقف النمطية 

 . لتعزيز وصول النساء والفتيات إىل التعليم جبميع مستوياته

ــر إىل  - ٢١ ة  إيــالء األســر األولويــ  هــوســةادر أســباب االنقطــاع عــن ال أن أحــديــشري التقري
ألسـباب   ،)٣٤ و   ٣٣ن  ا، الفقرتـ  CEDAW/C/TUR/CC/4-5(لألطفال الذكور بالنسبة للتعليم     

تخـذة مـن    ُيرجـى إيـراد معلومـات مفـصلة عـن مجيـع اإلجـراءات امل              . تتعلق بالتقاليد واالقتـصاد   
 ضد الفتيات فيما يتعلـق باحلـصول علـى          متيِّزاحلكومة للتغلب على املواقف النمطية اليت       جانب  
.  علــى ســبيل املثــال، عــن طريــق إجــراء مزيــد مــن التنقــيح للكتــب واملنــاهج املدرســية  التعلــيم،

بأمهيـة  متخـذة مـن جانـب احلكومـة للتوعيـة           يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أي إجراءات        و
حبظـر   بشأن أثر قرار احلكومة       قد أجريت   أي دراسة  ما إذا كانت  بيان  يرجى  و. تعليم الفتيات 

  .س على حق الفتيات يف التعليمداريف املارتداء احلجاب 
  

 العمالة    

القوة العاملة بني النـساء والرجـال،       يف  شاركة  امليبني التقرير التباين الكبري يف معدالت         - ٢٢
يرجــى . ويــشري إىل التعلــيم كأحــد العوامــل املهمــة للغايــة يف ســبيل الوصــول إىل القــوة العاملــة 

تفرقـة  د اليت قامت هبا احلكومة للقضاء علـى ال        تقدمي معلومات مفصلة عن مجيع التدابري واجلهو      
يرجـى حتديـد مـا إذا كانـت الدولـة           و. وباألخص، معلومات بشأن تعليم وتدريب املـرأة      املهنية  

. الطرف قد وضعت سياسـة هتـدف إىل التعجيـل بتحقيـق مـساواة املـرأة فعليـا يف جمـال العمالـة              
 . ختاذها لتنفيذ هذه السياسةوإذا كان األمر كذلك، الرجاء بيان اخلطوات اليت مت ا

ميـنح  يفيد التقرير أنه رغم عدم وجـود فـرق بـني الرجـال والنـساء بالنـسبة للمرتبـات،                      - ٢٣
يرجـى تقـدمي    . للزوج فقط عندما يكون الزوجان معـا مـوظفني عمـوميني          بدل األسرة   خمصَّص  

تنطـوي علـى متييـز     األحكـام الـيت   لغاءمعلومات مفصلة عن مجيع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة إل        
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. ويشري التقرير أيـضا إىل مـشروع القـانون املـنظِّم لإلجـازة الوالديـة      . ضد املرأة يف جمال العمالة  
  . يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن فحوى مشروع هذا القانون وعن وضعه احلايل

 مفـصلة عـن أنـواع خـدمات رعايـة األطفـال املتاحـة                إحـصائية  يرجى تقدمي معلومـات     - ٢٤
ــرأ ــة، وللم ــن ة العامل ــل       ع ــة، مث ــرامج تعليمي ــم الوصــول إىل ب ــاح هل ــال املت ــدد األطف ــاض ع ري

ــ، مــن أجــل ضــمان تيــسري وصــول املــرأة إىل ســوق العمــل نتيجــة     األطفــال  باخلــدمات دعمال
  .االجتماعية

  
 الصحة    

يفيد التقرير أنه رغم عـدم وجـود عناصـر يف التـشريع حتـول دون اسـتفادة النـساء مـن                       - ٢٥
حيـتجن إىل مـساعدة   ستقطنات صحي القـائم، فالنـساء يف املنـاطق الريفيـة أو منـاطق املـ        النظام ال 

أزواجهـــن أو أقـــارهبن للتقـــّدم إىل مؤســـسات الرعايـــة الـــصحية، وذلـــك بـــالنظر إىل اخنفـــاض  
يرجــى تقــدمي معلومــات  . االجتمــاعي وعــدم كفايــة مــستوى اســتقالهلن االقتــصادي  وضــعهن 

 متييــز تواجهــه املــرأة فعليــا ياحلكومــة إلزالــة أ مــن جانــب تخــذةمفــصلة عــن مجيــع التــدابري امل
بالنــسبة للوصــول إىل مؤســسات النظــام الــصحي، وبــاألخص يف املنــاطق الريفيــة أو منــاطق        

 .ستقطناتامل

ويف . لمـرأة ل جيري تنفيذها لتقدمي خدمات صـحية خاصـة   شىتيشري التقرير إىل برامج     - ٢٦
مات الصحية لألمهات والُرّضع وخدمات تنظـيم األسـرة       هذا الصدد، يفيد التقرير بإعطاء اخلد     

 الـربامج الـيت جيـري تنفيـذها يف          عـن يرجى تقدمي معلومات مفـصلة      . أولوية بني الربامج الوطنية   
يرجى إيـراد معلومـات عـن    و. الوقت احلاضر، وباألخص اليت جتري يف املنطقة اجلنوبية الشرقية   

 . عدد النساء املستفيدات من هذه الربامج

 النـساء والفتيـات بفـريوس       ةال يقدم التقرير أي معلومات عن املعـدالت احلاليـة إلصـاب             - ٢٧
يرجى تقدمي معلومات إحصائية ومستكملة عن النـساء والفتيـات          . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

اإليــدز، وكــذلك معلومــات مفــصلة عــن األنــشطة   /املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
ويف هـذا الـصدد، يرجـى تقـدمي     . احلكومـة ملكافحـة هـذه املـشكلة       تـضطلع هبـا     واملبادرات الـيت    

معلومات إضـافية عـن وجـود أي أحكـام أو تـدابري للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة والفتيـات                         
 . اإليدز/املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

إلجنابيـة، ومـن    جـرى إمهاهلـا بالنـسبة خلـدمات الـصحة ا          فئـات   يشري التقرير إىل وجود       - ٢٨
يرجــى . بلغــن ســن اليــأسالــاليت نــساء الالــشباب، و/املراهقــونتزوجــات، واملنــساء غــري البينــها 
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الـصحة  احلكومة من أجل ضـمان تـوفري خـدمات    تبذهلا تقدمي معلومات مفصلة عن أي جهود   
  .فئاتاإلجنابية هلذه ال

. طـرف ملنـع حـاالت االنتحـار    يف الدولـة ال اليت جيـري اختاذهـا   تدابري ليشري التقرير إىل ا   - ٢٩
الـيت  يرجى تقدمي معلومات إحصائية عن النسبة املئوية حلـاالت االنتحـار مـن النـساء والفتيـات                  

يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات و.  وعــن أســباهبا الرئيــسية،أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراضوقعــت 
  . لوفيات اإلناث يف الوقت احلاضرمفصلة عن األسباب الرئيسية

  
  فيهن الالجئات ونساء األقلياتن الضعيفة من النساء، مبالفئات    

يرجى تقدمي معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن حالة النـساء والفتيـات         - ٣٠
الـة االقتـصادية    احليرجى تقدمي بيانات عن     . الالجئات، واملشردات، وطالبات اللجوء يف تركيا     

 فــيهن النــساء والفتيــات ضــحايا ن، مبــاألقليــاتنــساء وفتيــات  لوالــصحية والتعليميــةوالوظيفيــة 
مـن  جتار بالبشر، والكرديات، وغريهن من فئـات النـساء اللـوايت يتعرضـن ألشـكال متعـددة                  الا
يرجـى  . لتمييز، مثل النساء ذوات اإلعاقة، وعن مشاركتهن يف صنع القرار على مجيع الـصعد             ا

  . هذه الفئات الضعيفة من النساءإيراد معلومات عن فعالية التدابري املتخذة لتحسني حالة
  


