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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

 مــن ١٨املــادة  النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب     
  التمييز ضد املرأة اتفاقيــــة القضـــاء على مجيـــع أشكـــال

    
  التقارير الدورية السادسة للدول األعضاء     

  
  *تركيا    

  

 
  

 .هذا التقرير صدر دون حترير رمسي  *  
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 التقرير الدوري السادس لتركيا
  الذي أُعد لتقدميه إىل اللجنة املعنية
  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  ٢٠٠٨عام 
  أنقرة

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         ١٨أُِعّد هذا التقرير عمالً باملادة    
 أُلزَِمـت مبوجبـها الـدول بـأن تقـدِّم            والـيت  ١٩٨٦املرأة اليت أصبحت تركيا طرفاً فيها منذ عـام          

إىل اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة تقريـراً كـل أربـع سـنوات عـن التقـدُّم الـذي                 
  .أُحرِز بالنسبة ملركز املرأة والصعوبات اليت صوِدفت من هذه الناحية
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  مقدمة  
مـسامهات املؤسـسات   أُِعّد التقرير السادس لتركيا على حنوٍ تشاركي، حيث تكاملـت           

ــل يف         ــيت تعم ــة ال ــري احلكومي ــادمييني واملنظمــات غ ــسامهات األك ــة وكــذلك م ــة املعني احلكومي
ويهـدف التقريـر إىل إبـراز اإلجنـازات         . جماالت حقوق اإلنسان للمـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني          

مشـل الفتـرة    اليت حتققت بالنسبة لكل مادة من مواد االتفاقية بعـد إعـداد التقريـر الـسابق الـذي                   
التقريــران الــدوريان الرابــع واخلــامس (والتقريــر الــسابق الــذي قدَّمتــه تركيــا  . ٢٠٠٣-١٩٩٩
  .٢٠٠٥يناير /استعرضته اللجنة يف كانون الثاين) اجملمَّعان
  :١املادة   
أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو       “ التمييـز ضـد املـرأة     ”ألغراض هذه االتفاقيـة يعـين مـصطلح           

نس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى                   تقييد يتم على أساس اجل    
ــسياسية         ــادين ال ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل أســاس ت
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـدان آخـر، أو إبطـال االعتـراف للمـرأة                  

  .رستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجيةهبذه احلقوق أو متتعها هبا ومما
وقَّعــت حكومــة تركيــا اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام    
، مع إبداء حتفُّظات معيَّنة، ألن بعـض أحكـام االتفاقيـة            ١٩٨٦ وصدَّقت عليها يف عام      ١٩٨٥

ــدين الت      ــانون امل ــانون األســرة يف الق ــق بق ــع اجلــزء املتعل ــارض م ــذه   . ركــيتتع ــِحَبت ه ــد ُس وق
التعـديالت الـيت اقُترحـت يف ذلـك الوقـت            توقُّعاً إلدخـال     ١٩٩٩سبتمرب  /التحفُّظات يف أيلول  

ــدين التركــي    ــانون امل ــى الق ــع واخلــامس اجملمَّعــني   (عل ــرين الراب ــحب يف  ). انظــر التقري ــد ُس وق
ك بسبب التعـديالت     من االتفاقية وذل   ٩ اإلعالن املتعلق باملادة     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١٩

اليت أُدخلت على القـانون الـوطين التركـي، وعلـى هـذا فـإن تركيـا مل َتعـد لـديها أيـة حتفظـات                   
ــة  /و ــة مــواد موضــوعية لالتفاقي ــا   . أو إعالنــات بالنــسبة ألي ــه تركي ــتحفظ الــذي أبدت غــري أن ال

  . من االتفاقية ال يزال قائما٢٩ًبالنسبة للمادة 
، ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨اقية، الذي وقَّعت عليه تركيا يف       والربوتوكول االختياري لالتف    

كــانون  ٢٩ وأصــبح نافــذ املفعــول اعتبــاراً مــن  ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٣٠جــرى التــصديق عليــه يف 
وباعتماد الربوتوكول االختياري، أكدت احلكومة التركية بقوة تعهـدها بـأن         . ٢٠٠٣يناير  /الثاين

وعلـى الـرغم مـن أن       .  علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            تلتزم التزاماً كـامالً باتفاقيـة القـضاء       
املساواة بني املرأة والرجل كانت من بني املبادئ األساسـية لدسـتور اجلمهوريـة التركيـة لـسنوات                  

مل ُيـدرج يف الدسـتور التركـي بـنفس األسـلوب الـذي حـدِّد يف                 “ التمييز ضد املـرأة   ”فإن تعريف   
ة باملساواة بني النساء والرجال جـرى توضـيحها والتـشديد عليهـا             ومواد الدستور املتعلق  . االتفاقية

  . ، كما أن هذا املبدأ انعكس يف مجيع القوانني ذات الصلة٢٠٠٠اعتباراً من عام 
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 مهَّـد الطريـق ألن      ٢٠٠٤ مـن الدسـتور يف عـام         ٩٠والتعديل الذي أُدخل على املـادة         
تضارب بني االتفاقات الدوليـة يف جمـال   تصبح أحكام االتفاقات الدولية سائدة يف حالة وجود        

احلقوق األساسية وتطبيق مبادئ احلرية، من ناحية، والقوانني احملليـة مـن ناحيـة أخـرى بـسبب                 
  .االختالفات يف األحكام املتعلقة باملوضوع نفسه

ويف تركيــا جيــري بــذل جهــود لزيــادة إصــالح الدســتور، وهــي جهــود ميكــن توقــع أن   
وهنـاك مناقـشة    . إلنسان للمرأة وعلى املـساواة بـني النـساء والرجـال          يؤثر بعضها على حقوق ا    

ــشمل         ــا ي ــصلحة، مب ــة صــاحبة امل ــا أن اجلهــات املختلف ــسائل، كم ــشأن هــذه امل ــشطة ب ــة ن عام
  .املنظمات غري احلكومية النسائية، تقوم بدور نشط يف هذه املناقشة

  :٢املادة   
أة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل        تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املر         

الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـاً لـذلك، تتعهـد                  
  :بالقيام مبا يلي

جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا      )أ(  
يها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق العملـي هلـذا          املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أُدمج ف         
  املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

منذ أواخر التسعينيات، أصدرت تركيا تشريعات هامة بشأن حقوق املـرأة، كمـا بـدأ               
العمل يف إدخال إصالحات قانونية يف اجتاه ضمان املساواة بني النـساء والرجـال ومنـع التمييـز                  

  .رأة يف مجيع اجملاالتضد امل
، مـــا نـــصه ٢٠٠٤ مـــن الدســـتور، يف عـــام ١٠ومـــن هـــذه الناحيـــة، أُدرج يف املـــادة   

والدولـة ملزمـة بـضمان وجـود هـذه املـساواة يف الواقـع               . يتساوى الرجـل واملـرأة يف احلقـوق       ”
ى وهبذا تكون الدولة قد نفَّذت االلتزام لـيس فقـط باالمتنـاع عـن التمييـز القـائم علـ                   . “العملي

نــوع اجلــنس، بــل أيــضاً باختــاذ مجيــع التــدابري واعتمــاد الــسياسات الالزمــة ألن تكــون للرجــال 
وتوسيع نطـاق هـذه املـادة كـي تـشمل      . والنساء حقوق متساوية ووسائل التمتع بتلك احلقوق 

  . تدابري خاصة مؤقتة هو موضع لنقاشات جارية يف الرأي العام
يعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتـضيه األمـر مـن      اختاذ املناسب من التدابري التشر      )ب(  

  جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛
مــع صــدور القــانون اجلنــائي التركــي اجلديــد، الــذي أصــبح نافــذ املفعــول اعتبــاراً مــن    

، يكون قد حدث حتّسن كبري بالنسبة حلماية حقـوق اإلنـسان للمـرأة              ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١
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 مــن ٣وتــنص املــادة .  واملعاقبــة علــى العنــف املوجَّــه ضــد املــرأةوضــمان املــساواة بــني اجلنــسني
القانون اجلنائي التركي، املتعلقـة مببـدأ املـساواة أمـام العدالـة والقـانون، علـى عـدم التمييـز بـني                       
األشــخاص بالنــسبة للعنــصر أو اللغــة أو الديانــة أو العقيــدة أو اجلنــسية أو اللــون أو اجلــنس أو   

اء األخرى، أو العقيدة الفلسفية، أو اخللفيـة الوطنيـة أو االجتماعيـة، أو              الرأي السياسي أو اآلر   
املولد، أو املركز االقتصادي واملراكز االجتماعية األخرى، وعدم منح أي شـخص أيـة حقـوق         

  .خاصة، وذلك تنفيذاً للقانون اجلنائي
ارسـون   من القانون اجلنائي التركي تنص على معاقبة األشخاص الـذين مي           ١٢٢واملادة    

التمييـــز علـــى أســـاس اللغـــة أو العنـــصر أو اللـــون أو اجلـــنس أو اإلعاقـــة أو الـــرأي الـــسياسي   
ــن         أو ــون أي شــخص م ــة، ومينع ــة أســباب مماثل ــة أو أي ــة أو الطائف ــسفية أو الديان ــدة الفل العقي

  . احلصول على السلع أو اخلدمات استناداً إىل ذلك
القانوين اجلنـائي التركـي تـنص الفقـرة األوىل          كذلك فإنه متاشياً مع القواعد احملدَّدة يف          

علـى أن تنفَّـذ القواعـد       “ القانون املتعلق بإنفاذ التدابري العقابية وتدابري األمـن       ” من   ٢من املادة   
املتعلقــة بإنفــاذ التــدابري العقابيــة وتــدابري األمــن دون أي متييــز علــى أســاس العنــصر أو اللغــة أو   

ــسية أ  ــدة أو اجلن ــة أو العقي ــسياسي أو أي رأي آخــر، أو    الديان ــرأي ال ــون أو اجلــنس أو ال و الل
العقيــدة الفلــسفية، أو اخللفيــة الوطنيــة أو االجتماعيــة، أو املولــد، أو املركــز املــايل واملراكــز         
ــانون        ــق ذلــك الق ــازات خاصــة يف تطبي ــة امتي ــة األخــرى، وال ُيمــنح أي شــخص أي االجتماعي

  ). ١١ قانون العمل، انظر املادة لالطالع على القواعد املتعلقة بالتمييز يف(
الــيت تــشمل الفتــرة   “ اخلطــة اإلمنائيــة التاســعة  ”ويف الفتــرة قيــد االســتعراض، تعتــرب      
وهــذه .  واحــدة مــن أهــم الوســائل الــيت هتــدف إىل إحــراز تقــدُّم يف القــوانني   ٢٠١٣-٢٠٠٧

ركيـا تـنص علـى      اخلطة اليت جرى التـصديق عليهـا يف الـدورة العامـة للجمعيـة الوطنيـة العليـا لت                  
زيادة االستعانة باملرأة وعلـى مواصـلة مكافحـة العنـف املنــزيل مـن خـالل زيـادة فـرص التعلـيم             

وهلـذا فـإن    . والتدريب املهين هبـدف ضـمان مـشاركة املـرأة يف احليـاة االقتـصادية واالجتماعيـة                
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥مكافحــة العنــف املوجَّــه ضــد املــرأة قــد أُدرجــت يف الــربامج الــسنوية للفتــرة    

كمـسألة هلـا أولويـة بالنـسبة للدولـة كمـا جـرت زيـادة اجلهـود املوجَّهـة حنـو منـع العنـف ضـد               
  . املرأة

إقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل وضـمان                       )ج(  
احلمايــة الفعَّالــة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم الوطنيــة ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة         

  ن أي عمل متييزي؛األخرى، م
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والتقريران الثاين والثالث اجملمَّعان، وكذلك التقريـران الرابـع واخلـامس اجملمَّعـان، الـيت                 
قدمتها تركيا إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عرضت تفاصيل تتعلـق بتأسـيس                

وطنيــة أُسِّــست حلمايــة ، وهــي آليــة “املديريــة العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة ومــشاكلها”وتنظــيم 
ــالنظر إىل ١٩٩٠ويف حــني أن هــذه الوكالــة قــد أُسِّــست يف عــام   . النــساء مــن التمييــز   فإنــه ب

حــسبما جــرى توضــحيه يف  (التطــورات القانونيــة والــسياسية الــيت حــدثت يف الفتــرات التاليــة   
تعلــق ومل يــدخل القــانون امل. ظــل مركزهــا داخــل هيكــل الدولـة غــري واضــح ) التقـارير الــسابقة 

 وأُزيـل  ٢٠٠٤بتنظيم، ومسؤوليات، املديرية العامة املعنية مبركـز املـرأة حيـز النفـاذ إالّ يف عـام        
واملديرية، اليت تتبـع مـن الناحيـة التنظيميـة رئـيس الـوزراء، هتـدف                . عدم الوضوح القانوين هذا   

ــرأة يف       ــز مركــز امل ــسان للمــرأة، وتعزي ــة وحتــسني حقــوق اإلن ــشطة حلماي ــام بأن ــاة إىل القي  احلي
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وإتاحة إمكانات متـساوية للنـساء بالنـسبة للحـصول علـى               

وألمهيــة حتقيــق هــذا املركــز القــانوين فــإن املديريــة العامــة قــد  . احلقــوق والفــرص والتــسهيالت
  .ُمنِحت الوسائل الالزمة ألداء مجيع واجباهتا بطريقة تتسم مبزيد من الكفاءة

اجمللــس االستــشاري املعــين مبركــز ”لقواعــد القانونيــة اجلديــدة جــرى تــشكيل  ووفقــاً ل  
مبشاركة من ممثلي وكاالت عامة ومنظمات غري حكومية وجامعـات ملـساعدة املديريـة              “ املرأة

العامة املعنية مبركز املرأة ومشاكلها يف وضع سياساهتا وتنسيق واجباهتـا علـى حنـو يتـسم مبزيـد                   
دولة لشؤون املرأة واألسرة يرأس اجمللس االستـشاري املعـين مبركـز املـرأة              ووزير ال . من الفعالية 

والقـرارات الـيت تتخـذها هـذه اهليئـة جتـري مراقبتـها مـن جانـب                  .  عـضواً  ٣٦الذي يتألف مـن     
  . املديرية العامة املعنية مبركز املرأة ومشاكلها

أبريــل / نيــسان٩ يف وقُــدِّم إىل مكتــب املتحــدث باســم اجلمعيــة الوطنيــة العليــا لتركيــا،  
ووفقـاً لـذلك االقتـراح    . “اللجنـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص     ”، اقتراح قانون بـشأن إنـشاء        ٢٠٠٨

مــسؤولة عــن محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان “ اللجنــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص”ســوف تكــون 
للمرأة، ومراقبة التحسينات اليت تتحقق يف بلدنا وإجـراء مفاوضـات بـشأهنا، مـن أجـل ضـمان                   
املساواة بـني النـساء والرجـال، ومتابعـة التحـسينات الـيت تتحقـق بـشأن هـذه املـسألة يف بلـدان                        
أخــرى ويف منظمــات دوليــة، وإبــالغ اجلمعيــة الوطنيــة العليــا لتركيــا بــشأن هــذه التحــسينات،  
والقيــام عنــد الطلــب بتقــدمي آرائهــا إىل اللجــان املخصَّــصة املعنيــة بــشأن مــدى توافــق مــشاريع   

واملقترحات والقوانني اليت تقدَّم إىل اجلمعية الوطنية العليـا لتركيـا مـع التـشريع الـوطين              القوانني  
وإضـافة إىل هـذا فـإن القـانون الـذي جـرت صـياغته هبـدف إنـشاء نظـام                     . وااللتزامات الدوليـة  

الســتعراض الــشكاوى املتعلقــة بعمليــات اإلدارة  ) يــسمى مراجِــع احلــسابات العــام (للمفــوض 
غـري أنـه بـالنظر إىل أن احملكمـة          . ٢٠٠٦ات بشأهنا أصبح نافـذ املفعـول يف عـام           ولتقدمي مقترح 
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 مـن القـانون املـذكور مل تـتمكَّن املؤسـسة العامـة ملراجعـة                ١الدستورية قد أوقفت تنفيـذ املـادة        
  .احلسابات من استكمال عملية إضفاء الطابع املؤسسي

ة ضــد املــرأة، وكفالــة  االمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــ    )د(  
  تصرُّف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

ووفقـاً لـنص ذلـك      .  مـن القـانون املـدين التركـي        ١٨٧اسم األسرة للمرأة تنظمه املادة        
القانون ميكـن أليـة امـرأة متزوجـة أن تـستخدم لقبـها الـسابق بـني امسهـا األول ولقـب زوجهـا                        

ومـع ذلـك    . ت الالزمة إىل السلطات عند الزواج أو يف أي وقت بعدها          شريطة أن تقدِّم الطلبا   
وإذا أُخـذت يف    . فإن هذا احلكم ال ُيعترب كافياً يف تركيا بالنسبة للمساواة بني النساء والرجـال             

 من الدستور وأحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              ٩٠ و ٤١ و ١٠االعتبار املواد   
 حباجــة إىل أن ١٨٧فاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، تكــون املــادة  ضــد املــرأة، وكــذلك االت

وصـدر مـشروع   . تعدَّل كي تصبح متفقة مع األعراف القانونية السائدة على املـستوى األعلـى   
قــانون بــشأن تعــديل القــانون املــدين التركــي لتلبيــة هــذه احلاجــة وفقــاً للقــرار ذي الــصلة الــذي 

اإلنــسان وذلــك لــتمكني النــساء املتزوجــات مــن اســتخدام أصــدرته احملكمــة األوروبيــة حلقــوق 
ــزواج، إذا رغـــنب يف ذلـــك   ــد الـ ــده بعـ ــهن وحـ ــة  . لقبـ ــو اآلن يف مرحلـ ــانون هـ ومـــشروع القـ

  .اإلجراءات التشريعية
ــديات رقــم      ــاراً مــن عــام    ٥٣٩٣ووفقــاً لقــانون البل ، الــذي أصــبح نافــذ املفعــول اعتب
ــساء اللــوايت تقعــن ضــحية للعنــف  ، ُمنحــت البلــديات ســلطة تقــدمي اخلــدمات إىل  ٢٠٠٤ .  الن

ومبوجب هذا القانون أُلزمت بلديات املناطق احلضرية والبلديات اليت يزيد عـدد الـسكان فيهـا                
ومـن املرتـأى أن جيـري يف املراحـل          .  شخص بإنشاء دور إيواء للنساء واألطفال      ٥٠ ٠٠٠عن  

 تقدِّمها السلطات احملليـة إىل النـساء        املقبلة للعملية مواصلة حتسني اخلدمات الوقائية واملانعة اليت       
  .اللوايت تتعرضن للضرب

ويف سياق برنامج التعاون املايل يف مرحلة ما قبل انضمام تركيـا إىل االحتـاد األورويب،               
“ تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني      ”للمشروع املعنـون    “ مكونة تعزيز الطاقة املؤسسية   ”ويف إطار   

ريب بشأن املساواة بني اجلنسني للمـوظفني العمـوميني وذلـك           ُعقدت حلقات دراسية وقُدِّم تد    
  ).٥من املادة ) أ(انظر الفرقة الفرعية (هبدف تعميم املنظور اجلنساين 

وإضــافة إىل هــذا فإنــه مــن خــالل بروتوكــول جــرى التوقيــع عليــه بــني املديريــة العامــة لألمــن      
ضــابط  ٤٠ ٤٠٠يب أثنــاء اخلدمـة إىل  واملديريـة العامـة املعنيــة مبركـز املـرأة جيــري تقـدمي التـدر      

والغرض من عمليـات التـدريب هـذه هـو ضـمان أن هـؤالء               . شرطة يعملون يف مراكز الشرطة    
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الضباط يتصرفون وفقاً اللتزام السلطات واملؤسـسات العامـة باالمتنـاع عـن أي سـلوك متييـزي                  
  . ملنـزيلأو أية ممارسات متييزية عند أدائهم لواجباهتم بالنسبة ملكافحة العنف ا

 مـن جانـب املديريـة       ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣وللغرض نفـسه، جـرى التوقيـع يف           
دور أفــراد الــصحة يف مكافحــة ”العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة ووزارة الــصحة علــى بروتوكــول  
ــة      ــذ اإلجــراءات املنطبق ــرأة ويف تنفي ــه ضــد امل ــف املوجَّ ــة   (“ العن ــرة الفرعي ــر الفق ــن ) و(انظ م

   ).٢ املادة
اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي    )هـ(  

  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
ــادة        ــساء والرجــال امللحــق بامل  مــن ١٠باإلضــافة إىل احلكــم املتعلــق باملــساواة بــني الن

انون  مـن قـ    ١٢٢الدستور فإن التمييـز معـرَّف بأنـه جرميـة يعاقـب عليهـا بـاحلبس وفقـاً للمـادة                     
وباإلضـافة إىل هـذا فإنـه لالطـالع علـى القواعـد املتعلقـة مبنـع التمييـز علـى            . العقوبات التركـي  

مــن ) ب(أســاس نــوع اجلــنس يف التوظيــف، الــواردة يف قــانون العمــل، انظــر الفقــرة الفرعيــة     
  . ١١ من املادة ١ الفقرة

و إلغــاء القــوانني اختـاذ مجيــع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلــك التـشريع، لتعــديل أ     )و(  
  واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛

كما سبق أن ذُكر فقد جرى يف إطار عملية شاملة إلصالح القـانون بـدأت يف تركيـا                    
ــة   /أو إلغــاء و/يف العقــد املاضــي تعــديل و  . أو صــياغة سلــسلة مــن القــوانني واألحكــام القانوني

ية اعُتمدت مؤسسات قانونية جديدة، مثل حمـاكم متخصـصة، وقـوانني            وكجزء من هذه العمل   
  :ويف هذا السياق. تتعلق باملسائل اليت تشكِّل متييزاً ضد املرأة

  :قانون إنشاء حماكم األسرة  
يف التقريرين الرابع واخلامس اجملمَّعني اللـذين قدمتـهما تركيـا إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء                  

ة ذُكر أن مشروع النظام األساسي املتعلق بإنشاء حمـاكم األسـرة قـد ُعـرض       على التمييز ضد املرأ   
على الربملان بسبب احلاجة إىل إنشاء حماكم متخصصة إلجراء احملاكمة يف احلاالت اليت هلـا صـلة                 

وقـد أصـبح مـشروع النظـام األساسـي          . بالعنف املنـزيل وباملسائل األخرى املتعلقة بقانون األسرة      
، كما أُنشئت حماكم لألسرة يف مجيع األحياء اليت يزيد عـدد الـسكان فيهـا                ٢٠٠٣ قانوناً يف عام  

وقـد ُمنحـت حمـاكم األسـرة سـلطة إنـذار         .  نسمة يف مجيـع املقاطعـات يف تركيـا         ١٠٠ ٠٠٠عن  
الــزوجني، بالنــسبة لاللتزامــات الــيت تفرضــها عليهمــا الــروابط الزوجيــة، والقيــام بالوســاطة بــني    

  . ابري الالزمة مبا يشمل حتديد التدابري الوقائية بالنسبة لألطفال والنفقةالزوجني، واختاذ التد
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  :قانون محاية األسرة  
) ٤٣٢٠القـانون رقـم   (ملعاجلة املشكالت اليت ُصوِدفت يف تنفيذ قـانون محايـة األسـرة             

وبعد إدخال هذا التعديل يفسِّر القـانون العنـف اآلن مـن            . ٢٠٠٧جرى إدخال تعديل يف عام      
ر أوسع نطاقاً، كما أن أفراد األسرة الذين ال يعيـشون معـاً أو املنفـصلني قانونـاً ُيمنحـون                    منظو

الطــرف املخطــئ أو أحــد أفــراد  ”وباإلضــافة إىل هــذا فــإن إدراج عبــارة  . أيــضاً محايــة قانونيــة
يف القانون املعدَّل ميكِّن احملاكم اآلن من إصـدار أمـر قـضائي بالنـسبة جلميـع                 “ األسرة اآلخرين 

وميكــن . أفــراد األســرة الــذين يعيــشون حتــت ســقف واحــد، أي لــيس فقــط بالنــسبة للــزوجني  
يقـدِّم طلبـاً لـدخول      ”لقاضي حمكمة األسرة، وفقاً للقانون، أن يصدر أمراً ملرتكب العنف بأن            

عنـدما يكـون هـذا مـن رأي القاضـي           “ مؤسسة للرعاية الصحية مـن أجـل الفحـص أو املعاجلـة           
وإضـافة إىل هـذا فقـد تقـرر إن يـستفاد مـن القـانون بالنـسبة للرسـوم الـيت                 . واعتربه أمراً مالئماً  

  . ُتدفع عند تقدمي الطلبات وأالّ ُتدفع أية تكاليف بالنسبة للقرارات اليت تتخذها احملكمة
 أُعـدت الالئحـة الـيت توضـح     ٤٣٢٠وبعد اعتماد االقتراح املتعلق بتعديل القانون رقم        

ماية األسرة وذلك بتنسيق من جانب املديرية العامة املعنيـة مبركـز املـرأة              تنفيذ القانون املتعلق حب   
 بتعــاون مــن جانــب احمللفــني الــذين ميثلــون      ٢٠٠٨مــارس / آذار١ودخلــت حيــز النفــاذ يف   

  . منظمات غري حكومية
  ١اجلدول 

ــتناداً إىل قـــانون محايـــة األســـرة     عـــدد القـــضايا الـــيت ُعرضـــت علـــى احملـــاكم اجلنائيـــة اسـ
   وعدد املتهمني٤٣٢٠ رقم

 عدد املتهمني
  العمر

 سنة١٥ سنة إىل ١٢من 
  العمر

 سنة١٨ سنة إىل ١٦من 
  العمر

 اجملموع  سنة١٩أكثر من 
 السنوات

عــــــــــــــدد
القـــــــــضايا
اليت قُـدِّمت
 اجملموع إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكورإىل احملكمة

 ١٢٣ ١ ١٢٢ ١ ١٢٢ صفر صفر صفر صفر ١٠٩ ١٩٩٩
 ١١٧ ٧ ١١٠ ٢ ١٠٨ ٥ ٢ صفر صفر ١٠٨ ٢٠٠٠
 ١٣٤ ٥ ١٢٩ ٥ ١١٥ صفر ٤ صفر ١٠ ١٢٥ ٢٠٠١
 ١٦٦ ٣ ١٦٣ ٣ ١٦٠ صفر ١ صفر ٢ ١٥٨ ٢٠٠٢
 ٢٢٥ ٤ ٢٢١ ٤ ٢١٨ صفر صفر صفر ٣ ٢١٣ ٢٠٠٣
 ٣٣٣ ١٠ ٣٢٣ ١٠ ٣١٩ صفر ٤ صفر صفر ٣٢٢ ٢٠٠٤
 ٤٦٤ ١٢ ٤٥٢ ١٢ ٤٤٧ صفر صفر صفر ٥ ٤٣٩ ٢٠٠٥
   ٧٤١ ٢٤ ٧١٧ ١٨ ٦٨٥ صفر ٢ ٦ ٣٠ ٦٤٦ ٢٠٠٦

  .٢٠٠٧املديرية العامة لسجالت وإحصاءات الطب الشرعي، عام   :املصدر  
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  ٢اجلدول 
نظر فيها يف احملاكم اجلنائية استناداً إىل قـانون محايـة           /أنواع األحكام يف القضايا اليت قُدِّمت     

   وعدد املتهمني٤٣٢٠األسرة رقم 
 عدد املتهمني لكل نوع من األحكام

 السنوات
عــدد القــضايا الــيت  

 اجملموع أحكام أخرى براءة إدانة كمةقدِّمت إىل احمل
٨٠ ١٣ ١٥ ٥٢ ٨٠ ١٩٩٩ 
١٠٦ ٢٣ ٣١ ٥٢ ١٠٦ ٢٠٠٠ 
١٢٨ ٣٢ ٢٥ ٧١ ١٢٨ ٢٠٠١ 
١٧٣ ٣٨ ٣٧ ٩٨ ١٥١ ٢٠٠٢ 
٢١٣ ٣٠ ٥٢ ١٣١ ١٨٢ ٢٠٠٣ 
٣٤٣ ٣٩ ١٠٠ ٢٠٤ ٢٨٠ ٢٠٠٤ 
٣٨٩ ٩٢ ٩٥ ٢٠٢ ٣٢٣ ٢٠٠٥ 
٨٢٣ ١٢١ ١٢٨ ٥٧٤ ٦٦٩ ٢٠٠٦   

  .٢٠٠٧املديرية العامة لسجالت وإحصاءات الطب الشرعي، عام   :املصدر  
    

  القانون اجلنائي التركي
دخــل القــانون اجلنــائي التركــي اجلديــد، الــذي أســهم كأســاس قــانوين هــام للغايــة يف     

 بعـد فتـرة     ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١مكافحة العنف املوجَّه ضد املرأة، حيِّـز النفـاذ اعتبـاراً مـن              
ــة          ط ــا مؤســسات عام ــيت أجرهت ــانون ال ــشروع الق ــة مب ــشات املتعلق ــداوالت واملناق ــن امل ــة م ويل

  .ومؤسسات للمجتمع املدين
وكـي يــربز  . والقـانون اجلنـائي التركـي اجلديـد يعتـرف بــالفرد علـى أنـه حمـور تركيـزه           

 املرتكبـة  اجلـرائم ”و“ اجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية  ”القانون اجلنائي التركي أمهية الفرد فإن     
وبالنـسبة للجـرائم الـيت    . قد ُحددت كأجزاء هلا أولويـة ضـمن األحكـام اخلاصـة      “ ضد األفراد 

ُترتكب ضد احلياة اخلاصة اجلنسية، وهي جرائم ُترتكب ضد املرأة بـشكل أكثـر تكـرراً، فـإن        
د املنظمـة  القيمة القانونية اليت ختضع للحماية هي احلياة اخلاصة اجلنسية لألفراد اليت ترد القواع            

اجلـرائم املرتكبـة    ”هلا يف اجلزء الثاين من القـانون اجلنـائي التركـي اجلديـد الـذي حيمـل عنـوان                    
  . “ضد األفراد

والتعديالت األولية اليت أُدخلت على القانوين اجلنائي السابق واليت تنطبق على العنـف               
  : املرتكب ضد النساء ترد أدناه

  .“الفرق بني املرأة والفتاة”د أزيلت من النص املادة اليت حتدِّ  •  
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ــة ضــد اجملتمــع يف القــانون       •   اجلــرائم اجلنــسية الــيت تنــدرج حتــت عنــوان اجلــرائم املرتكب
اجلنائي الـسابق ُتعـاجل حتـت عنـوان اجلـرائم املرتكبـة ضـد األفـراد كجـرائم ضـد احليـاة              

  .اجلنسية اخلاصة يف القانون اجلديد
ومفهــوم اإليــذاء البــدين باســتخدام القــوة  اســتعيض عــن مفهــوم االغتــصاب القــسري    •  

  .مبفهوم االعتداء اجلنسي ومفهوم االعتداء اجلنسي على األطفال
يف حالة االعتداءات اجلنسية اليت ُترتكب ضد زوجـة يكـون تنفيـذ إجـراءات التحـري                   •  

وبتطبيــق هــذه القاعــدة أصــبحت األفعــال . واملقاضــاة رهنــاً بــشكوى تقــدمها الــضحية
د زوجــة ومتثِّــل الــشكل الرئيــسي جلرميــة االعتــداء اجلنــسي خاضــعة    الــيت ُترتكــب ضــ 

  .للعقوبة
وارتكـاب  . جرى تعريف االعتداء اجلنسي والشكل األساسي جلرمية االعتداء اجلنـسي           •  

االعتــداء اجلنــسي بــإيالج عــضو أو أجــسام أخــرى ُعــرِّف بأنــه الــشكل الرئيــسي هلــذه 
  . اجلرمية

سي نظِّمت حاالت الندم الفعلي اليت تتطلب تأجيل النظـر          بالنسبة جلرائم االعتداء اجلن     •  
يف القضية أو فرض العقوبة ، وتقرَّر أالّ يتم إسقاط العقوبة أو تعليق احلكـم أو إلغـاؤه                  
بــأي شــكل مــن األشــكال بالنــسبة ملــرتكيب االعتــداءات اجلنــسية بــسبب تعاقــد أحــد     

   .املتهمني املعتقلني أو األشخاص املدانني على عقد زواج
أُدرج مفهــوم التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل وحــدِّدت األشــكال الرئيــسية جلرميــة    •  

وهبذا التعديل يكون قد جرى وضع قواعد بالنسبة الرتكاب أفعـال           . التحرش اجلنسي 
التحــرش اجلنــسي ضــد فــرد مــن خــالل التــأثري الــذي لــيس لــه مــا يــربره علــى أســاس     

باالسـتفادة مـن العمـل يف نفـس مكـان      عالقات تسلسل الُرتب وعالقات اخلدمات أو     
العمل وهـي قواعـد تتطلـب فـرض عقوبـات أشـد مـن العقوبـات الـيت ُتفـَرض بالنـسبة                       

وباإلضــافة إىل هــذا فــإن جرميــة التحــرش اجلنــسي مــصنَّفة   . لــشكل اجلرميــة األساســي 
قانوناً كجرمية ُترتكب ليس فقـط فيمـا بـني أفـراد يـشغلون مناصـب يف اهلـرم اإلداري                    

  .اً فيما بني العاملنيولكن أيض
إىل املـادة الـيت تـنظِّم األشـكال الرئيـسية جلرميـة القتـل        “ باسـم الـشرف  ”بإضافة عبارة     •  

البعثــة الــيت تتطلــب فــرض عقوبــة الــسجن مــدى احليــاة فإنــه تقــرر أن يَعاقــب مرتكبــو  
  .جرائم القتل ألسباب تتعلق بالشرف والعادات بأقصى العقوبات
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الـيت تـشري إىل االسـتفزاز الـذي لـيس مـا             (تحريض بـدون وجـه حـق        واملادة املتعلقة بـال     •  
جرى تعديلها وُوضـعت قاعـدة مفادهـا أن التحـريض الـذي لـيس لـه مـا يـربره                     ) يربره

. ميكن اإلقرار به على أنه ال ينطبق إالّ يف احلاالت اليت يكون فيهـا نتيجـة لفعـل باطـل                   
رب واألشـخاص اآلخـرين الـذين       ويف تربير املادة جرى توضيح أن أفراد األسرة واألقا        

قتلوا امرأة كانت ضحية العتداء جنسي ال ميكن هلم أن يستفيدوا مـن ختفيـف احلكـم     
على أساس التحريض اخلاطئ وأن مجيع األفعال اخلاطئة ال تـشكِّل بالـضرورة حتريـضاً               

  . خاطئاً
ت ضـحية هلـا     يف احلاالت اليت تصبح فيها امرأة ما حامالً نتيجة جلرميـة كانـ            ”تقرر أنه     •  

ال تطبَّــق عقوبــة بــشرط إهنــاء احلمــل علــى يــد ممارســني متخصــصني يف مستــشفى وال  
 أسبوعاً وتكون املرأة املعنية قـد أعطـت موافقتـها         ٢٠تكون فترة احلمل قد زادت عن       

  .“على إجراء العملية
جرى وضع قواعد بالنسبة لألشكال الرئيسية جلرمية االعتداء اجلنسي، كما أن جـرائم               •  

االعتداء اجلنسي اليت تؤدي إىل تدهور الصحة البدنية والعقليـة للـضحية يعاقَـب عليهـا            
ــة    . بعقوبــات أشــد ومرتكبــو اجلــرائم الــذين يتــسببون يف إصــابة ضــحية اجلرميــة بغيبوب

  .يشفى منها أو يف تعرُّضه للموت ُتفرض عليهم عقوبة األشغال الشاقة املؤبَّدة ال
قواعــد املتعلقــة جبرميــة االعتــداء اجلنــسي ُعرِّفــت عناصــر رئيــسية  يف املــادة الــيت حتــدِّد ال  •  

تتطلب إصدار أحكام أشد بالنسبة للقضايا اليت تكون فيها اجلرمية قد ارُتكبـت نتيجـة               
  .لتأثري خاطئ على أساس عالقات مرتبطة مبكتب عام أو خدمة عامة

 حبيـث ُيعتـرف بـأن       ُوضعت قواعد بالنسبة جلرمية اإلصابة الـيت تنطـوي علـى سـوء نيـة                •  
ارتكاب هـذه اجلرميـة ضـد أشـخاص منحـدرين مـن سـاللة مباشـرة أو ثانويـة أو ضـد                       
  . زوج، أو زوجة، أو ضد شقيق أو شقيقة على أهنا متثِّل الشكل الرئيسي هلذه اجلرمية

التعـذيب واملعاملـة    ”القواعد املتعلقة جبرائم التعذيب واملعاملة القاسية ترد حتت عنوان            •  
ويف هذه املواد أُخذت يف االعتبار االلتزامات املفروضـة مبوجـب االتفاقـات       . “ةالقاسي

ويف مواجهــة هــذه االلتزامــات، ولغــرض محايــة  . الدوليــة الــيت ُتعتــرب تركيــا طرفــاًَ فيهــا 
الكرامــة اإلنــسانية مــن االنتــهاكات، تعــرَّف هــذه األفعــال علــى أهنــا فئــة مــستقلة مــن   

  .ت من العقوبة بالنسبة ألفعال التعذيب اإلجراميةاجلرائم وذلك من أجل منع اإلفال
عــدم الوفــاء بالتزامــات الرعايــة والــدعم الــيت يفرضــها قــانون األســرة يعــرَّف علــى أنــه    •  

ويف . وقد ُجعـل تنفيـذ إجـراءات التحـري واملقاضـاة مـشروطاً بتقـدمي شـكوى                . جرمية
منه أو يقيم معهـا     هذه املادة ُتفرض عقوبة على أي رجل يهجر امرأة أصبحت حامالً            
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والقــانون . إقامــة دائمــة وامتنــع عــن تقــدمي املــساعدة إليهــا ســواًء كانــاً متــزوَجني أم ال 
يفــرض عقوبــة احلــبس بالنــسبة للوالــدين اللــذين خيــالن بدرجــة كــبرية بالوضــع األديب   
ألطفاهلم، وأمنهم وصحتهم، بسبب اإلمهال أو عدم تقدمي الرعايـة العتيـادهم الـُسكر              

خــدرات واتبــاع أســلوب حيــاه ال يــوحي بالثقــة حــىت إذا كانــت حقــوقهم وتعــاطي امل
  .األبوية قد قُيِّدت

جرى وضع قواعد لتحديد الظروف اليت يف ظلها ُتعتـرب ممارسـة أفعـال إغـواء األفـراد،                    •  
وعنـد إعـداد هـذه القواعـد      . وخاصة حتريض األطفال، على ممارسة البغاء عمالً جنائياً       

لتزامــات الــيت تفرضــها االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة       أُخــذت يف االعتبــار اال 
  . االجتار

فحص األعضاء التناسلية تنظمه مادة منفصلة، وأي شخص يرسل امرأة كـي ُتفحـص                •  
أعـضاؤها التناسـلية أو يقــوم بـذلك الفحـص دون موافقــة أو دون قـرار يـصدره قــاضٍ       

رَّضاً لعقوبة احلبس لفتـرة تتـراوح       خمتص بناًء على طلب أحد املدَّعني العامني يكون مع        
  .بني ثالثة أشهر وسنة واحدة

علـى أنـه جرميـة    )  عامـاً ١٨عمره أقل مـن  (يعرَّف أي مجاع جنسي مع شخص قاصر       •  
  . منفصلة

ويف احلـاالت الـيت يكـون    . ُعرِّفت أفعـال االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال بأهنـا جـرائم           •  
ملباشـرة أو زوج أم أو أب بـالتبين أو وصـي، مبـا              فيها مرتكب اجلرمية فرد من الساللة ا      

  .يشمل الدرجتني الثانية والثالثة، تزاد مدة احلكم الصادر مبقدار النصف
ــال      •   ــساء واألطف ويف هــذه القواعــد أُخــذت يف   . وضــعت قواعــد ملكافحــة االجتــار بالن

  . االعتبار االلتزامات املفروضة على تركيا مبوجب اتفاقات دولية
 الـيت حتكـم جرميـة التمييـز تـرد يف القـانون اجلنـائي، وقـد أُدرج اجلـنس ضـمن                       القواعد  •  

وحرمان أشخاص معيَّنني من املساعدات املنـصوص عليهـا يف القـانون            . أسباب التمييز 
بــسبب أفعــال متييــز، خــالف األفعــال املــسموح هبــا وفقــاً للقــوانني واللــوائح، ختــضع     

  . للعقوبة
التركــي اجلديــد حيــز النفــاذ يالَحــظ بــشكل متزايــد   ومنــذ أن دخــل القــانون اجلنــائي    

واحملاكم ُتـصدر أحكامـاً أشـد       . حدوث تطورات إجيابية بالنسبة لتنفيذ أحكام النظام األساسي       
  .وخاصة بالنسبة جلرائم التقاليد والشرف
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إىل املـادة الـيت     “ باسـم الـشرف   ”ويف عدد من القضايا اليت ُنظر فيها بعد إضافة عبارة             
كـام املتعلقـة باألشـكال الرئيـسية جلرميـة القتـل البـشعة الـيت تتطلـب إصـدار حكـم                   تتضمن األح 

  .بالسجن املؤبد، ُتفرض العقوبة ليس فقط على مرتكب اجلرمية بل أيضاً على احملرِّضني
ولتعزيز وضمان اإلنفاذ الكامل للقـانون اجلنـائي اجلديـد عقـدت وزارة العـدل العديـد                   

ت التدريبية لقضاة ومـدَّعني عـامني يعملـون يف حمـاكم خمتلفـة يف               من احللقات الدراسية والندوا   
  . شخص٨ ٥٠٠مجيع أحناء تركيا ويبلغ عددهم حوايل 

  :قانون محاية الطفل
ــاراً مــن        ــة الطفــل، الــذي أصــبح نافــذ املفعــول اعتب ــه / متــوز١٥يــنص قــانون محاي يولي
 وال تتـوفر لـديهم إمكانـات    ، على توفري دور إيواء مالئمة لألفراد الذين يعولون أطفاالً      ٢٠٠٧

اإليــواء وللنــساء احلوامــل اللــوايت تتعرضــن خلطــر مميــت، واحملافظــة علــى ِســرية عنــاوين هــؤالء   
  .األفراد بناًء على طلبهم

التقريـران الـدوريان    (والقـانون املـدين     ) ورد شرحه أعـاله   (وإضافة إىل القانون اجلنائي       
ن العمل اجلديد حتديد القواعد املتعلقـة بالتعـديالت الـيت          أُعيد يف قانو  ) الرابع واخلامس اجملمَّعان  

سبقت اإلشارة إليها واملتعلقة باألحكـام القانونيـة الـيت تـنظِّم إجـازة األمومـة وإجـازة الرضـاعة           
مـن  ) ب(لالطالع على معلومات تفصيلية بشأن هـذه املـسألة، انظـر الفقـرة الفرعيـة                (الطبيعية  
  ).١١ من املادة ٢الفقرة 

م املديرية العامة املعنية مبركز املرأة بوضع مشروع قـانون جديـد إلجـازة األمومـة               وبقيا  
فإهنا هتدف إىل توفري أساس قـانوين جيعـل حقـوق اإلنـاث العـامالت وموظفـات اخلدمـة املدنيـة            
متوافقة ويتيح املشاركة النشطة من جانب اآلباء يف رعاية األطفال وتربيتـهم، وهـي وظيفـة ال                 

لالطـالع علـى معلومـات      (لى نطـاق واسـع يف اجملتمـع التركـي مـن مـسؤولية األم                تزال ُتعترب ع  
  ). ١١ من املادة ٣تفصيلية عن مشروع القانون هذا، انظر الفقرة 

وقـــد أدرجـــت تركيـــا يف دســـتورها ويف قـــانون العمـــل أحكامـــاً تتعلـــق باملـــساواة يف    
ضمانات قانونيـة ودسـتورية     مشاركة النـساء والرجـال يف حيـاة العمـل وزوَّدت هـذه املـسألة بـ                

  ). ١١لالطالع على معلومات تفصيلية انظر املادة (
  :منشور رئاسة جملس الوزراء

تتمثَّل إحدى اخلطـوات اهلامـة األخـرى الـيت اُتخـذت للقـضاء علـى العنـف املوجَّـه ضـد                 
تتعلـق  حبث األسباب اليت تؤدي إىل القتـل لـدوافع          ”املرأة يف تشكيل جلنة حتري برملانية ألغراض        

  . “بالعادات والشرف وبالعنف املوجَّه ضد النساء واألطفال وحتديد التدابري اليت ينبغي اختاذها
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وبعــد تقــدمي تقريــر شــامل أعدتــه اللجنــة صــدر منــشور لرئاســة جملــس الــوزراء حيــدِّد      
وقـد عهـد املنـشور للمديريـة العامـة املعنيـة مبركـز              . التدابري الـيت سـُتتخذ واملؤسـسات املـسؤولة        

املرأة بواجب تنسيق األنشطة والتدابري من أجـل مكافحـة العنـف املوجَّـه ضـد املـرأة وعمليـات                  
ويف سـياق هـذه الوظيفـة تقـوم املديريـة العامـة املعنيـة             . القتل ألسباب تتعلق بالعادات والشرف    

وقـد أنـشأت    . املتعاونـة ذات الـصلة    /مبركز املرأة مبراقبة أنشطة املؤسسات والوكاالت املسؤولة      
وذلـك مبـشاركة مـن    “ جلنة رصد العنـف املوجَّـه ضـد املـرأة    ”املديرية العامة املعنية مبركز املرأة     

ممثلني جلميع الوكاالت واملؤسسات العامـة ذات الـصلة واجلامعـات واملنظمـات غـري احلكوميـة           
وجتتمـع اللجنـة برئاسـة وزيـر الدولـة          . اليت تعمل مـن أجـل مكافحـة العنـف املوجَّـه ضـد املـرأة               

ؤون املرأة واألسرة من أجل تقييم الوضع القـائم ولتحديـد مـدى القيـام بتنفيـذ املـسؤوليات                   لش
وإضافة إىل هذا فإنه وفقاً للتدابري التحوُّطية املرتـآة يف          . احملدَّدة يف منشور مكتب رئيس الوزراء     

ــشور جــرى إعــداد   ــرأة     ”املن ـــزيل ضــد امل ــة ملكافحــة العنــف املن ــرة (“ خطــة العمــل الوطني الفت
وذلك مبـشاركة مـن مجيـع األطـراف الـيت هلـا صـلة مبـسألة العنـف مـن أجـل                  ) ٢٠١٠-٢٠٠٧

وقد ُوضعت خطة العمل هذه موضع التنفيذ مبوافقة مـن وزيـر            . وضع أساس للسياسات العامة   
  .الدولة لشؤون املرأة واألسرة

   :وجبانب اجلهود التشريعية جرى االضطالع باألنشطة التالية فيما يتعلق بالتنفيذ  
فــإن الــوزراء املختــصني وقّعــوا يف هنايــة عــام  ) د (٢كمــا ذُكــر أعــاله بالنــسبة للمــادة    •  

، بتعاون من جانب املديرية العامة املعنية مبركز املـرأة واملديريـة العامـة لألمـن،      ٢٠٠٦
علـــى بروتوكـــول جـــرى إعـــداده لبـــدء مـــشروع للتـــدريب أثنـــاء اخلدمـــة يقـــدَّم إىل  

هبــدف زيــادة وعــيهم وحــساسيتهم بالنــسبة ملــسائل فــرد مــن قــوة الــشرطة  ٤٠ ٤٠٠
العنف املوجَّه ضد املرأة والعنف املنـزيل واملساواة بني اجلنـسني وأسـاليب التعامـل مـع             

. ضحايا العنف وتنفيذ القانون املتعلق حبمايـة األسـرة والقـوانني األخـرى ذات الـصلة               
 يف مجيع أحناء تركيـا      ٢٠٠٧مايو  /ويف إطار عملية تدريب املدرِّبني اليت بدأت يف أيار        

 مـدرباً التـدريب إىل   ٢٧٠ومنذ ذلك الوقـت يقـدِّم   .  مشاركاً ٢٧٠اسُتكمل تدريب   
أفراد قوة الشرطة اليت تعمـل يف مراكـز الـشرطة الـيت يتقـدَّم إليهـا ضـحايا العنـف مـن                      

 سـوف  ٢٠٠٨ومع إمتام عمليات التدريب حبلول هناية عـام        . اإلناث كوكاالت أوىل  
مكن توحيـد ُنظـم التـسجيل يف مراكـز الـشرطة واتبـاع هنـج يركِّـز علـى                    يكون من امل  

والنشاط موضع البحث له أمهية أيـضاً بالنـسبة الكتـساب اخلـربة يف العمـل                . الضحايا
  . مع الرجال
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ــا إىل االحتــاد األورويب بــدأ تنفيــذ       •   يف ســياق برنــامج التعــاون املــايل قبــل انــضمام تركي
  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة السنتني “ جلنسنيتشجيع املساواة بني ا”مشروع 

واملشروع الذي نفَّذته املديرية العامة املعنية مبركز املرأة يتألف من مكوِّنتني، واملكوِّنـة              
ــدرة املؤســسية  ”األوىل هــي  ــز الق ــك    “ تعزي ــدرة املؤســسية لتل ــز الق وهتــدف إىل تعزي

للمشروع اليت حتمـل اسـم   ويف سياق املكوِّنة الثانية . الدائرة وللوكاالت املتعاونة معها   
، سوف ُتجرى دراسات حبثية نوعية وكَميـة عـن          “مكافحة العنف املنـزيل ضد املرأة    ”

أسباب ونتائج العنف املنـزيل ضد املرأة، كما سـيجري وضـع منـاذج لقواعـد البيانـات                 
  .وللخدمات وإنشاء وحدات إلثارة الوعي وللتدريب أثناء العمل

لني يف رئاسة الشؤون الدينية برامج تدريب أثناء العمل تـشمل           قُدِّمت إىل األفراد العام     •  
، “واجبـــات وســـلطات ومـــسؤوليات املديريـــة العامـــة املعنيـــة مبركـــز املـــرأة”مـــسائل 

أعمـال القتـل ألسـباب      ”و“ القانون املدين التركي اجلديد من منظور حقـوق املـرأة         ”و
  .“املساواة بني اجلنسني”و“ تتعلق بالعادات والشرف

، تقــدِّم املديريــة ٢٠٠٧طــار قــانون محايــة الطفــل الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف عــام يف إ  •  
العامة للخدمات االجتماعية ووكالـة محايـة الطفولـة دور إيـواء مالئمـة لألفـراد الـذين                  
لديهم أطفال وال تتـوفر هلـم أمـاكن إيـواء، وللنـساء احلوامـل املعرَّضـات خلطـر املـوت                     

  .اخلاصة بالنساء“ دور الضيافة”ريق والنساء ضحايا العنف، وذلك عن ط
ــة إدارة        •   ــة الطفول ــة محاي ــة ووكال ــة للخــدمات االجتماعي ــة العام ــوىل املديري  داراً ٢٥تت

 داراً الستـضافة النـساء أُنـشئت يف        ٢٤وإضافة إىل هـذا فإنـه يوجـد         . الستضافة النساء 
اراً مـــن واعتبـــ. احملافظـــات والبلـــديات واألحيـــاء أو يف إطـــار أحكـــام قانونيـــة خاصـــة

ومـن املعـروف أن     .  داراً للـضيافة يف مجيـع أحنـاء تركيـا          ٤٩ يوجـد    ٢٠٠٨يوليـه   /متوز
وهلذا فإنـه مـع صـدور قـانون البلـديات           . هذه اخلدمات ال تزال غري كافية للبلد ككل       

.  ُمنحت البلديات أيضاً سلطة تقدمي اخلدمات إىل النساء ضـحايا العنـف            ٥ ٣٩٣رقم  
 جيعل من املمكـن حتـسني اخلـدمات احلمائيـة والوقائيـة             ولذلك فإن هذا القانون سوف    

 بـذل   ٢٠٠٧وباإلضافة إىل هذا فقـد بـدأ يف عـام           . اليت تقدَّم إىل النساء ضحايا العنف     
جهـــود، بتعـــاون مـــن وزارة الداخليـــة واالحتـــاد األورويب وصـــندوق األمـــم املتحـــدة   

  . دور إيواء أخرى٨للسكان، من أجل إقامة 
 من أجل النساء واألطفـال، وهـو يعمـل اآلن ملـدة             183ن برقم   أنشئ خط هاتفي ساخ     •  

ــن        ٢٤ ــال م ــساء واألطف ــد الن ــام يف األســبوع هبــدف تزوي ــبعة أي ــوم وس  ســاعة يف الي
ــة يف اجملــاالت النفــسية         ــدمات إعالمي ــاطره خب ــون خم ــذين يواجه ــف أو ال ضــحايا العن
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دمات الـيت  والقانونية واالقتصادية، مـع تزويـدهم مبعلومـات عـن مؤسـسات تقـدمي اخلـ          
، وكــذلك باملــساعدة الــيت حيتــاجون إليهــا يف أقــرب وقــت ميكــن هلــم أن يلجــأوا إليهــا

ــن ــام   . ممكـ ــدأت يف عـ ــة الـــيت بـ ــام  ٢٠٠٢والعمليـ ــا يف عـ ــرى تعميمهـ  يف ٢٠٠٦ جـ
والطلبــات الــيت تــرد عــن طريــق اخلــط الــساخن يــتم التعامــل معهــا مــن    . مقاطعــة ٨١

ويقـوم مـن يتلقـون الطلبـات        . م الـنفس  جانب أخصائيني اجتماعيني وأخصائيني يف عل     
بتقيــيم حالــة مقــدِّم الطلــب ومــدى إحلاحيــة الوضــع واخلــدمات الــضرورية ويقومــون    
باالتصال بنقابات احملامني بالنسبة للمسائل القانونيـة وبوكـاالت إنفـاذ القـانون عنـدما               
ــدخل يف حــاالت الطــوارئ،        ــة الت ــساعدة مــن أفرق ــى م يتطلــب املوقــف احلــصول عل

ات اخلدمات االجتماعية يف املقاطعات عنـدما يكـون مقـدِّم الطلـب حباجـة إىل                ومبديري
 قـدَّم اخلـط الـساخن خـدمات       ٢٠٠٧واعتباراً مـن عـام      . مساعدة نفسيه أو إىل مأوى    

  . شخصا١٣٢ً ٦١٧إىل 
ــشورة، وكــذلك         •   ــدِّم خــدمات اإلرشــاد وامل مراكــز إرشــاد األســرة، وهــي مراكــز تق

 إعادة التأهيـل،    - اإلمنائية وخدمات العالج     -ة والتعليمية    الوقائي -اخلدمات احلمائية   
من أجل محايـة احليـاة األسـرية ودعمهـا ولتقـدمي حلـول للمـشكالت املتعلقـة هبـا، زاد                     

وعــدد األشــخاص . ٢٠٠٨أبريــل / مركــزاً يف نيــسان٤٠ مقاطعــة إىل ٣٦عــددها يف 
ــسابق      ــالتقرير ال ــرة املــشمولة ب ــذ الفت ــذين حــصلوا علــى خــدمات من  ٣٧ ٧٨٢هــو ال

  . شخصاً
ــة العامــة   ٧١يف إطــار مــشاركة النــساء يف التنميــة قــدَّم     •   ــاً تابعــاً للمديري  مركــزاً جمتمعي

 امــرأة منــذ ٢١٣ ٠٢٣للخــدمات االجتماعيــة ووكالــة محايــة الطفولــة اخلــدمات إىل   
، وتقوم املراكز اجملتمعية بتنفيذ مشاريع تتعلق بالنـساء       . الفترة املشمولة بالتقرير السابق   

وتشجيع االجتاهـات والـسلوكيات الـيت تتفـق مـع أسـلوب احليـاة يف املنـاطق احلـضرية                    
واملوجَّهة حنو حـل املـشكالت مبـشاركة مـن املـواطنني واملنظمـات الرمسيـة واملنظمـات           

ومتشياً مـع األهـداف   . غري احلكومية، مبا يوفر لألشخاص احملليني ظروفاً معيشية أفضل    
 تقــوم هــذه املراكــز أيــضاً بتزويــد النــساء ضــحايا العنــف   األساســية للمراكــز اجملتمعيــة

باملــشورة النفــسية والقانونيــة وباملــساعدة االقتــصادية، كمــا أهنــا تقــيِّم ظــروف النــساء   
  .اللوايت تطلنب احلصول على مأوى وتبلِّغ السلطات املختصة هبذه الطلبات

البيـــوت، إضـــافة إىل هـــذا، جيـــري االضـــطالع مبـــشاريع مثـــل مـــشروع دعـــم ربـــات   •  
ومشروع رعاية الطفل يف البيت، وأنشطة مدرَّة للـدخل مثـل الـربامج املهنيـة املختلفـة                 

نسج السجاد، أشـغال اإلبـرة، التطريـز، أعمـال الرخـام، مهـارات احلاسـوب، رعايـة                  (
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، كما جيري إنشاء أسـواق ومعـارض للنـساء،          )كبار السن، رعاية املرضى، وغري ذلك     
وتنفَّـذ  . زيادة املعرفة والوعي ورفع مستويات املهارات     وكذلك توضع برامج تدريبية ل    

انظـر  (يف هذه املراكز أنشطة من أجل برنامج تدريب النساء يف جمال حقوق اإلنـسان               
 األطفال، والتـدريب الـوظيفي      -، وتدريب أفراد األسرة     “أسريت”، وبرامج   )٣املادة  

  .يف جمال حمو أُمية البالغني، وكذلك برامج دعم اآلباء
ــساء يف        •   ــه واملهــن وغــري ذلــك إىل الن ــيم والتوجي ــسبة ملــسائل التعل تقــدَّم اخلــدمات بالن

مركزاً جمتمعياً متعدد األغراض تقع يف املنطقـة الـشرقية واملنطقـة اجلنوبيـة الـشرقية           ٢٩
انظـر  (يف إطار مشروع جنـوب شـرقي األناضـول الـذي تنفِّـذه إدارة التنميـة اإلقليميـة           

  ).١٤ من املادة ٢ن الفقرة م) أ(الفقرة الفرعية 
يف إطــار الرعايــة الــصحية العامــة تــشكِّل االضــطرابات العقليــة مــشكلة هامــة بالنــسبة      •  

وجيري اختاذ تدابري خمتلفـة     . للصحة العامة يف تركيا كما هو احلال يف مجيع أحناء العامل          
ل أيـضاً  ملنع حاالت االنتحار اليت هلا صلة باالضـطرابات العقليـة، وهـي حـاالت تـشكِّ         

ومــــن هــــذه الناحيــــة جــــرى تــــدريب     . ظــــاهرة شــــائعة احلــــدوث بــــني النــــساء    
شخــصاً مــن العــاملني يف جمــال الــصحة مــن جانــب جمــالس تــدريب توجــد    ١٦ ٠٥٦

ــام       ــدأهتا يف ع ــيت ب ــشطة ال ــك يف ســياق األن ــات وذل ــا يف املقاطع  وزارة ٢٠٠٤مقاره
وحـدات للرعايـة    ”وانطالقاً من جانب آخـر لألنـشطة الوقائيـة جـرى إنـشاء              . الصحة

وبـدأت تلـك املراكـز يف تقـدمي خـدماهتا           “ النفسية واالجتماعية والتدخل يف األزمـات     
ــر /يف شــباط ــشفيات  ٢٠٠٦فرباي ــة يف املست ــشئت  .  يف غــرف احلــاالت الطارئ ــد أن وق

واهلـدف يتمثَّـل    . ٢٠٠٨ مقاطعة يف عام     ٤٩ مستشفى يف    ٩٧الوحدات املذكورة يف    
ــول عــام   يف تعمــيم هــذه الوحــدات يف مجيــ   ــا حبل  وخفــض عــدد  ٢٠١٠ع أحنــاء تركي

  .٢٠١١حاالت االنتحار بنسبة الثلث حبلول عام 
دور العـاملني يف جمـال الـصحة يف         ” بروتوكـول    ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٣وقِّع يف     •  

بـني املديريـة العامـة      “ مكافحة العنف ضد املرأة ومشروع اإلجـراءات القابلـة للتطبيـق          
وبـالتوقيع علـى الربوتوكـول يكـون قـد بـدأ بـذل              .  ووزارة الـصحة   املعنية مبركـز املـرأة    

جهــود لتحديــد إجــراءات اخلــدمات الــصحية الــيت تقــدَّم إىل ضــحايا العنــف اإلنــاث      
والنساء املعرَّضات للخطر وتنظيم التدريب ذي الصلة أثناء العمل لألفـراد العـاملني يف              

مـايو  / جمـال الـصحة بـدأت يف أيـار      والربامج التدريبية لألفراد العاملني يف    . جمال الصحة 
 مـــدرِّب ٥٠٠ومبوجـــب الربوتوكـــول املـــذكور يتمثَّـــل اهلـــدف يف تـــدريب . ٢٠٠٨

  . فرد من العاملني يف جمال الصحة عن طريق أولئك املدرِّبني٧٥ ٠٠٠والوصول إىل 
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ــة تــشارك يف أنــشطة للنــساء يف خمتلــف       •   ــنظَّم اجتماعــات مــع منظمــات غــري حكومي ت
وباإلضافة إىل جلـان التعلـيم والـصحة        . ييم التطورات املتعلقة مبركز املرأة    املقاطعات لتق 

والقــانون، وكــذلك التوظيــف واملــشاريع التجاريــة، الــيت أنــشئت وتعمــل بتنــسيق مــن  
املديرية العامة املعنية مبركز املرأة، جرى أيضاً إنشاء جلـان للعالقـات الدوليـة ووسـائط                

  .اإلعالم والبيئة والكوارث
ف الربنامج القطري الرابع لتركيـا الـذي وضـعه صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  يهد  •  

إىل ختفيف حـدَّة الفقـر وحتـسني صـحة األمهـات ومكافحـة              ) ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  (
متالزمـة  /فريوس نقص املناعـة البـشرية     /األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي      

اة بـني اجلنـسني، وتعزيـز املـساواة يف          ، وتعزيـز املـساو    )اإليـدز (نقص املناعـة املكتـسب      
والربنـامج القطـري الرابـع يتـألف مـن          . احلقوق بالنسبة للنساء، وزيادة قدرات النـساء      

اسـتراتيجيات الـسكان   ”و“ نـوع اجلـنس   ”و“ الـصحة اإلجنابيـة   ”ثالث مكوِّنات هي    
للربنـامج جيـري تنفيـذ عمليـات التنـسيق          “ نـوع اجلـنس   ”ويف إطار مكوِّنة    . “والتنمية

والربجمة للجزء األكـرب مـن املـساعدة الدوليـة الـيت تقـدَّم مـن أجـل حتقيـق املـساواة بـني              
ــا  ومــع وجــود هــذه املكوِّنــة حيتــل النظــر يف حقــوق   . اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف تركي

. اإلنسان للمرأة موقعاً له أولوية يف األنشطة املوجَّهة حنو إجياد البيئة السياسية املطلوبـة          
املكوِّنة هتدف إىل خفض ما يترتب مـن عنـف قـائم علـى نـوع اجلـنس                  وعلى هذا فإن    

  .ومحاية املرأة ومتكينها
  :األنشطة اليت هتدف إىل إثارة الوعي

محلــة وقــف  ”٢٠٠٤يف ســياق مكافحــة العنــف املوجَّــه ضــد النــساء بــدأت يف عــام      
ة الدولــة كخطــوة أوىل يف برنــامج طويــل األجــل ينفَّــذ بتعــاون بــني وزار  “ العنــف ضــد املــرأة 

  .لشؤون املرأة واألسرة وصندوق األمم املتحدة للسكان
وكانت احلملة هتدف أساساً إىل إثارة الوعي يف اجملتمع وزيـادة احلـساسية االجتماعيـة بالنـسبة                 

واألنشطة اليت تدخل يف نطاق احلملة ُيـضطلع هبـا بالـدعم املقـدَّم مـن                . ملسألة العنف ضد املرأة   
ت صــلة، وســلطات حمليــة، ووســائط اإلعــالم، ومنظمــات غــري وكــاالت ومؤســسات عامــة ذا

ــا، وأفرقــة كــرة القــدم      حكوميــة، ومنظمــات دوليــة، وكــذلك مــن فنــانني مــشهورين يف تركي
. األعضاء يف االحتاد التركي املمتاز لكرة القـدم، وفرقـة اإلنـشاد املتعـدد األنغـام التابعـة للدولـة                   

  :ومن أجل إثارة الوعي يف إطار احلملة
  يمت حفالت لفرق موسيقية تقدِّم أغاٍن شعبية عن موضوع املرأة؛ أق  • 
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نـزل العبو كرة القدم يف الفرق األعضاء يف االحتـاد التركـي للفـرق املمتـازة إىل أرض                    •  
املالعب وهم يرتدون مالبس حتمـل عالمـات مميِّـزة وقمـصاناً قـصرية الكمَّـني مكتوبـاً                  

ن خـالل جهـد تعـاوين مـع رئاسـة االحتـاد             وذلـك مـ   “ أوقفوا العنف ضد املرأة   ”عليها  
  التركي لكرة القدم؛ 

كــي يــستخدمها أعــضاء  “ أوقفــوا العنــف ضــد املــرأة ”قُــدِّمت شــارات حتمــل شــعار    •  
  الربملان؛

ُعرضــت للبيــع منتجــات شــركات مالبــس الرجــال وهــي حتمــل شــارات كُتــب عليهــا   •  
مـع االحتـاد التركـي      وذلك عن طريـق جهـد تعـاوين         “ أوقفوا العنف ضد املرأة   ”شعار  

  ملصنِّعي املالبس؛ 
مـن جانـب    “ أوقفوا العنـف ضـد املـرأة      ”اسُتخدمت ملصقات عرض ولوحات حلملة        •  

 تــشرين ٢٥حمــالت ومراكــز بيــع ويف الــشوارع خــالل األســبوع الــذي يقــع فيــه يــوم  
  نوفمرب؛/الثاين

يفزيــون جــرى إعــداد جممــوعيت لقطــات ألفــالم وأُذيعــت اجملموعتــان علــى قنــوات التل     •  
وقدَّمت واحدة من جمموعيت لقطات األفالم ممثلني والعـيب كـرة قـدم             . احمللية والوطنية 

مشهورين، يف حني تضمَّنت اجملموعة األخـرى بيانـات لـرئيس الـوزراء ووزيـر الدولـة                 
لشؤون املرأة واألسرة ورئيس الشؤون الدينية واملدير العام املعين مبركز املـرأة وهـو مـا               

  إىل العنف املوجَّه ضد املرأة؛لفت االنتباه 
  ، أُعدت جمموعتا لقطات من أفالم وُعرضتا على اجلمهور؛ ٢٠٠٧يف عام   •  
أوقفـوا العنـف    ” مـسابقة للـصحفيني الـشباب حـول موضـوع            ٢٠٠٥ُنظِّمت يف عـام       •  

من أجل إجياد وعي فيما بني الصحفيني الشباب واإلسهام يف حثِّهم علـى             “ ضد املرأة 
  يحة إزاء هذه املشكلة؛ إتباع ُنهج صح

بتعاون مع رئـيس األركـان العامـة ُصـمِّمت مـواد تدريبيـة وأقـراص ُمدجمـة وملـصقات              •  
وهــذه الوســائل تــضمَّنت رســائل بــشأن مــسائل  . حاميــة عــسكرية ٦٠٠وقُــدِّمت إىل 

ــوق         ــساء والرجــال، وحق ــني الن ــساواة ب ــق امل ــدارس، وحتقي ــات بامل ــق بإحلــاق البن تتعل
والعنـف املوجَّـه ضـد املـرأة، ومنـع القتـل القـائم علـى أسـاس التقاليـد                    اإلنسان للنساء،   

والشرف، كي ُتستخدم كجـزء مـن بـرامج التـدريب الروتينيـة الـيت تقـدَّم إىل اجملنَّـدين                    
خالل فترة خدمتهم العسكرية هبدف إثارة إحـساسهم بـأن الرجـال يـشكلون عنـصراً                

  .هاماً ملكافحة العنف املوجَّه ضد املرأة
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ضافة إىل األنشطة العامـة الـيت قامـت هبـا الدولـة لتقـدمي املعلومـات وإثـارة الـوعي               وباإل  
هنــاك أيــضاً مــشاركة مــن جانــب املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص يف األنــشطة           

وعلى سـبيل املثـال   . واحلمالت اجلارية وخاصة ما يتعلق منها مبكافحة العنف املوجَّه ضد املرأة   
ــإن  ــدر ”ف ــامج الت ــسان للمــرأة  الربن ــق حبقــوق اإلن ــة نتيجــة   “ ييب املتعل ــدَّم يف املراكــز اجملتمعي يق

للتعــاون بــني الوكــاالت التابعــة للدولــة ومنظمــة غــري حكوميــة مــن أجــل إثــارة الــوعي بالنــسبة 
وإضــافة إىل هـذا فــإن إحــدى منظمـات وســائط اإلعــالم، وهـي صــحيفة يوميــة    . حلقـوق املــرأة 

 حبملة إعالمية واسعة النطاق حتـت شـعار   ٢٠٠٤تقوم منذ عام وطنية هلا أكرب توزيع يف البلد،  
  .“أوقفوا العنف العائلي”

  .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكِّل متييزاً ضد املرأة  )ز(  
ــشكِّل متييــزاً ضــد املــرأة أُلغيــت            ــا تقريبــاً ت ــيت كانــت مجيعه ــام اجلنائيــة ال . إن األحك

نون اجلنــائي التركــي الــيت تفــسَّر يف بعــض األحيــان مــن جانــب بعــض    واألحكــام املتبقيــة للقــا 
املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة بــاملرأة علــى أهنــا ليــست يف صــاحل النــساء والــيت أُشــري إليهــا يف 
التعليقات اخلتامية للتقريرين الـدوريني الرابـع واخلـامس اجملمَّعـني لتركيـا هـي يف الوقـت احلـايل                    

  .ب الرأي العامموضع للمناقشة من جان
  :٣املادة   

تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة       
واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها                 

ية والتمتــع هبــا علــى الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســ
  .أساس املساواة مع الرجل

أصبحت تركيا طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                    
املــرأة ويف الربوتوكــول االختيــاري، وأيــضاً يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغريهــا مــن االتفاقــات     

ليـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف     الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقـات منظمـة العمـل الدو           
وإضـافة إىل ذلـك فـإن    . امليدان االقتصادي، وجملس أوروبا، ومؤمتر األمـن والتعـاون يف أوروبـا        

تركيا تؤيد مجيع املبـادرات اإلقليميـة والعامليـة الـيت هتـدف إىل حتقيـق املـساواة وإعمـال حقـوق                      
  . اإلنسان وتشارك يف الربامج الدولية ذات الصلة

فت تركيا املديرية العامـة املعنيـة مبركـز املـرأة، الـيت ُنظِّمـت كآليـة وطنيـة لـضمان                     وكلَّ  
ــدعم مجيــع اجلهــود الــيت هتــدف إىل النــهوض مبركــز املــرأة، ووضــع        املــساواة بــني اجلنــسني، ب

وإضـافة إىل هـذا فـإن    . استراتيجيات وخطط وبرامج، واإلسهام يف وضع السياسات األساسـية     
نية مبركز املرأة تتوىل أيضاً مهام رصد وتقييم نتائج األنشطة الـيت ُيـضطلع هبـا                املديرية العامة املع  
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ــساء كمــسألة        ــراف باملــساواة بــني الرجــال والن ــوعي لــدى اجلمهــور مــن أجــل االعت ــشر ال ون
  .اجتماعية
األرقام الـيت ظهـرت يف اإلحـصاءات، الـيت تـشكِّل            /وبالنظر إىل التباُينات يف التعريفات      

وسائل اليت تستخدمها املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز املـرأة يف أعماهلـا، بـدأت                  واحدة من أهم ال   
، وهــي دراســة جتمــع بــني “حتديــد مؤشــرات نــوع اجلــنس”املديريــة الدراســة الــيت حتمــل اســم 

والغرض النهائي للدراسـة هـو حتديـد أوجـه القـصور            . األطراف اليت تنتج البيانات وتستخدمها    
ملرأة وإتاحــة احلــصول علــى إحــصاءات دقيقــة وحديثــة وموثــوق هبــا يف اإلحــصاءات املتعلقــة بــا

ويف سياق تلك الدراسة جرى حصر البيانات املتعلقة بـبعض الوكـاالت واملؤسـسات              . وشاملة
  .اليت تتوىل وظائف أساسية يف عملية وضع البيانات

وإضــافة إىل هــذا فقــد جــرى تــشكيل أفرقــة عاملــة بــشأن مــسائل التعلــيم، والــصحة،      
ــا ــات       وحي ــشاركة يف اآللي ــف، ووســائط األعــالم وامل ــر، والعن ــة والفق ــة الريفي ة العمــل والتنمي

إداريـة، تـشتمل    /آليات صـنع القـرار، كمـا قُـدِّمت توصـيات بالنـسبة لقواعـد قانونيـة                /السياسية
  .على حلول، كي تنفذها املؤسسات ذات الصلة

ى التمييز ضد املـرأة جـرى    ولتنفيذ اإلصالحات القانونية اليت حتقَّقت هبدف القضاء عل         
مــن جانــب “ برنــامج تــدرييب يف جمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة ”طــوال عــشر ســنوات تنفيــذ  

منظمــة غــري حكوميــة واملديريــة العامــة للخــدمات االجتماعيــة ووكالــة محايــة األطفــال التابعــة   
نـساء  والربنامج، الذي يهدف إىل رفـع مـستوى املعرفـة والـوعي لـدى ال          . لرئاسة جملس الوزراء  

 مركزاً تابعاً للمديريـة     ٥٥ يف   ٢٠٠٧بالنسبة للقوانني وحقوق اإلنسان، جيري تنفيذه منذ عام         
  . مقاطعة ٣٢يف 

  :٤املادة   
ال يعتـــرب اختـــاذ الـــدول األطـــراف تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة تـــستهدف التعجيـــل   ‐١‐٤  

كنـه جيـب أال يـستتبع       باملساواة الفعلية بني الرجـل واملـرأة متييـزاً كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة، ول                 
بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة، كمـا جيـب وقـف العمـل             

  .هبذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
إن التدابري اخلاصة املؤقتـة الـيت هتـدف إىل حتـسني الوضـع احلـايل للنـساء يف تركيـا هـي                 
وقد شاركت مجيع األطراف االجتماعيـة، وخاصـة اجملتمـع          . دها حمدود إىل حٍد كبري    تدابري عد 

 مـن الدسـتور    ١٠وعلى الـرغم مـن أن املـادة         . املدين، يف املناقشة اليت جرت بشأن هذه املسألة       
متهِّد الطريق أمام الدولة الختاذ تلك التدابري فإن مسألة التدابري اخلاصـة املؤقتـة ال تـزال موضـعاً                   

  .ناقشة من جانب األطراف االجتماعيةللم
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، وهـو   “التحويـل النقـدي املـشروط     ”واملساعدة التعليمية اليت تقدَّم يف إطـار مـشروع            
مــشروع جيــري تنفيــذه لغــرض إنــشاء شــبكة للمــساعدة االجتماعيــة هتــدف إىل إتاحــة الفرصــة 

 ضـمن قطـاع اجملتمـع    لتقدمي اخلدمات التعليمية األساسية بالكامـل إىل أطفـال اُألسـر الـيت ُتعتـرب      
وقـد ُنفِّـذ ألول مـرة تـدبري         . األكثر فقراً، تتـيح ألولئـك األطفـال فرصـة احلـصول علـى التعلـيم               

خاص مؤقت يف تقدمي هذه املساعدة وذلـك بتزويـد البنـات مبـساعدة أكـرب مـن املـساعدة الـيت                      
ل مرحلــة  يف املائــة خــال٢١والطالبــات حتــصلن علــى مــساعدة أكــرب بنــسبة  . يــزوَّد هبــا البنــون

وأحــد اجلوانــب اهلامــة .  يف املائــة خــالل مرحلــة التعلــيم الثــانوي٤٠التعلــيم األساســي وبنــسبة 
هـو أن املـدفوعات جيـري حتويلـها مباشـرة إىل      “ التحويل النقـدي املـشروط    ”األخرى ملشروع   

  ).١٠من املادة ) د(انظر الفقرة الفرعية (األمهات من أجل متكني النساء واألسر 
عدة أخرى جتدر اإلشارة إليها، ولو أهنا ال تشكِّل إجـراًء إجيابيـاً جتـاه النـساء                 وهناك قا   

بالنظر إىل أن غالبية ضحايا العنف املنـزيل هم من النساء، وهي اإلعفـاء مـن رسـوم احملـاكم يف                    
  . حاالت تقدمي الطلبات وإصدار األحكام مبوجب القانون املتعلق حبماية األسرة

 الدول األطراف تدابري خاصـة تـستهدف محايـة األمومـة، مبـا يف               ال يعترب اختاذ    ‐٢‐٤  
  .ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزياً

مـن الفقـرة    ) ب(لالطالع على معلومات عن إجازات األمومة، انظر الفقرة الفرعيـة           (  
 مـــن ٣ ، ولالطـــالع علـــى معلومـــات عـــن إجـــازات األبـــوة، انظـــر الفقـــرة ١١ مـــن املـــادة ٢

  )١١ املادة
  :٥املادة   
  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي  
ــق         )أ(   ــرأة، هبــدف حتقي ــسلوك الرجــل وامل ــة ل ــة والثقاف ــاط االجتماعي ــديل األمن تع

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة                
  سني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛أو تفّوق أحد اجلن

 الثقــايف الــسائدة إالّ مــن خــالل -لــيس مــن املمكــن تغــيري أمنــاط الــسلوك االجتمــاعي    
وجيــري يف تركيــا بــذل جهــود عديــدة هبــدف تغــيري أمنــاط الــسلوك . إجــراءات متعــددة األبعــاد

 احلياة ومن أجـل النـهوض        الثقايف السلبية اليت هلا صلة بأدوار النساء والرجال يف         -االجتماعي  
  . باملرأة

 للقــضاء ٢٠٠٦ و٢٠٠٤ويف هــذا الــسياق جيــري بــذل اجلهــود الــيت بــدأت يف عــامي   
على مجيع الصور والتعبريات التمييزية، والعناصر املماثلة، من الكتب املدرسـية مـن أجـل إزالـة                 
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مـن املعلومـات انظـر      لالطـالع علـى مزيـد       (العناصر اجملحفـة حلقـوق املـرأة مـن املـواد التعليميـة              
  ). ١٠من املادة ) ج(الفقرة الفرعية 

وبالنظر إىل الدور اهلام الذي تلعبه وسـائط اإلعـالم يف النـهوض بـاملرأة وتعـديل أمنـاط                     
 الثقـايف، جـرى وضـع قواعـد خمتلفـة لتحديـد املبـادئ واإلجـراءات الـيت                   -السلوك االجتمـاعي    

الراديو والتليفزيون هبدف منع عرض أمناط متييزيـة        ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار بالنسبة للبث يف         
لدور كل من اجلنسني واعتبار جسد املرأة سلعة يف وسائط اإلعالم، وأُضيفت الفقرات التاليـة               

  :إىل القانون الفرعي ذي الصلة
ينبغي أالّ تكون أية برامج إذاعية متضّمنة لتعـبريات وسـلوكيات غـري مقبولـة يف احليـاة          -  

 اســتغالل اجلـنس، حبيــث تعــرض األفــراد كـأدوات جنــسية وجتعــل مــن   العامـة، لغــرض 
  .جسم اإلنسان رمزاً جنسياً

ينبغي أالّ يكون التمييز والعنف املوجَّهان ضـد املـرأة والفئـات الـضعيفة واألطفـال مـن          -  
وينبغي أالّ تكـون للـربامج اإلذاعيـة طبيعـة تتجاهـل حقـوق املـرأة                . موضوعات اإلذاعة 

وينبغـي أالّ يتـضمن أي   . قة والقبول، كما ينبغي أالّ تقدَّم تلـك الـربامج      واحلق يف املواف  
برنامج إذاعـي مـا يـوحي باملوافقـة علـى عـدم املـساواة بـني الرجـال والنـساء يف احليـاة                     

أو إضـــفاء الطـــابع الـــشرعي علـــى جـــرائم مثـــل العنـــف املنــــزيل /العامـــة أو اخلاصـــة و
ب أو التقليـل مـن خطورهتـا أو احلـّض     واالعتداء بالضرب والتحرش اجلنسي واالغتصا   

  .على ارتكاهبا
وإضــافة إىل هــذا فقــد جــرى التوقيــع مــن جانــب اجمللــس األعلــى للراديــو والتليفزيــون     

وذلـك نتيجـة لألنـشطة الـيت        “ مبـادئ أخالقيـات البـثّ     ”واحتاد هيئات البث التليفزيـوين علـى        
كــن لــشركات البــثَ أن اضــطُلع هبــا هبــدف وضــع أســاس مــشترك للــسلوك األخالقــي الــذي مي

ووفقـاً  . توافق عليه يف معاجلتها للمشكالت الـيت ُتـصاَدف يف جمـال البـثَّ التليفزيـوين يف تركيـا       
ــع عــن         ــثّ، ضــمن جهــات أخــرى، أن متتن ــى جهــات الب ــيَّن عل ــات هــذه يتع ــادئ األخالقي ملب

الديانة ونـوع   تشجيع، وتربير، العنف وعن التمييز والتحقري والتحيُّز على أساس اللون واللغة و           
  .اجلنس، وأن يكون لديها اإلحساس مبشكالت النساء وتتفادى ما قد يوحي بأن املرأة سلعة

، الــذي بــدأ يف مجيــع أحنــاء تركيــا يف  “مــشروع التعريــف بوســائط اإلعــالم”وبتنفيــذ   
ــسنة الدراســية   ــون ووزارة     ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ال ــو والتليفزي ــى للرادي ــني اجمللــس األعل ــاون ب  بتع

ــيم الــ  ــسابع مقــرَّر للتعريــف بوســائط اإلعــالم     التعل وطين، أُدرج يف املقــرر الدراســي للــصف ال
هـو متكـني األطفـال،      “ مـشروع التعريـف بوسـائط اإلعـالم       ”والغـرض مـن     . كمقرَّر اختيـاري  

الذين يشكلون الفئـة األكثـر تعرُّضـاً لتـأثريات وسـائط اإلعـالم وانفتاحـاً عليهـا، وذلـك لتقيـيم                
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ئط اإلعـالم، وعملياهتـا ومـضموهنا الـذي خـضع لعمليـات حتريـر مـن                 ومراقبة هيكل هيئـة وسـا     
منظــور نقــدي، أي لتوجيــه األســئلة الــصحيحة والتوصــل إىل األجوبــة الــصائبة بــشأن وســائط   

  . اإلعالم
والــربامج التدريبيــة الــيت ُنفِّــذت، بتعــاون مــع رئاســة هيئــة األركــان، مــن أجــل اجلنــود    

سليب الــيت تـشجَّع عـدم املـساواة بـني النـساء والرجــال      والـضباط هبـدف إزالـة أمنـاط الـسلوك الـ      
مـن  ) و(انظـر الفقـرة الفرعيـة    (وفكرة تدين مركز املرأة جرى حبثها بالتفصيل يف هـذا التقريـر،        

  ). اليت تتعلق بأنشطة إثارة الوعي٢املادة 
، الـــذي يـــشكِّل إحـــدى “مـــشروع تعزيـــز توأمـــة القـــدرات املؤســـسية  ”ويف إطـــار   

، الـذي نفَّذتـه الـدائرة العامـة املعنيـة مبركـز             “ع تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني        مـشرو ”مكوِّنات  
ــدرييب       ــدِّم املــشروع الت ــه االحتــاد األورويب، قُ ــذي قدَّم ــايل ال ــاون امل ــرأة بالتع ــني  ”امل ــساواة ب امل

إىل جمموعـــة مـــستهَدفة تتـــألف مـــن مـــدرِّبني وخـــرباء شـــرطة ومنفـــذي سياســـات “ اجلنـــسني
ار هبـدف إجيـاد بيئـة تعاونيـة لإلعـالم وتبـادل االسـتراتيجيات مـن أجـل              وموظفني تنفيـذيني كبـ    
 أفـراد تـضم ممـثلني    ١١٠، تلقَّت جمموعة مكوَّنـة مـن     ٢٠٠٧ويف عام   . تعميم املنظور اجلنساين  

مــن مؤســسات عامـــة ومنظمــات غـــري حكوميــة وجامعـــات تــدريباً للمـــدربني، كمــا تلقَّـــى       
وعلــى هــذا يكــون العــدد اإلمجــايل  . “ اجلنــسنيالتــدريب يف جمــال املــساواة بــني ”فــرداً  ١٣٠

وخبـالف هـذه التـدريبات، شـارك        .  فـرداً  ٧٥٠ هـو    ٢٠٠٧لألفراد الذين تلقوا تـدريباً يف عـام         
 فـرداً   ٥٥؛ وكـان    “احللقة الدراسية للتـدريب يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني            ” أفراد يف    ١١٠

 فـرداً  ٥٥ان البـاقون وعـددهم   من املشاركني مـوظفني عمـوميني رفيعـي املـستوى، يف حـني كـ            
، جــرى ختطــيط أنــشطة التــدريب حبيــث   ٢٠٠٨وبالنــسبة لعــام . مــن الُعمــد أو نــواب الُعمــد 

  . فرد من منفِّذي السياسات٥٠٠يستفيد منها 
ــة         )ب(   ــة بوصــفها وظيف ــاً ســليماً لألموم ــة األســرية تفهم ــضمن التربي ــة أن تت كفال

 مـــن الرجـــال والنـــساء يف تنـــشئة أطفـــاهلم اجتماعيـــة واالعتـــراف باملـــسؤولية املـــشتركة لكـــل
ــع         ــار األساســي يف مجي ــال هــي االعتب ــصلحة األطف ــاً أن م ــى أن يكــون مفهوم وتطــورهم، عل

  .احلاالت
جيــري تنفيــذ أنــشطة تقــدمي املعلومــات وإثــارة الــوعي، الــيت هتــدف إىل تلبيــة احلاجــات   

ؤسـسات عامـة ومنظمـات غـري        املتوقَّعة لألسر خالل فترة تربيتها ألطفاهلا وذلك بتعـاوٍن مـع م           
  .حكومية خمتلفة يف مقدمتها وزارة التعليم الوطين

 األطفـال قبـل   -برنامج تـدريب اآلبـاء   ”واملشاريع املنفَّذة يف هذا اإلطار هي مشروع    
، وهـو مـشروع يهـدف إىل دعـم التنميـة يف املنــزل ويف الفـصل الدراسـي                    “االلتحاق باملدارس 
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ات التعليم ملرحلة ما قبل االلتحاق باملدارس وحتسني الـصالت          لألطفال الذين يلتحقون مبؤسس   
، وبرنـامج   “أسـريت ”برنـامج   (التعاونية بني املدارس واُألسر؛ وبرامج التدريب اخلاصة باألسرة         

هبــدف إثــارة ) “دعــم األب”، وبرنــامج “ ســنوات٦ األطفــال حــىت ســن -تــدريب األســرة ”
 هيكـل أُسـري سـليم، واملراحـل اإلمنائيـة للطفـل،             وعي اُألسر بالنـسبة ملـسائل مثـل أمهيـة إقامـة           

مــشروع اتــصال ”والعالقــات بــني األبــوين والطفــل، ومعرفــة أوجــه االخــتالل يف الــسلوك؛ و   
مــن أجــل اإلســهام يف جعــل هيكــل اُألســرة هــيكالً “ البيــوت باملــدارس وتغــيري أدوار الوالــدين

سـرية، وتواصـل األجيـال، وتنـشئة        صحياً، والتنمية البيولوجية والنفسية للطفـل، والعالقـات األُ        
الـذي يعـاجل مـسائل مكانـة املـرأة          “ مـشروع تـدريب األم واألب والطفـل       ”األفراد الـشباب؛ و   

  ). ١٠من املادة ) ب(انظر الفقرة الفرعية (وأمهيتها يف اجملتمع والعالقات اُألسرية 
أمستـــها وباإلضـــافة إىل املـــشاريع املـــذكورة أعـــاله فـــإن وزارة الـــصحة تقـــوم حبملـــة     

، وهي محلة تتناول أيضاً املسؤوليات املشتركة للنـساء والرجـال يف بيئـة              “التواصل يف الزواج  ”
  . األسرة

  :٦املادة   
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع    

  .أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة
طعت تركيا شوطاً طويالً بالنسبة ملكافحة االجتار بالبـشر الـذي           يف السنوات األخرية ق     

“ فرقـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر      ”، أُنشئت  ٢٠٠٢ويف عام   . ميثِّل جرمية منظَّمة  
مبشاركة من مجيـع الوكـاالت واملؤسـسات العامـة ذات الـصلة، والـسلطات احملليـة واملنظمـات                   

وجيـري اختـاذ اإلجـراءات ذات    . تنـسيق مـن وزارة اخلارجيـة   غري احلكومية، ومنظمات دولية، ب  
وباإلضافة إىل اجلهود التعاونية الـيت      . الصلة يف إطار خطة العمل الوطنية اليت أعدَّهتا فرقة العمل         

تبذهلا تركيـا مـع اجلهـات صـاحبة املـصلحة فإهنـا تـدعم األنـشطة الدوليـة الـيت ُيـضطلع هبـا مـن                           
، واالحتـاد   )النـاتو ( أوروبـا، ومنظمـة حلـف مشـال األطلـسي            جانب منظمـة األمـن والتعـاون يف       

ــا، وميثــاق حتقيــق التعــاون االقتــصادي واالســتقرار يف منطقــة البحــر      األورويب، وجملــس أوروب
  .األسود

وبالنظر إىل أن تركيا قد وافقـت علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة                       
يني املــتعلقني باالجتــار بالبــشر وهتريــب املهــاجرين يف عــام   عــرب الوطنيــة والربوتوكــولني اإلضــاف 

 فإهنــا وقَّعــت أيــضاً علــى بروتوكــول تعــاون مــع املركــز الــدويل لتطــوير سياســة اهلجــرة ٢٠٠٣
  .٢٠٠٤وأصبحت عضواً يف املنظمة الدولية للهجرة يف عام 
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ــاتفي ســاخن جمــاين          ــشر خــط ه ــار بالب ــضحايا االجت ــصِّص ل ــم ( وُخ ــب ) 157رق لطل
والضحايا الذين يتم إيـواؤهم يف دور اإليـواء         . ساعدة وتقدمي الشكاوى يف حاالت الطوارئ     امل

تقدَّم إلـيهم خـدمات وترتيبـات اإليـواء وتوضـع يف الوقـت نفـسه ترتيبـات إلعـادهتم آمـنني إىل                 
، تقـدَّم بانتظـام وباجملـان    ٢٠٠٤ومبوجب املنشور الذي أصدرته وزارة الصحة يف عام    . بلداهنم
اإليـواء  (واإلجـراءات اإلداريـة   . ة الصحية وخدمات املعاجلة إىل ضحايا االجتـار بالبـشر        املساعد

واإلجراءات املتعلقة بالطب الـشرعي     ) والعودة املأمونة عن طيب خاطر إىل الوطن، وغري ذلك        
خـــرباء علـــم الـــنفس، وخـــرباء اخلـــدمات  (بالنـــسبة للـــضحايا ُيعهـــد هبـــا إىل أفـــراد متمرســـني  

  ).طات أمناالجتماعية، وضاب
ويف احلاالت اليت يكون فيها الضحايا غري مقيمني يف تركيا مبحـض إراداهتـم ويرغبـون       

يف العودة إىل بلدهم ُتبلَّغ وزارة الداخلية يف البلد املعين وجيري اختاذ اخلطوات الالزمة لـضمان                 
إىل بلـدها   أن تغادر الضحية تركيا بأمان حبيث تتفـادى التعـرُّض لالجتـار بالبـشر وتـصل بأمـان                   

  .وُيعاد دجمها يف بلد الوصول وحتصل على احلماية الواجبة
 أُلغي النص الذي جيعـل مـن املمكـن          ٢٠٠٣وبإدخال تعديل يف قانون اجلنسية يف عام          

وملنـع اسـتغالل   . اكتساب امرأة أجنبية للجنسية التركية تلقائياً بـسبب الـزواج بـشخص تركـي     
واطَنة خاضـعاً لـشرط أن يكـون الزوجـان املعنيـان قـد       الزواج ألغراض خمتلفة ُجعل اكتساب امل 

  . تزوجا لفترة ثالث سنوات على األقل ولشرط احملافظة على رابطة الزواج
يونيــه / حزيــران١ مــن القــانون اجلنــائي التركــي اجلديــد، واعتبــاراً مــن   ٨٠ويف املــادة   
 تتــراوح بــني  ، ُعــرِّف االجتــار بالبــشر وفُرِضــت علــى ممارســته عقوبــة الــسجن ملــدة        ٢٠٠٥

واملادة تقـضي أيـضاً بـأن تنفيـذ         .  يوم ١٠ ٠٠٠ سنة وغرامة قضائية تصل إىل       ١٢سنوات و  ٨
ومــع . تـدابري األمـن تنطبــق علـى األشـخاص القــانونيني بـسبب ارتكـاب جرميــة االجتـار بالبـشر        

اإلرغــام علــى ممارســة  ” أضــيفت عبــارة ٢٠٠٦إدخــال تعــديل علــى املــادة املــذكورة يف عــام   
وعلـى هـذا فـإن القـانون أصـبح متفقـاً مـع أحكـام اتفاقيـة                  . ىل تعريـف االجتـار بالبـشر      إ“ البغاء

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة ومـع الربوتوكـول اإلضـايف املتعلـق باالجتـار                  
  .بالبشر

 سـوف ُتـسحب   ٢٠٠٤يف عام  “ قواعد النقل الربي  ”وإضافة إىل هذا فإنه مع تعديل         
ح الــسلطة مــن حــائزي تلــك الــشهادات الــذين أصــدرت علــيهم هيئــات قــضائية  شــهادات مــن

أحكامــاً حمــدَّدة بالــسجن بــسبب النقــل غــري املــشروع للبــشر واالجتــار بالبــشر وجــرائم أخــرى 
  .حمدَّدة
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أصـدرته  “ دليـل بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر         ”ومع صـدور املنـشور و،كمرفـق لـه            
يف جرميـة االجتـار بالبـشر وأحكـام القـانون اجلنـائي             ، جرى تعر  ٢٠٠٦وزارة الداخلية يف عام     

ــذين ُيطبِّقــون اإلجــراءات      ذات الــصلة بتلــك اجلرميــة، كمــا صــدرت توجيهــات إىل األفــراد ال
. املتعلقة بالضحايا بأن يولوا اهتماماً للمسائل املتعلقة بضمان األمن وتسهيل إجـراء التحريـات             

ومت التعـرُّف علـيهم علـى أهنـم ضـحايا لالجتـار             واألشخاص الذين هم من مواطين بلدان أجنبية        
  .بالبشر يقدَّم إليهم باجملان تصريح مزدوج بالسكن والعمل لفترة ال تزيد عن ستة أشهر

ُتتخـذ  “ طفـل ”ويف احلاالت اليت يثبت فيها قانوناً أن أحد ضحايا االجتار بالبـشر هـو                 
 وفقـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة       “حتقيـق أفـضل مـصلحة للطفـل       ”تدابري خاصـة اسـتناداً إىل مبـدأ         

ويف هـذا الـسياق يـتم، يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا                . حلقوق الطفل ولإلجراء القانوين املنطبـق     
أطفال امرأة من مواطين بلـد أجـنيب ووقعـت ضـحية لالجتـار بالبـشر والبغـاء برفقتـها يـتم إيـواء                       

ئرة العامـة للخـدمات     األطفال يف مؤسسات مالئمة لعمرهم ونوع جنسهم حتـت إشـراف الـدا            
االجتماعية التابعة ملكتـب رئـيس الـوزراء ووكالـة محايـة الطفولـة وتقـدَّم هلـم خـدمات الرعايـة               
والتغذية والصحة وامللبس وإعادة التأهيل، وغريها، دون تعريضهم ألي نوع مـن التمييـز أثنـاء                

  .اختاذ اإلجراءات القانونية لتمكينهم من العودة إىل بلداهنم
 مـع األهـداف احملـدَّدة يف خطـة العمـل الـيت أعـدَّهتا فرقـة العمـل الوطنيـة املعنيـة                     ومتاشياً  

مبكافحــة االجتــار بالبــشر جيــرى االضــطالع حبمــالت عديــدة مــن أجــل زيــادة الــوعي وتقــدمي     
ويف إطـار هـذه احلمـالت تـوزَّع يف          . املعلومات للضحايا احملتملني وللرأي العام على حٍد سواء       

 157رقــم  احلــدود البحريــة نــشرات إعالميــة عــن اخلــط اهلــاتفي الــساخن   املطــارات ويف معــابر
لتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ، كمـا ُتـذاع أفـالم قـصرية يف وسـائط اإلعـالم املرئيـة مـن               

  .أجل توعية اجلمهور
وجيري االضطالع بأنشطة تدريبية لقوات الـشرطة والقـضاة واملـّدعني العـامني هبـدف                 

 فـرداً مـن أفـراد       ٣٤٥ تـدريب    ٢٠٠٧جـرى يف عـام      (وين باالجتـار بالبـشر      حتسني الـوعي القـان    
ــاهج “ االجتــار بالبــشر ”وقــد أُدرج موضــوع).  ضــابط شــرطة أجــنيب ٣٨٨٨الــشرطة و يف املن

الدراسية ملدارس الشرطة حيث جيري تدريب ضباط الشرطة للعمل يف مستوطنات بعيـدة عـن               
 كتيِّبات مطبوعـة باللغـات التركيـة واإلنكليزيـة          وإضافة إىل هذا فإنه جيري توزيع     . مراكز املدن 

وُتـسهِم املنظمـات    . والروسية ومبادئ توجيهية من أجل زيادة الكفاءة يف مواجهة هذه اجلرمية          
  . غري احلكومية اليت تعمل يف هذا اجملال يف أنشطة التدريب هذه بتقدمي املدرِّبني واخلرباء

ــى        ــؤثر عل ــذي ي ــشر، ال ــار بالب ــابرة    ومكافحــة االجت ــه الع ــسبب طبيعت ــدة ب ــدان عدي بل
ومـن هـذه الناحيـة جـرى التوقيـع علـى بروتوكـوالت مـع         . للحدود، تتطلب إقامة تعاون دويل 
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بيالروس وجورجيا وأوكرانيا ومولدوفا وقريغيزستان مـن أجـل إقامـة تعـاون ملكافحـة االجتـار                 
 واالتفاقـات عقـدت     ويف إطـار هـذه العالقـات التعاونيـة        . بالبشر ونفِّـذت تلـك الربوتوكـوالت      

 أفكـار   -مكافحة االجتار بالبشر يف جنوب شـرق أوروبـا          ”وزارة اخلارجية مؤمتراً دولياً بشأن      
، كمـا نظَّمـت املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز             ٢٠٠٥يف اسـطنبول يف عـام       “ عن األمن اإلنساين  

 -كافحة االجتـار بالبـشر      تقييم احلاجات وامليول اإلقليمية يف م     ”املرأة مؤمتراً إقليمياً حيمل اسم      
 مبــشاركة مــن ممــثِّلني مفوضــني    ٢٠٠٦يف أنطاليــا يف عــام  “ دور املنظمــات غــري احلكوميــة   

لوكاالت ومؤسسات عامة ذات صـلة ومنظمـات غـري حكوميـة لـديهم خـربة يف هـذه املـسألة                     
مــــن مولــــدوفا، وأوكرانيــــا، وأذربيجــــان، وقريغيزســــتان، وجورجيــــا، واالحتــــاد الروســــي،  

  .ان، وبيالروسوأوزبكست
تعزيز القـدرة املؤسـسية يف مكافحـة        ” مشروع   ٢٠٠٦وبدأت وزارة الداخلية يف عام        

وذلــك باإلســهامات الــيت قُــدِّمت مــن جانــب مجيــع الوكــاالت واملؤســسات   “ االجتــار بالبــشر
ويف إطــار هــذا املــشروع . ٢٠٠٧يوليــه /وقــد أســُتكِمل املــشروع يف متــوز. العامــة ذات الــصلة

  .“طة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشرخ”جرى إعداد 
  :البغاء

على الرغم من أن األفعال اجلنسية ال ُيعترف هبـا كجرميـة مبوجـب التـشريع املطبَّـق يف                     
تركيا فـإن مـن ميتـهنون األفعـال اجلنـسية جيـب أن يعملـوا يف أمـاكن يـتم فيهـا تـوفري الـضوابط                           

ويف . ف علــيهم طبيــاً مــرتني يف األســبوعاألمنيــة والــصحية مــن جانــب الدولــة وأن يــتم الكــش 
 داراً للـدعارة    ٥٦ شـخص األفعـال اجلنـسية ويعملـون يف           ٣ ٠٠٠الوقت احلـايل ميتـهن حـوايل        

غري أنه خبالف هؤالء األشخاص يوجـد أشـخاص يتخـذون    . يتم التفتيش عليها رمسياً يف تركيا     
  . من األفعال اجلنسية مهنة هلم وبعضهم من جنسيات أخرى

 حــاول برناجمــان جــرى تنفيــذمها يف مجيــع أحنــاء تركيــا تلبيــة  ٢٠٠٤ مــن عــام وابتــداًء  
وقـد نفِّـذ   . حاجات الرعاية الصحية لألشخاص الذين يتخذون مـن األفعـال اجلنـسية مهنـة هلـم        

مشروع الوقاية من اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وفـريوس نقـص               ”
بتــشجيع مــن يتخــذون مــن األفعــال ) اإليــدز(املناعــة املكتــسب متالزمــة نقــص /املناعــة البــشرية

يف إطار برنامج الصحة اإلجنابيـة يف تركيـا         “ اجلنسية مهنة هلم على اتباع سلوك جنسي مأمون       
ــذين يتخــذون مــن      ”و ــيم واملــشورة إىل األشــخاص ال ــة لتقــدمي التعل مــشروع الوحــدات املتنقل

يف إطـار برنـامج الوقايـة مـن فـريوس نقـص             “ عاألفعال اجلنسية مهنة هلـم ويعملـون يف الـشوار         
  .وتقدمي الدعم) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية
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والتحريض والتسهيل واإلغـواء ملمارسـة البغـاء هـي اجلـرائم الـيت يعاقَـب عليهـا قانونـاً                      
اجلنـائي التركـي     مـن القـانون      ٧٧ومن هذه الناحية فإنه وفقاً للمـادة        . مبوجب التشريع التركي  

تــنص علــى أن يعاقَــب مرتكبــو أفعــال   “ اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية ”الــيت حتمــل عنــوان  
االعتداء اجلنسي والتسبب يف حدوث محل بـاإلكراه والتحـريض القـسري علـى ممارسـة البغـاء                  

  .بالسجن مدى احلياة
ف الــيت  ووِضــعت قواعــد لتحديــد الظــرو٢٠٠٦وأُعيــد تعريــف جرميــة البغــاء يف عــام   

ووفقــاً . يــشكِّل فيهــا فعــل إغــواء األفــراد، وخاصــة األطفــال، ملمارســة البغــاء فعــالً جنائيــاً         
  ؛ “البغاء”، وعنواهنا ٢٢٧ للمادة

أي شخص حيرِّض طفالً على البغاء، أو يسهِّل هذا التحـريض، أو يـستدرج أو يـأوي                   )١(  
لسجن ملـدة تتـراوح بـني       طفالً هلذا الغرض، أو يعمل كوكيل لبغاء األطفال، يعاقَب با         

والتحركــات .  يــوم٥ ٠٠٠أربــع ســنوات وعــشر ســنوات وبغرامــة قــضائية تــصل إىل 
  . األوَّلية الرتكاب هذه اجلرمية يعاقَب عليها أيضاً على أهنا الشكل الكامل للجرمية

أي شــخص حيــرِّض شخــصاً آخــر علــى ممارســة البغــاء، أو يــسهِّل هــذا التحــريض، أو    )٢(  
غاء، أو يأوي شخصاً هلذا الغرض، ُتفرض عليه عقوبة الـسجن لفتـرة   يعمل كوكيل للب 

.  يــوم٣ ٠٠٠تتــراوح بــني أربــع ســنوات وعــشر ســنوات وبغرامــة قــضائية تــصل إىل   
وكسب العيش بالكامل، أو جزئياً، مـن مـا يكـسبه الـشخص الـذي ُدفـع بـه ملمارسـة                     

  .البغاء ُيعترب حتريضاً على البغاء
آخر يف البلد أو ميكِّـن شخـصاً مـن مغـادرة البلـد ألغـراض       أي شخص ُيدِخل شخصاً     )٣(  

  .تتعلق بالبغاء يعاقَب وفقاً لألحكام الفرعية السابقة
أي شخص حيرِّض شخصاً آخر على البغاء أو يقدِّم إليـه وسـائل ممارسـة البغـاء بـالقوة               )٤(  

 شـكل   أو اإلكراه أو اخلداع، أو باستغالل حالة يأس يعاين منه الشخص، ُيفرض عليه            
  .مشدَّد من اجلزاءات املذكورة أعاله مع زيادهتا مبا يتراوح بني نصفها وِضعفها

يف احلاالت اليت تكون فيها اجلرائم املـذكورة أعـاله قـد ارُتكبـت مـن جانـب زوج أو                      )٥(  
زوجة، أو سـليل مباشـر، أو شـقيق أو شـقيقة، أو شـخص يتـبىن طفـالً، أو وصـي، أو                

ىل الرعايـة، أو مـن جانـب أشـخاص آخـرين علـيهم              ُمعلم، أو مدرس، أو شـخص يتـو       
التزام بالقيام باحلماية واإلشراف، عن طريق التأثري غري املربَّر استناداً إىل اخلدمة العامـة           

  .أو عالقات اخلدمة، ُتزاد العقوبة املفروضة مبقدار النصف
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ة ارتكــاب يف احلــاالت الــيت ُترتكــب فيهــا هــذه اجلــرائم كعمــل مــنظَّم ُيــضطلع بــه بنيَّــ    )٦(  
اجلرمية، ُتزاد العقوبـة الـيت سـُتفرض حـسبما تتطلبـه األحكـام الفرعيـة املـذكورة أعـاله                    

  .مبقدار النصف
  .ُتتخذ تدابري أمنية حمدَّدة ضد األشخاص القانونيني على أساس هذه اجلرائم  )٧(  
ــى العــالج أو املعاجلــة         )٨(   ــاء أن حيــصل عل ــى البغ ــضه عل ميكــن ألي شــخص جــرى حتري

  .يةالنفس
  :٧املادة    
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                      

  :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف
ع التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخـاب جلميـ      )أ(   

  اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛
ــادة      ــنص امل ــى أنــه    ٦٧ت ــتور عل ــن الدس ــانون حيــق     ” م ــدَّدة يف الق ــشروط احمل ــاً لل وفق

للمواطنني أن يدلوا بأصواهتم، وأن ُينَتَخبوا، وأن يعملوا يف األنـشطة الـسياسية بـشكل مـستقل                 
حيـق للمـواطنني    ” على أنـه     ٦٨ادة  ، وتنص امل  “أو يف حزب سياسي، وأن يشاركوا يف استفتاء       

وكي يـصبح   . أن يشكِّلوا أحزاباً سياسية وأن ينضموا إليها وينسحبوا منها وفقاً لإلجراء احملدَّد           
والقانون يـضمن حـق     . “ عاماً ١٨أي شخص عضوا يف حزب جيب أن يكون عمره أكثر من            
ع أنـه ال يوجـد صـك قـانوين          ومـ . املواطنني األتراك يف املشاركة دون متييز بني النساء والرجـال         

يتضّمن أحكامـاً تـؤّدي إىل التمييـز بـني اجلنـسني بالنـسبة للحقـوق الـسياسية فإنـه ال يـزال مـن                         
  .املتعذّر القول بأن املساواة قد أرسيت بالفعل بني النساء والرجال يف احلياة السياسية

ــات يف عــام        ــساء التركي ــسبت الن ــد اكت ــصوِّتن وأن  ١٩٣٤وق ــَتَخنب احلــق يف أن ت . ُتن
والنــسبة املئويــة ألعــضاء الربملــان اإلنــاث اللــوايت شــغلن مناصــبهن بعــد االنتخابــات العامــة الــيت 

وظـل هـذا الـرقم ميثِّـل أعلـى نـسبة مئويـة لإلنـاث                .  يف املائـة   ٤,٦ هـي    ١٩٣٥أجريت يف عـام     
ــة العامــة لعــام     إجــراء ومــع . ٢٠٠٧العــضوات يف الربملــان إىل أن أُجريــت االنتخابــات الربملاني

 ١٠٠ زادت النسبة املئويـة لعـدد أعـضاء الربملـان اإلنـاث بنـسبة       ٢٠٠٧االنتخابات العامة لعام    
 نائبتــان ٢٠٠٧ويوجــد يف الربملــان الــذي ُشــكِّل يف عــام  .  يف املائــة٩,١يف املائــة، وهــي اآلن 

  .للرئيس
 ٢ال تـزال  ومن ناحية أخرى فإن النسبة املئوية للنساء املشاركات يف السلطات احملليـة         

  .يف املائة تقريباً
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ويف العقدين األخريين تشكِّل مسألة التمثيل السياسي بنداً رئيسياً يف جـدول األعمـال                 
وقامت املنظمات احلكومية الـيت هلـا أنـشطة يف جمـال وضـع              . بالنسبة للحركة النسائية يف تركيا    

ا يــشمل اختــاذ تــدابري سياســات خاصــة للجهــات الــسياسية والقانونيــة الــيت تتخــذ القــرارات، مبــ
مؤقتة خاصة لإلسراع بالتغيريات املطلوبة بشأن املسألة وزيادة عـدد النـساء املرشَّـحات وإثـارة                

  .وعي اجملتمع بشأن هذه املسألة، بأنشطة تعاونية
ــة محلــة وطنيــة قبــل انتخابــات عــام         . ٢٠٠٧وبــدأت إحــدى املنظمــات غــري احلكومي

هـذه اجلمعيـة حتتـاج      ”بة النـساء يف الربملـان حتـت شـعار           وكان اهلدف من احلملة هو زيادة نـس       
  .بالتأكيد على أن الربملان احلايل له طبيعة سيطرة الذكور“ إىل نساء

أو مـستوى   /وال توجد لوائح قانونية ولوائح ُملزِمة سـواًء علـى املـستوى الدسـتوري و                 
 وبعــض قــانون احلــزب الــسياسي بالنــسبة لتحديــد حــصص وتــدابري مؤقتــة خاصــة أخــرى،         

أو /األحـزاب الـسياسية ختـصِّص حــصة للنـساء يف اجملـالس واهليئــات املـشَتَركة بـني األحــزاب و       
  .تطلب رسوماً أقل للطلبات املقدَّمة من املرشَّحات النساء لالنضمام إىل القائمة

  :٣اجلدول 
  ٢٠٠٧  و١٩٣٥النسبة املئوية ألعضاء الربملان اإلناث الذين انُتخبوا بني عامي 

 النسبة املئوية لإلناث ذكور إناث اجملموع نتخابسنة اال
٤,٥ ٣٨١ ١٨ ٣٩٩ ١٩٣٥ 
٣,٨ ٤٠٨ ١٦ ٤٢٤ ١٩٣٩ 
٣,٥ ٤٣٩ ١٦ ٤٥٥ ١٩٤٣ 
١,٩ ٤٥٦ ٩ ٤٦٥ ١٩٤٦ 
٠,٦ ٤٨٤ ٣ ٤٨٧ ١٩٥٠ 
٠,٧ ٥٣٧ ٤ ٥٤١ ١٩٥٤ 
١,٣ ٦٠٢ ٨ ٦١٠ ١٩٥٧ 
٠,٧ ٤٤٧ ٣ ٤٥٠ ١٩٦١ 
١,٨ ٤٤٢ ٨ ٤٥٠ ١٩٦٥ 
١,١ ٤٤٥ ٥ ٤٥٠ ١٩٦٩ 
١,٣ ٤٤٤ ٦ ٤٥٠ ١٩٧٣ 
٠,٩ ٤٤٦ ٤ ٤٥٠ ١٩٧٧ 
٣,٠ ٣٨٧ ١٢ ٤٠٠ ١٩٨٣ 
١,٣ ٤٤٤ ٦ ٤٥٠ ١٩٨٧ 
١,٣ ٤٤٢ ٨ ٤٥٠ ١٩٩١ 
٢,٩ ٤٣٧ ١٣ ٤٥٠ ١٩٩٥ 
٤,٠ ٥٢٨ ٢٢ ٥٥٠ ١٩٩٩ 
٤,٤ ٥٢٦ ٢٤ ٥٥٠ ٢٠٠٢ 
٩ ٥٠٠ ٥٠ ٥٥٠ ٢٠٠٧ 
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  :٤اجلدول 
  النَِسب املئوية للنساء يف اإلدارات احمللية

 ساء يف اإلدارات احملليةالعدد والنسبة املئوية للن
 النسبة املئوية للنساء اجملموع عدد النساء 

    ٢٠٠٤عام 

 ٠,٥٦ ٣ ٢٢٥ ١٨ الُعمد
 ٢,٣ ٣٤ ٤٧٧ ٨١٧ أعضاء جمالس البلديات
 ١,٨ ٣ ٢٠٨ ٥٧ أعضاء جمالس األقاليم

    ١٩٩٩عام 
 ٠,٦ ٣ ٢١٥ ١٨ الُعمد

 ١,٦ ٣٤ ٠٨٤ ٥٤١ أعضاء جمالس البلديات
   ١,٤ ٣ ١٢٢ ٤٤ س األقاليمأعضاء جمال

  . املديرية العامة لإلدارات احمللية-وزارة الداخلية   :املصدر  
     
املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هـذه الـسياسة ويف شـغل الوظـائف العامـة                   )ب( 

  وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
 للنساء يف آليات صـنع القـرار البريوقراطيـة يتبـيَّن أن             عند التمعُّن يف معدالت املشاركة       

ونسبة النساء بني املوظفني التنفيـذيني علـى املـستويني املتوسـط والرفيـع يف               . املعدالت منخفضة 
 ١٤,٩ يف املائة بالنسبة لنّواب املديرين العامني أو يف املناصب األعلـى و            ٥,١القطاع العام هي    

  .داراتيف املائة بالنسبة لرؤساء اإل
 يف املائــة مــن رؤســاء اجلامعــات ونــسبة ٥,٣ويف اإلدارة األكادمييــة متثِّــل النــساء نــسبة   
  . يف املائة من عمداء الكليات١٢,٦

وعند التمعُّن يف نسبة النساء اللوايت تشغلن منصب املدَّعي العام، الـذي يعتـربه اجملتمـع                 
 يف املائـة يف جملـس الدولـة الـذي ُيعَتـرب             ٤٢منصباُ يسود فيه الرجال، يتبيَّن أن هذه النـسبة هـي            

والنسبة املئوية للنساء اللوايت تـشغلن مناصـب يف هيئـات قـضائية             . أحد األجهزة القضائية العليا   
وهـذه الـصورة اإلجيابيـة للـهيئات القـضائية العليـا ال ميكـن مالحظتـها          .  يف املائـة   ٣٣أعلى هـي    

. حمـاكم ختـرج عـن نطـاق اهليئـات القـضائية العليـا           بالنسبة للمـدَّعني العـامني الـذين يعملـون يف           
ووفقــاً للوضــع الــراهن فــإن النــسبة املئويــة لإلنــاث اللــوايت كُــّن تــشغلّن مناصــب قــضاة يف عــام  

ــشغلن مناصــب       ٢٨,١٩ هــي ٢٠٠٧ ــوايت ت ــاث الل ــة لإلن ــسبة املئوي ــة، يف حــني أن الن  يف املائ
.  يف املائـــة١,٤٥بزيـــادة قـــدرها  يف املائـــة ٥,٦٢ بلغـــت ٢٠٠٥املـــدَّعني العـــامني منـــذ عـــام 
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 يف  ٢٠,٧والنسبة املئوية اإلمجالية لإلناث اللـوايت تـشغلن مناصـب قـضاة ومـدَّعني عـامني هـي                   
  ).٥انظر اجلدول (املائة 

  
  :٥اجلدول 

سـبتمرب  /القضاة واملدَّعون العامون الذين يشغلون مناصب يف مجيع أحناء تركيـا منـذ أيلـول              
  ٢٠٠٧أكتوبر / وتشرين األول٢٠٠٥

  ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٥عام 

 عدد النساء العدد اإلمجايل
النسبة املئوية 

 عدد النساء العدد اإلمجايل للنساء
النسبة املئويـة   

 للنساء
 ٪٢٨,١٩ ١٩٩٥ ٧ ٠٧٦ ٪٢٨,٢٩ ١ ٦٩٠ ٥ ٩٧٢ القضاة

 ٪٥,٦٢ ٢١٥ ٣ ٨٢٢ ٪٤,١٧ ١٣٤ ٣ ٢١١ املدَّعون العامون
   ٪٢٠,٢٧ ٢ ٢١٠ ١٠ ٨٩٨ ٪١٩,٨٦ ١ ٨٢٤ ٩ ١٨٣ اجملموع

  .٢٠٠٧وزارة العدل، املديرية العامة لشؤون االحتاد األورويب، عام   :املصدر  
    
ويتــوىل جملــس الدولــة، الــذي أُعِطــي صــفة احملكمــة اإلداريــة العليــا وســلطة إجــراء             

مشاورات وحبـوث بالنـسبة لدسـتور اجلمهوريـة التركيـة، إسـتعراض الطعـون باالسـتئناف الـيت                   
 واألحكام الـيت ُتـصدرها حمـاكم إداريـة أو حمـاكم ضـرائب واألحكـام الـيت                  تقدَّم ضد القرارات  

 ٦انظـر اجلـدول     . تصدر يف قـضايا نظـرت فيهـا حمكمـة الدولـة كمحكمـة مـن الدرجـة األوىل                  
  .املتعلق مبركز اإلناث اللوايت تعملن يف رئاسة جملس الدولة

  :٦اجلدول 
  )٢٠٠٨مايو /أيار(مركز اإلناث اللوايت تعملن يف رئاسة جملس الدولة 

 )٪(نسبة النساء يف اجملموع  اجملموع اإلناث الوظيفة
 صفر ١ صفر الرئيس

 ١٠٠ ١ ١ كبري املدَّعني العامني
 ٥٠ ٢ ١ رئيس إدارة

 ١٥,٣ ١٣ ٢ كبري موظفي اإلدارة
 ٤٧,٣ ٧٦ ٣٦ عضو

 ٤٢,١ ٣٨ ١٦ املدَّعي العام
 ٣٩,٦ ٢٣٧ ٩٤ قاضي التحقيقات
 ٣٣,٣ ٣ ١ حكمة الدستوريةاملقرِّر املؤقت للم

   ٤٠,٧ ٣٧١ ١٥١ اجملموع
  .رئاسة جملس الدولة  :املصدر  
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 لالطالع على البيانات املتعلقة مبركز النـساء اللـوايت تعملـن يف رئاسـة               ٧انظر اجلدول      
جملس القضاء الذي ُيعَتـرب سـلطة املراجعـة األخـرية للقـرارات واألحكـام الـيت تـصدرها احملـاكم                     

  .ئل اليت ال ُتحال وفقاً للقانون إىل حماكم أخرىبالنسبة للمسا
  :٧اجلدول 

  )٢٠٠٧أبريل /نيسان(مركز النساء اللوايت تعملن يف رئاسة جملس القضاء 
 )٪(نسبة النساء يف اجملموع  اجملموع اإلناث الوظيفة
 صفر ١ صفر الرئيس

 صفر ١ صفر كبري املدَّعني العامني للجمهورية
 صفر ٢ صفر رئيس إدارة

 ٥,٨ ٣٤ ٢ كبري موظفي اإلدارة
 ١٦,٤ ٢٥٠ ٤١ عضو

 ٤٥,٣ ٤٤٨ ٢٠٣ قاضي التحقيقات
 ٨,٤ ١١٩ ١٠ املدَّعي العام جمللس القضاء

   ٢٩,٩ ٨٥٥ ٢٥٦ اجملموع
  .رئاسة جملس القضاء  :املصدر  
    
 لالطالع على البيانات املتعلقة مبركز النساء اللوايت تعملـن يف احملكمـة             ٨انظر اجلدول      
  .دستورية اليت هي حمكمة عليا أخرى أنشئت مبوجب دستور اجلمهورية التركيةال
  

  :٨اجلدول 
  )٢٠٠٧مايو /أيار(مركز اإلناث اللوايت تعملن يف احملكمة الدستورية التركية 

 )٪(نسبة النساء يف اجملموع  اجملموع اإلناث الوظيفة
 صفر ١ صفر الرئيس

 صفر ١ صفر رئيس إدارة
 ١٣,٣ ١٥ ٢ عضو
 ٢١,٧ ٢٣ ٥ مقرِّر
 ٤٥,٤ ١١ ٥ مدير

   ٢٣,٥ ٥١ ١٢ اجملموع
  .احملكمة الدستورية التركية  :املصدر  
     

وإضافة إىل هذا فإن عدد اإلناث اللوايت تعملـن ضـمن املـشرفني اإلداريـني املـدنيني يف                    
والنــسبة املئويــة للنــساء اللــوايت تعملــن كمحــافظني مــساعدين وحمــافظي  .  أنثــى٢٦تركيــا هــو 
  . يف املائة، وال يوجد حمافظون من اإلناث١,٤٣أحياء هي 
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املــشاركة يف مجيــع املنظمــات واجلمعيــات غــري احلكوميــة الــيت تعــين باحليــاة     )ج(   
  .العامة والسياسية للبلد

“ البحث املتعلـق بوسـائط اإلعـالم املطبوعـة        ”وفقاً للبيانات اليت مت احلصول عليها من           
 تبلــغ نــسبة النــساء اللــوايت تعملــن يف  ٢٠٠٧ي التركــي يف عــام الــذي أجــراه املعهــد اإلحــصائ 

  . يف املائة٣٢,٩٦الصحف واجملالت 
  :٩اجلدول 

 حـسب املنـصب   -عدد املوظفني الذين يعملـون يف إدارات النـشر يف الـصحف واجملـالت            
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترة (

 نسبة النساء اإلناث الذكور اجملموع السنة املنصب
 اجملموع ٪٣١,٤٢ ٩ ٠٩٠ ١٩ ٨٣٨ ٢٨ ٩٢٨ ٢٠٠٥
٣٢,٩٦ ١٤ ٢٦٥ ٢٩ ٠١٠ ٤٣ ٢٧٥ ٢٠٠٧٪ 
 كبري احملرِّرين ٪١٥,٠٨ ٢١٥ ١ ٢١٠ ١ ٤٢٥ ٢٠٠٥
١٥,٨٢ ٣٢٤ ١ ٧٢٤ ٢ ٠٤٨ ٢٠٠٧٪ 
 حمرِّر تنفيذي ٪٢١,٤١ ٢٩١ ١ ٠٦٨ ١ ٣٥٩ ٢٠٠٥
٢١,٣٣ ٤٣٠ ١ ٥٨٥ ٢ ٠١٥ ٢٠٠٧٪ 
 منسِّق تنفيذي ٪٢٥,٣٩ ١٩١ ٥٦١ ٧٥٢ ٢٠٠٥
٢٦,١٣ ٢٤٧ ٦٩٨ ٩٤٥ ٢٠٠٧٪ 
 مناصب أخرى ٣٤,٤٠ ٨ ٣٩٣ ١٦ ٩٩٩ ٢٤ ٣٩٢ ٢٠٠٥
٣٤,٥٠ ١٣ ٢٠٤ ٢٥ ٠٠٣ ٣٨ ٢٦٧ ٢٠٠٧٪   

  .معهد اإلحصاءات التركي  :املصدر  
   

  :٨املادة   
تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع        

لــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال  الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها ع 
  .املنظمات الدولية

على الرغم من أن الرجال والنساء على السواء هلم احلق يف أن ميثِّلوا تركيا يف اخلـارج                    
  .على قدم املساواة فإن التطوُّر من هذه الناحية بطيء إىل حٍد ما

).  يف املائـة ٩نـسبة  (ة  امـرأ ١٥وعدد النساء اللوايت تـشغلن منـصب سـفري لتركيـا هـو           
وعند حبث توزيع األفراد العاملني يف جمال الشؤون اخلارجية يتبيَّن أن النساء ممـثَّالت علـى حنـو                

ويف حـني أن هـذه النـسبة ال         ).  يف املائـة   ٢٧(أفضل يف املستويات األدىن للخدمـة الدبلوماسـية         
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توقَّــع أن يكــون هلــذا الوضــع  ومــن امل. تــزال متثِّــل أقليــة فإهنــا تــشري إىل حــدوث حتــسُّن واضــح  
  .انعكاسات يف املستويات األعلى يف السنوات املقبلة

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فإنـــه بالنـــسبة لتمثيـــل النـــساء التركيـــات يف املناصـــب العليـــا يف     
املؤسسات الدولية تعمل نساء تركيـات عديـدات يف جلـان خمتلفـة ويف جمـالس استـشارية تابعـة                    

واملقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة يف جملس حقـوق           . لألمم املتحدة وجملس أوروبا   
  .اإلنسان التابع لألمم املتحدة هي أيضاً امرأة تركية

ــشارك يف االجتماعــات            ــيت ت ــة ال ــود التركي ــساء يف الوف ــن الن ــضاء م ــضاً أع ويوجــد أي
ــة      ــشأن موضــوعات خمتلف ــد ب ــيت ُتعقَ ــة ال ــة والدولي ــا   . اإلقليمي ــاركت تركي ــد ش ــدورة وق يف ال

 للجمعية العامة ويف اجتماعات إقليمية بوفـد رفيـع املـستوى يتـألف مـن            ١٠+االستثنائية بيجني 
وباملثل فإن تركيا حتضر بانتظام اجتماعـات جلنـة   . نساء متثِّلن منظمات حكومية وغري حكومية     

يـضاً  مركز املرأة التابعة لألمـم املتحـدة واجتماعـات جملـس أوروبـا بوفـود تـضم نـساء وتـضم أ                      
  .ممثلني من منظمات غري حكومية

  :٩املادة   
متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلـق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها                  ‐ ١‐٩  

وتضمن بوجه خاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري                 . أو االحتفاظ هبا أو تغيريها    
وجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن      جنسية الزوج أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـاًَ جنـسية الز             

  تفرض عليها جنسية الزوج؛
اسـتناداً إىل مبـدأ املـساواة بـني النـساء           “ اجلنسية”أرسى قانون املواطَنة التركي مفهوم         

ويف حني أن اللوائح اليت سـهَّلت اكتـساب النـساء املنتميـات إىل جنـسيات                . والرجال لسنوات 
واج كانـت موجـودة يف الـسابق فـإن التـسهيل نفـسه مل               أجنبية للجنسية التركية عـن طريـق الـز        

وقد ألغت حكومة اجلمهوريـة     . يسمح للرجل املنتمي إىل جنسية أجنبية أن يتزوج امرأة تركية         
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               ٩التركية اليت أصدرت إعالناً بشأن املادة       

 وذلـك  ٢٠٠٨ايـة النـساء اإلعـالن يف عـام     املرأة بسبب هذه الالئحة اليت صدرت من أجـل مح       
 مـن أجـل القـضاء علـى هـذا      ٢٠٠٣وفقاً للتعـديل الـذي أُجـري علـى القـانون الـوطين يف عـام          

  .الوضع التمييزي يف إطار االتفاقية
ويف قانون اجلنسية التركية اجلديد، الذي ينظِّم اإلجراءات املتعلقـة باكتـساب اجلنـسية                 

 علـى املـادة   ٢٠٠٣اء والرجال، ألغى التعديل الذي أُدِخل يف عـام    وسحبها ومنح اجلنسية للنس   
ووفقـاً للقـانون اجلديـد،    .  املتعلقة بالزواج حاالت عدم املساواة اليت كانت موجودة من قبل        ٥

ال ميكن ألي مواطن أجنيب أن يقدِّم إىل وزارة الداخليـة طلبـاً للحـصول علـى اجلنـسية التركيـة                     
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مواطنــاً تركيــاً ملــدة ثــالث ســنوات /نــت قــد تزّوجــت مواطنــة تركيــةكا/إالّ إذا كـان قــد تــزّوج 
ــيش  ــه   /وكــان يع ــع زوجت ــل، م ــيش، بالفع ــت تع ــة   /كان ــزواج قائم ــة ال ــت رابط ــا وكان . زوجه

تكتـسب اجلنـسية   /مواطنـة أجنبيـة أن يكتـسب   /وباإلضافة إىل هذا فإنه ميكن ألي مواطن أجنيب 
مـــواطن تركـــي يـــؤّدي إىل فقـــده /التركيـــة دون تـــأخري إذا كـــان الـــزواج مـــن مواطنـــة تركيـــة

  .فقدها جلنسيتها األصلية/جلنسيته
فأيـة امـرأة تركيـة تكـون قـد          . واألحكام تتضمَّن تعديالً آخر يتعلـق باسـتعادة اجلنـسية            

تزوجت من رجل أجنيب وُجرَِّدت من جنـسيتها مبوجـب قـوانني جنـسيتها املكَتـَسبة ميكـن هلـا،           
  .التركيةبناًء على طلبها، أن تستعيد اجلنسية 

والبيانات املتعلقة باألشخاص األجانب الذين يقدِّمون طلبات للحصول على مأوى مـن               
. ١٩٩٥أجل التوجُّه إىل بلد ثالث، أو الذين يقدِّمون طلبات جلوء، ُتحفَظ يف ملفـات منـذ عـام            

  . تصنيف البيانات املتعلقة بأولئك األشخاص حسب نوع اجلنس٢٠٠٥وجيري منذ عام 
 اإلطار؛ بلغـت نـسبة النـساء اللـوايت قـدَّمن طلبـات للحـصول علـى مـأوى يف                     ويف هذا    

والنـسبة  .  يف املائـة   ٣١,٨تركيا من أجل الدخول إىل بلد ثالث وجرت املوافقـة علـى طلبـاهتن               
  . يف املائة٣٨,٣املئوية للرجال هي 

  
  :١٠اجلدول 

  ٢٠٠٧ عدد األشخاص الذين قدَّموا طلبات للحصول على مأوى يف تركيا، عام
العــدد اإلمجــايل  الوضع

 للرجال
العــدد اإلمجــايل 

 للنساء
العــدد اإلمجــايل  

 للبنني
العــدد اإلمجــايل 

 للبنات
ــدد  عــــــــ
 األسر

العــدد اإلمجــايل 
 لألفراد

 ٦ ٠٧٧ ٢ ٦٣٨ ٩٣٨ ١ ٠٤٩ ١ ٦٢١ ٢ ٤١٧ الطلبات قيد النظر
 ٢ ٦٣٢ ١ ٤٧٤ ٣٦٧ ٤٢٠ ٨٣٨ ١ ٠٠٩ الطلبات املقبولة

 ٢١٣ ٨٧ ٢٧ ٢٣ ٥٠ ١١٤ الطلبات املرفوضة
 ٤٤٢ ٢٢٨ ٦٢ ٧٣ ١٢٦ ١٨٢ الوضع غري منطبق

   ٩ ٣٦٤ ٢ ٢٤٧ ١ ٣٩٤ ١ ٥٦٥ ٢ ٦٣٥ ٣ ٧٧٦ العدد النهائي
  .٢٠٠٧وزارة الداخلية، املديرية العامة لألمن، عام   :املصدر  
  
ــسية       ‐ ٢‐٩    متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــاً مــساوياً حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبن

  .أطفاهلا
 من الدستور، أُلغيت الالمـساواة بـني        ٦٦ على املادة    ٢٠٠١إدخال تعديل يف عام     مع     

وميكـن اآلن ألي طفـل أن يكتـسب اجلنـسية التركيـة إذا              . الرجال والنـساء بـشأن هـذه املـسألة        
  . كان أٌي من والديه تركياً
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  :١٠املادة   
 املرأة لكي تكفـل  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد          

للمرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أسـاس               
  :تساوي الرجل واملرأة

نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول           )أ(  
 الريفيـة واحلـضرية     على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق            

على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة ويف التعلـيم            
  العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛

ملـرأة  إلتزمت تركيا، وهي طـرف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد ا                       
  . واالتفاقات الدولية األخرى، بتوفري احلماية الكاملة حلقوق النساء والفتيات

ويف حــني أنــه يف العقــد األخــري أدخلــت تركيــا تعــديالت هامــة علــى دســتورها وعلــى    
قوانينــها ذات الــصلة مــن أجــل حتقيــق املــساواة الكاملــة بــني الرجــال والنــساء، ومحايــة حقــوق  

لنـهوض مبركـز املـرأة يف اجملتمـع، فـإن هـذه القـوانني مل تـنعكس يف                   النساء علـى حنـو أفـضل، وا       
  .الواقع العملي بدرجة كافية

التعلـيم االبتـدائي إلزامـي جلميـع املـواطنني      ” من الدستور على أن ٤٢والنص يف املادة    
تنفيـذ  ، يـوفر ضـماناً قانونيـاً غـري متييـزي ل           “من اجلنسني ويقدَّم باجملان يف املدارس التابعة للدولة       

وتقدمي التعليم األساسـي اإللزامـي   . احلق يف التعليم لكل طفل على أساس إتاحة فرص متساوية     
باجملان إىل اجلميع واختاذ التدابري الالزمة للحّد من عدد املنقطعني عن الدراسـة يـدخالن ضـمن                 

 وكما هـو احلـال بالنـسبة للحقـوق األخـرى فـإن حـق الفتيـات يف         . نطاق هذا املبدأ الدستوري   
  .التعليم مضمون مبوجب الدستور وباألجزاء ذات الصلة من صكوك تشريعية أخرى

ــالتوازي مــع القواعــد الــواردة يف الدســتور فــإن القــانون األساســي للتعلــيم الــوطين         وب
وهـذا القـانون يـنص علـى أن التعلـيم األساسـي إلزامـي            . “العمومية واملساواة ”يستند إىل مبدأ    

وعلـى هـذا فـإن    .  من اجلنسني ويقدَّم باجملان يف املـدارس التابعـة للدولـة        بالنسبة جلميع املواطنني  
كل طفل تركي سيكون له احلق يف خدمات التعليم األساسـي دون اسـتثناء علـى أسـاس نـوع                    

  .اجلنس
، الـــيت بـــدأ ٢٠١٣-٢٠٠٧ويف إطـــار اســـتراتيجية خطـــة التنميـــة التاســـعة للـــسنوات    

 الفتيـات باملـدارس كمـسألة هلـا أولويـة يف جـدول أعمـال                تنفيذها مؤخراً، تعاجلَ مسألة التحاق    
سـوف ُتتخـذ التـدابري الـضرورية هبـدف احلـّد مـن عـدد                ”وهذه الوثيقة تنص علـى أنـه        . الدولة
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املنقطعني عن الدراسـة، وسـيزاد عـدد الطـالب امللـتحقني باملـدارس الثانويـة مـع التـشديد علـى                      
  .“لريفياتالنحو الواجب على املناطق الريفية والفتيات ا

ويف تركيا، اليت ميثِّل الشباب فيها نـسبة كـبرية مـن الـسكان، ُتعتـرب عـدم القـدرة علـى                         
زيادة نسبة امللتحقني باملدارس، وبصفة خاصة عدم القدرة على ضمان التحاق الفتيـات بنـسبة               

  . أكرب، املشكلة اإلمنائية اليت هلا أولوية
ــيت اتُّخــ        ــدابري ال ــإن الت ــى هــذا ف ــل االلتحــاق    وعــالوة عل ــيم قب ــل إدخــال التعل ذت، مث

باملدارس يف نظام التعليم، والقيام حبمالت تشمل البلد بكامله على وجه اخلصوص، والبـدء يف             
 يف تنفيذ نظام تعليم إلزامي مدته مثاين سنوات، كان هلا أثر علـى مـشاركة البنـات                  ١٩٩٧عام  

  .يف التعليم وعلى انتظامهن يف الدراسة بطريقة إجيابية
ويف السنوات السبع األخرية يف تركيا، لـوحظ حـدوث زيـادة يف املـستويات التعليميـة                  

والتحـاق الفتيـات بـالتعليم يف مرحلـة مـا           . ١٢ و ١١للفتيات وذلك حـسبما يـرد يف اجلـدولني          
قبل االلتحاق باملدارس، وهو تعليم غري إلزامي يف تركيا، تضاعف ثـالث مـرات يف الفتـرة مـن              

ويف الـسنة   .  يف املائـة   ٢٣,٤ يف املائـة إىل      ٧,٨ وزادت نـسبته مـن       ٢٠٠٧  إىل عام  ٢٠٠١عام  
 بلغت نسبة الفتيات بني الطالب الذين يتلقون التعليم يف مرحلـة مـا              ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسية  

انظـــر ( يف املائـــة ٥٢,٢ يف املائـــة، وكانـــت النـــسبة  للبـــنني  ٤٧,٨قبـــل االلتحـــاق باملـــدارس 
ن مع وكاالت عامة ومنظمات غري حكومية، تنفيـذ عـدد           وجيري، بتعاو ). ١٢ و ١١اجلدولني  

مـشروع تعلـيم    ”و“ سـن الـسابعة سـن متـأخر       ”ومحلـة   “ أسـريت ”من املـشاريع مثـل مـشروع        
وذلـــك هبـــدف زيـــادة معـــدالت “ دار احلـــضانة املتنقلـــة”ومـــشروع “  الطفـــل- األب -األم

.ء بالنـسبة هلـذه املـسألة    االلتحاق بالتعليم يف مرحلـة مـا قبـل االلتحـاق باملـدارس وتوعيـة النـسا                
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 :١١اجلدول 
   وعدد الطالب والنسبة املئوية للملتحقني باملدارس٢٠٠١-٢٠٠٠عدد السكان الذين هم يف سن االلتحاق باملدارس يف السنة الدراسية
 )٪(النسبة املئوية للملتحقني باملدارس  عدد الطالب عدد السكان الذين هم يف سن االلتحاق باملدارس

 عدد اإلناث عدد الذكور العدد اإلمجايل عدد اإلناث عدد الذكور العدد اإلمجايل مستوى التعليم
ــة  ــسبة اإلمجاليــ / النــ

 الصافية
ــة  ــسبة اإلمجاليــ / النــ
 الصافية للذكور

ــة  ــسبة اإلمجالي / الن
 الصافية لإلناث

مرحلة ما قبل االلتحـاق باملـدارس       
 ) شهرا٧٢ً شهراً إىل ٤٨من (

١ ٤٣٠ ٠٠٠ ٢ ٨١٠ ٠٠٠  
)٥٠,٨٨٪( 

١ ٣٨٠ ٠٠٠  
)٤٩,١١( 

١١٩ ٨٢١ ٢٢٧ ٤٦٤  
)٥٢,٦٨٪( 

١٠٧ ٦٤٣  
)٤٧,٣٢٪( 

٧,٨٠/٧,٥٤ ٨,٣٧/٨,١١ ٨,٠٩/٧,٨٣ 

  ٥ ٣٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٣٨٤ ٠٠٠ التعليم االبتدائي
)٥١,٠٤٪( 

٥ ٠٨٤ ٠٠٠  
)٤٨,٩٥٪( 

٥ ٦٣٥ ١٠١٣١ ٤٨٠ ٧٢١  
)٥٣,٧٦٪( 

٤ ٨٤٥ ٥٩٠  
)٤٦,٢٣٪( 

١٠٠,٩٣/٩٥,٢٨١٠٦,٣٢/٩٩,٥٨٩٥,٣١/٩٠,٧٩

  ١ ٩٨٥ ٠٠٠ ٣ ٨٧٥ ٠٠٠ م الثانويالتعلي
)٥١,٢٢٪( 

١ ٨٩٠ ٠٠٠  
)٤٨,٧٧٪( 

١ ٣٨٢ ٩١٢ ٢ ٣٦٢ ٦٥٣  
)٥٨,٥٣٪( 

٩٧٩ ٧٤١  
)٤١,٤٦٪( 

٥١,٨٤/٣٩,١٨ ٦٩,٦٧/٨,٤٩ ٦٠,٩٧/٤٣,٩٥

  ١ ٩٨٥ ٠٠٠ ٣ ٨٧٥ ٠٠٠ التعليم الثانوي العام
)٥١,٢٢٪( 

١ ٨٩٠ ٠٠٠  
)٤٨,٧٧٪( 

٨٣٥ ٤٧١ ١ ٤٨٧ ٤١٥  
)٥٦,١٦٪( 

٦٥١ ٩٤٤  
)٤٣,٨٣( 

٥١,٨٤/٣٩,١٨ ٦٩,٦٧/٨,٤٩ ٦٠,٩٧/٤٣,٩٥

  ١ ٩٨٥ ٠٠٠ ٣ ٨٧٥ ٠٠٠ التعليم الثانوي املهين والفين
)٥١,٢٢٪( 

١ ٨٩٠ ٠٠٠  
)٤٨,٧٧٪( 

٥٤٧ ٤٤١ ٨٧٥ ٢٣٨  
)٦٢,٥٤٪( 

٣٢٧ ٧٩٧  
)٣٧,٤٥٪( 

٥١,٨٤/٩,١٨ ٦٩,٦٧/٤٨,٤٩ ٦٠,٩٧/٤٣,٩٥ 

  . إحصاءات التعليم الوطين-املعهد التركي لإلحصاءات   :املصدر  
  

  :١٢اجلدول 
   وعدد الطالب والنسبة املئوية للملتحقني باملدارس٢٠٠٧-٢٠٠٦عدد السكان الذين هم يف سن االلتحاق باملدارس يف السنة الدراسية 
 )٪(النسبة املئوية للملتحقني باملدارس  عدد الطالب عدد السكان الذين هم يف سن االلتحاق باملدارس

 عدد اإلناث عدد الذكور العدد اإلمجايل عدد اإلناث رعدد الذكو العدد اإلمجايل مستوى التعليم
/ النسبة اإلمجالية

 الصافية
ــة  ــسبة اإلمجالي / الن
 الصافية للذكور

ــة  ــسبة اإلمجالي / الن
 الصافية لإلناث

مرحلة ما قبل االلتحـاق باملـدارس       
 ) شهرا٧٢ً شهراً إىل ٤٨من (

١ ٣٦٤ ٠٠٠ ٢ ٦٧٤ ٠٠٠  
)٥١٪( 

١ ٣١٠ ٠٠٠  
)٤٩٪( 

٣٣٤ ٢٥٢ ٦٤٠ ٨٤٩  
)٥٢,١٥٪( 

٣٠٦ ٥٩٧  
)٤٧,٨٤٪( 

٢٣,٤/٢١,٩ ٢٤,٥/٢٢,٩ ٢٤/٢٢,٤ 

  ٥ ٧٣٠ ٠٠٠ ١١ ٢٥٩ ٠٠٠ التعليم االبتدائي
)٥٠,٨٩٪( 

٥ ٥٢٩ ٠٠٠  
)٤٩,١٠٪( 

٥ ٦٨٤ ٦٠٩ ١٠ ٨٤٦ ٩٣٠  
)٥٢,٤٠٪( 

٥ ١٦٢ ٣٢١  
)٤٧,٥٩٪( 

٩٦,٣٤/٩٠,١٣٩٩,٢١/٩٢,٢٥٩٣,٣٧/٨٧,٩٣

  ١ ٩٩٢ ٠٠٠ ٣ ٩٠٩ ٠٠٠ التعليم الثانوي
)٥٠,٩٥٪( 

١ ٩١٧ ٠٠٠  
)٤٩,٠٤٪( 

١ ٩١٧ ١٨٩ ٣ ٣٨٦ ٧١٧  
)٥٦,٦٠٪( 

١ ٤٦٩ ٥٢٨  
)٤٣,٤٠٪( 

٨٦,٦٤/٥٦,٥١٩٦,٢٤/٦٠,٧١٧٦,٦٦/٥٢,١٦

  ١ ٩٩٢ ٠٠٠ ٣ ٩٠٩ ٠٠٠ التعليم الثانوي العام
)٥٠,٩٥٪( 

١ ٩١٧ ٠٠٠  
)٤٩,٠٤٪( 

١ ١٥٦ ٤١٨ ٢ ١٤٢ ٢١٨  
)٥٣,٩٨٪( 

٩٨٥ ٨٠٠  
)٤٦,٠١٪( 

٨٦,٦٤/٥٦,٥١٩٦,٢٤/٦٠,٧١٧٦,٦٦/٥٢,١٦

  ١ ٩٩٢ ٠٠٠ ٣ ٩٠٩ ٠٠٠ التعليم الثانوي املهين والفين
)٥٠,٩٥٪( 

١ ٩١٧ ٠٠٠  
)٤٩,٠٤٪( 

٧٦٠ ٧٧١ ١ ٢٤٤ ٤٩٩  
)٦١,١٣٪( 

٤٨٣ ٧٢٨  
)٣٨,٨٧٪( 

٨٦,٦٤/٥٦,٥١٩٦,٢٤/٦٠,٧١٧٦,٦٦/٥٢,١٦

  .  إحصاءات التعليم الوطين-املعهد التركي لإلحصاءات   :املصدر  
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يتـــضمنان النـــسب املئويـــة للملـــتحقني ، اللـــذين ١٢ و١١مبقارنـــة اجلـــدولني     
باملدارس بالنسبة للتعليم االبتدائي، يالحـظ أن النـسبة املئويـة للملـتحقني باملـدارس قـد تغيَّـرت                   

 يف املائـــة يف العـــام  ٩٣,٣٧ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف املائـــة يف العـــام الدراســـي   ٩٥,٣١مـــن 
 املائـة فـإن    يف١,٩٤وعلى الرغم مـن وجـود نقـص طفيـف نـسبته           . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي  

الفرق قد اخنفض اخنفاضاً كـبرياً عنـد مقارنـة النـسب املئويـة للجنـسني بالنـسبة للبنـات والبـنني               
 ). ١٣اجلدول  انظر(
  

  :١٣اجلدول 
   )١(النسبة املئوية بني اجلنسني حسب السنة الدراسية ومستوى التعليم

 النسبة املئوية بني اجلنسني 
 التعليم الثانوي يالتعليم االبتدائ السنة الدراسية

٧٤,٤١ ٨٩,٦٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٧٩,٦٥ ٩٤,١١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

    
ــسبة       ــة أن ن ــيِّن اإلحــصاءات التعليمي ــذين هــم يف ســن    ١٠تب ــة مــن األطفــال ال  يف املائ

وهلـذا  . التعليم اإللزامي ال يذهبون إىل املدارس وأن حوايل ثالثـة أربـاع أولئـك األطفـال بنـات                 
 معيَّنة هلا تـأثري مباشـر أو غـري مباشـر علـى نـسبة امللـتحقني باملـدارس،                    فإنه جيري تنفيذ مشاريع   

انظـر الفقـرة الفرعيـة      (إضافة إىل محالت ُيضطلع هبـا لزيـادة نـسب االلتحـاق باملـدارس للبنـات                 
الـذي جيـري   “ مـشروع دعـم التعلـيم األساسـي      ”وأحد هذه املشاريع هو     ). ١٠من املادة   ) و(

لتعليميـة وحتـسني ظـروف املعيـشية يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية               تنفيذه هبدف رفع املستويات ا    
وأهـداف هـذا املـشروع هـي ختفيـف حـدة الفقـر، ودعـم                . ومناطق العشوائيات األكثر حرماناً   

إدمــاج األطفــال احملــرومني يف الوقــت احلــايل مــن التعلــيم األساســي يف النظــام التعليمــي، ورفــع  
  .الرمسي وخاصة بالنسبة للنساء والفتياتاملستوى املتوسط للتعليم الرمسي وغري 

وهذا املشروع يهدف إىل حتسني نوعية التعليم وزيادة فرص احلـصول عليـه واالنتظـام                  
  .فيه من أجل زيادة نسبة التحاق البنات باملدارس ومشاركتهن يف التعليم

__________ 
يعبِّر هذا عن املقدار النسيب للنسبة اإلمجالية لاللتحاق باملدارس للبنات حسب نوع التعليم املنطبـق               : مالحظة  )١(  

يف سنة دراسية معيَّنة مقارنة بالنـسبة اإلمجاليـة لاللتحـاق باملـدارس للبـنني لـنفس النـوع مـن التعلـيم يف نفـس                          
النـسبتان اإلمجاليتـان لاللتحـاق    (رى التعـبري عنـها حبـساب مؤشـرين خمـتلفني        وهذه النسبة جـ   . السنة الدراسية 

  .١٠٠بالتناسب وضرب الناتج يف الرقم ) باملدارس
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االبتـدائي  واجلهود اليت ُتبذل لزيادة عدد امللـتحقني باملـدارس مـستمرة بالنـسبة للتعلـيم                   
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى         ١٠مـن املـادة     ) أ(ويف هـذا اإلطـار ومبوجـب الفقـرة          . والتعليم املهين 

مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، أصــبحت الــدول األطــراف ملزمــة    
بضمان توفري ظروف متساوية دون أي متييز وبزيادة مستوى وعي األطفـال بالنـسبة لألفـضلية                 

وجمال التعليم والتدريب حيتاج بشكل مباشر لتغيريات جذرية وملزيد مـن التأكيـد علـى               . نيةامله
ويف حـدود هـذا اإلطـار،       . التعليم املهين والتـدريب بـدالً مـن التعلـيم العـام يف املـدارس الثانويـة                

 ُيعتــرب أن تنظــيم املــدارس الثانويــة املهنيــة والفنيــة بطريقــة تــؤدي إىل تلبيــة حاجــات ســوق اليــد  
ومـن هـذه الناحيـة، جيـري        . العاملة وتشجيع األبوين على تفضيل هذه املـدارس لـه أمهيـة بالغـة             

تنفيذ مشاريع للتوظيـف بتعـاوٍن مـن املؤسـسات العامـة والقطـاع اخلـاص واملؤسـسات املهنيـة،                   
  .كما جيري تنفيذ أنشطة لتقدمي التدريب املهين املِدّر للدخل إىل النساء وتوظيفهن بعد ذلك

د النظر إىل مشاركة الطالبات يف التعليم املهـين والتـدريب يتـبني أن نـسبة التحـاق                  وعن   
 يف املائـة يف الـسنة الدراسـية      ٣٧,٤٥الطالبات باملدارس يف التعليم الثانوي املهين والفين كانت         

-٢٠٠٦ يف املائة يف السنة الدراسـية        ٣٨,٨٦، يف حني أن هذه النسبة بلغت        ٢٠٠١-٢٠٠٠
  .١٤ا يرد يف اجلدول  وذلك حسبم٢٠٠٧

وبالتوقيع على بروتوكوالت التعاون يف جمال التعلـيم بـني وكـاالت ومؤسـسات عامـة                   
. ووزارة التعليم الوطين أصبح تدريب قوى عاملة متوسطة ومؤهَّلة من بني األهـداف املنـشودة              

 يف  وهلذا الغرض جيري تنظيم مقـررات وبـرامج شـهادات للبـالغني الـذين يرغبـون يف املـشاركة                  
ــذين يتولــون مهــام اإلدارة       ــاة للعــاملني يف القطــاع ال هــذا القطــاع، ويقــدَّم تــدريب مــدى احلي
واملبيعات، وجيري تعيني األشخاص الذين درِّبوا عن طريق التعليم الرمسي وغـري الرمسـي وتقـدَّم      

  . هلم خدمات املشورة بالنسبة للتعليم واملوارد البشرية
  :١٤اجلدول 

  حسب فئات املدارس والسنوات الدراسية) الذكور/اإلناث(عدد الطالب 

 فئة املدرسة السنة الدراسية
النسبة املئوية للطالب   

 )٪(اإلناث 
عـــدد الطـــالب 

 اإلناث
النـــــسبة املئويـــــة 
للطالب الذكور

عـــدد الطـــالب 
 الذكور

  اجملموع
 )اإلناث والذكور(

ــل االلتحــاق   ٢٠٠١-٢٠٠٠ ــا قب ــة م مرحل
 ٢٢٧ ٤٦٤ ١١٩ ٨٢١ ٪٥٢,٦٨ ١٠٧ ٦٤٣ ٪٤٧,٣٢ باملدارس

 ١٠ ٤٨٠ ٥٧٢١ ٦٣٥ ١٣١ ٪٤٥٣,٧٧ ٨٤٥ ٥٩٠ ٪٤٦,٢٣ التعليم االبتدائي 
 ٢ ٣٦٢ ١٦٥٣ ٣٨٢ ٩٥٢ ٪٥٨,٥٤ ٩٧٩ ٧٤١ ٪٤١,٤٦ التعليم الثانوي 
 ١ ٤٨٧ ٤١٥ ٨٣٥ ٤٧١ ٪٥٦,١٧ ٦٥١ ٩٤٤ ٪٤٣,٨٣ التعليم العايل العام 
 ٨٧٥ ٢٣٨ ٥٤٧ ٤٤١ ٪٦٢,٥٥ ٣٢٧ ٧٩٧ ٪٣٧,٤٥ التعليم العايل املهين والفين 
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 فئة املدرسة السنة الدراسية
النسبة املئوية للطالب   

 )٪(اإلناث 
عـــدد الطـــالب 

 اإلناث
النـــــسبة املئويـــــة 
للطالب الذكور

عـــدد الطـــالب 
 الذكور

  اجملموع
 )اإلناث والذكور(

ــل االلتحــاق   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــا قب ــة م مرحل
 ٦٤٠ ٨٤٩ ٣٣٤ ٢٥٢ ٪٥٢,١٦ ٣٠٦ ٥٩٧ ٪٤٧,٨٤ باملدارس

 ١٠ ٨٤٦ ٥٩٣٠ ٦٨٤ ٦٠٩ ٪٥٥٢,٤١ ١٦٢ ٣٢١ ٪٤٧,٥٩ التعليم االبتدائي 
 ٣ ٣٨٦ ١٧١٧ ٩١٧ ١٨٩ ٪١٥٦,٦١ ٤٦٩ ٥٢٨ ٪٤٣,٣٩ التعليم الثانوي 
 ٢ ١٤٢ ١٢١٨ ١٥٦ ٤١٨ ٪٥٣,٩٩ ٩٨٥ ٨٠٠ ٪٤٦,٠١ التعليم العايل العام 
 ١ ٢٤٤ ٤٩٩ ٧٦٠ ٧٧١ ٪٦١,١٤ ٤٨٣ ٧٢٨ ٪٣٨,٨٦ التعليم العايل املهين والفين 
  
  . إحصاءات التعليم الوطين-املعهد التركي لإلحصاءات   :املصدر  
    

تــوفّر نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع     )ب(  
  ستوى ومبان وُمعِدات مدرسية من نفس النوعية؛مبؤهالت من نفس امل

علــى الــرغم مــن أن نفــس املنــاهج والقواعــد واإلجــراءات الــيت تنظمهــا وزارة التعلــيم      
الوطين تطبَّق يف مجيع املدارس على مـستوى مـا قبـل االلتحـاق باملـدارس واملـستويني االبتـدائي                    

 بـني مـدارس املنـاطق الريفيـة ومـدارس           والثانوي فإنه توجد اختالفـات كـبرية يف نوعيـة التعلـيم           
وجيري تنفيذ أنشطة ومشاريع خمتلفة من أجل القضاء على هـذه االختالفـات   . املناطق احلضرية 

وإجيــاد وعــي باملــساواة بــني اجلنــسني، الــذي يعتــرب عنــصراً هامــاً بالنــسبة الســتمرار الفتيــات يف 
  .الدراسة، وتوفري الظروف املادية املالئمة

ود تعاونية من جانب الدولة والقطاع اخلاص واملنظمـات غـري احلكوميـة             ومع بذل جه     
جيري بذل جهود لتلبيـة احلاجـات       “  يف املائة  ١٠٠مشروع تقدمي الدعم إىل التعليم بنسبة       ”يف  

مـن مرحلـة    (املادية يف املدارس، مثـل املبـاين واملـواد التعليميـة لكـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم                      
ــسبق االل   ــذي ي ــيم ال ــايل   التعل ــيم الع ــة التعل ــدارس إىل مرحل ــن أجــل حــل    ) تحــاق بامل ــك م وذل

املشكالت النوعية والكَمِّية القائمة اليت يعاين منها النظام التعليمي ولبلوغ املعـايري الـيت وضـعها                
ــة     ــة مبـــاين املـــدارس وحجـــم الفـــصول والتركيبـــات الداخليـ ــاد األورويب بالنـــسبية لنوعيـ االحتـ

 جرت زيادة معدل خفض الضرائب املطبَّق على املسامهني مـن           ولدعم هذه اجلهود  . واخلارجية
  .  يف املائة١٠٠ يف املائة إىل ٥

الـذي  “ مـدارس مالئمـة لألطفـال     ”وهناك مشروع آخر جرى تنفيـذه وهـو مـشروع             
يهدف إىل رفع مستوى النوعية العامة للمدارس حبيث ينعكس ذلـك علـى الطـالب واملـوظفني                 

 ٣٦٠وهـذا املـشروع، الـذي جـرى تنفيـذه يف            . ئـة تعليميـة جديـدة     والبيئة ويـؤدي إىل إجيـاد بي      
  . مدرسة جتريبية، يهدف أيضاً إىل توفري تعليم يراعي الفوارق بني اجلنسني
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، الـــذي وُضـــع هبـــدف زيـــادة الكفـــاءة  “ الطفـــل- األب -مـــشروع تـــدريب األم ”و  
بصفة عامة عن طريـق  التعليمية، يهدف إىل حتسني مستوى الوعي االجتماعي والنهوض باجملتمع        

حتديد احلاجات التعليمية لألمهات واآلباء واألطفال وتقدمي برامج تدريبيـة مـصمَّمة حتديـداً هلـذا                
ويف إطـار هــذا املـشروع، جيــري االتـصال باألَسـر عــن طريـق عقــد مـؤمترات وحلقــات       . الغـرض 

ل والقرى، وذلك   دراسية، وتشكيل أفرقة خاصة، وتقدمي برامج دراسية، والقيام بزيارات للمناز         
بشأن املسائل املتعلقة بالصحة اإلجنابية، والعالقات بـني املـراهقني، والعالقـات اُألَسـرية، ومركـز                

 ٣٢٥ ٦٥٢، تلقَّــى ٢٠٠٦ويف عــام . وأمهيــة املــرأة يف اجملتمــع، والنجــاح األكــادميي وغــري ذلــك
 للمـشاركني يف     رجالً، تدريباً وبلغ العـدد اإلمجـايل       ٩٨ ٣٣٢ امرأة و  ٢٢٧ ٣٢٠شخصاً، وهم   

وزاد أيـضاً وعـي أفـراد األَسـر         .  شخـصاً  ٢ ٣٥٥ ٣٦٩الربامج التدريبية يف إطـار هـذا املـشروع          
  .الذين أصبحوا ملمِّني بالربامج املنفَّذة يف املدارس وذلك بالنسبة لتحسني مؤهالهتم املهنية

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع    )ج(  
ات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم             مستوي

اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية                
  وتكييف أساليب التعليم؛

علقـة   عملت وزارة التعلـيم الـوطين علـى إزالـة العناصـر املت             ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بني عامي     
بالتمييز بـني اجلنـسني مـن املـواد التعليميـة، وهـي عناصـر كانـت تعكـس أحكامـاً ُمـسبقة علـى                         
النــساء والرجــال، هبــدف إجيــاد بيئــة تعليميــة واجتماعيــة يــتم فيهــا مــن خــالل املــواد التعليميــة    

ــساء والرجــال     ــة للن ــصور غــري التقليدي ــشجيع ال ــواد     . ت ــع امل ــشياً م ــه مت ــذا فإن وباإلضــافة إىل ه
التعليمات املتعلقة بفحص وتقييم الكُتـب املدرسـية واملـواد          ”حكام ذات الصلة اليت ترّد يف       واأل

جيري فحص الكُتب املدرسية واملواد التعليمية من أجل حتديد ما إذا كانت تتـضمَّن              “ التعليمية
ي نوع اجلنس، أو العنصر، أو اللغة، أو الديانة، أو اللـون، أو الـرأ             ”عناصر للتمييز على أساس     

  .“السياسي، أو العقيدة الفلسفية، أو الطائفة، أو غري ذلك
ومع بـذل جهـود مـن هـذه الناحيـة فإنـه بـدالً مـن متثيـل النـساء علـى النحـو التقليـدي                             

ــساء        ــى الن ــز عل ــة جــرى التركي ــا أمهي كأعــضاء يف ِمهــن مالئمــة للمــرأة أو يف أدوار ليــست هل
 التوزيــع املتــساوي للعمــل بــني الرجــال الناجحــات اللــوايت تقمــن بــدور نــشط يف احليــاة وعلــى

املــستخَدم يف الكُتــب  “ رجــل ِعلــم ”ولقــب . والنــساء، وبــني األمهــات واآلبــاء يف األســرة    
؛ كما ُتعرض صـور لرياضـيات   “شخص ِعلم”املدرسية للتعليم االبتدائي استعيض عنها بلقب  

 يف الكُتب كـأطراف     ومهندسات وباحثات من أعمار خمتلفة ويراعى إدراج البنات والبنني معاً         
كذلك فإنه يف الكُتب املدرسية للتعليم االبتدائي توجد مناظر وصور فوتوغرافيـة لنـساء              . فاعلة

  .ُتدلني بأصواهتن أو إناث َتشغلن مناصب الُعمد أو مناصب حمافظي األحياء
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وباإلضافة إىل هذه األساليب، تسعى وزارة التعليم الوطين إىل حتقيـق املـساواة النوعيـة                 
والكَمِّية بني املعلومات والصور الفوتوغرافية والصور اليت تصف رجاالً ونـساًء، وبناتـاً وبنينـاً،               
ــواد           ــية وامل ــب املدرس ــرأة يف الكُت ــز ضــد امل ــع التميي ــسني ومن ــني اجلن ــساواة ب ــق امل هبــدف حتقي

ية وإضــافة إىل هــذا فإنــه ألغــراض إثــارة الــوعي بــني الطــالب تقــدِّم الكُتــب املدرســ   . التعليميــة
معلومــات عــن مــسائل مثــل نــضال املــرأة مــن أجــل احلــصول علــى حقوقهــا، والعوامــل الــيت       
ســاعدت يف تغــيري مركــز املــرأة يف اجملتمــع واألشــخاص الــذين ســاعدوا يف ذلــك، واألســباب     
الكامنة وراء التوقيع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأسـباب إدخـال        

  .انني األوَّلية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأةتعديالت على القو
  نفس الفرص لالستفادة من اِملَنح التعليمية وغريها من اِملَنح الدراسية؛  )د(  
ــة          ــيم والتنمي ــق أهــداف التعل ــسان ووســيلة لتحقي ــيم هــو حــٌق لإلن ــالنظر إىل أن التعل ب

 املــشاركة املتــساوية والــسالم فقــد جــرى بــذل جهــود للتعبئــة التعليميــة الوطنيــة هبــدف حتقيــق  
وجـرى افتتـاح مـدارس داخليـة إقليميـة للتعلـيم االبتـدائي مـن أجـل                  . للبنات والبنني يف التعلـيم    

متكني األطفال الذين هم يف سن االلتحاق باملدارس ويعيشون يف قرى ويف مـستوطنات أصـغر                 
علــيم ال توجــد فيهــا مــدارس، وكــذلك أطفــال اُألســر الفقــرية، مــن احلــصول علــى خــدمات الت

وبافتتاح مدارس داخلية إقليمية للتعليم االبتـدائي، وهـي مـدارس أُنـشئت ألول مـرة        . االبتدائي
، اســـتناداً إىل البنيـــة الثقافيـــة للمنطقـــة، أُتيحـــت للطالبـــات فرصـــة لاللتحـــاق  ١٩٣٩يف عـــام 

ا باملدارس النظامية يف اجلزأين اجلنويب الشرقي والشرقي من منطقـة األناضـول الـيت تعجـز فيهمـ          
  . فتيات كثريات عن مواصلة تعليمهن

وقد لوحظ أن النسبة املئوية للطالبات امللتحقات باملـدارس الداخليـة اإلقليميـة للتعلـيم                 
 ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٣٥,٤٦ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٥,٦٣االبتدائي قد زادت من     

  ). ١٥انظر اجلدول (
  

  :١٥اجلدول 
  يمية للتعليم االبتدائي وعدد الطُالب يف السنوات الدراسيةسعة املدارس الداخلية اإلقل

 عدد الطالب يف األقسام الداخلية
 نوع املدرسة السنة الدراسية

ــدد عــــــــــ
 اجملموع إناث ذكور السعة املدارس

النسبة املئوية 
 لإلناث

املـــدارس الداخليـــة اإلقليميـــة للتعلـــيم االبتـــدائي      ٢٠٠١-٢٠٠٠
 )٢(ئي اليت توفِّر اإلقامة ومدارس التعليم االبتدا

٢٥,٦٣ ١٤٠ ٩٨٣ ٣٦ ١٤٠ ١٠٤ ٨٤٣ ١٧٠ ٣٢٠ ٤٥٢٪ 

 ٪٣٥,٤٦ ١٦٦ ٧٩٤ ٥٩ ١٥٧ ١٠٧ ٦٣٧ ١٩١ ٢٠١ ٦٠٣ املدارس الداخلية اإلقليمية للتعليم االبتدائي ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  . إحصاءات التعليم الوطين-املعهد التركي لإلحصاءات   :املصدر  
__________ 

جـرى ضـم املـدارس املـذكورة إىل املـدارس الداخليـة اإلقليميـة للتعلـيم                 : املدارس االبتدائيـة الـيت تـوفِّر اإلقامـة          )٢(  
  .٢٠٠٦االبتدائي يف عام 
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يف املدارس الداخلية اليت ُتقدَّم إىل أطفال اُألَسر الفقـرية          وباإلضافة إىل خدمات التعليم       
فــإن خــدمات اِملــنح الدراســية ُتقــدَّم أيــضاً لتالميــذ الــصف الــسادس والــصف الــسابع والــصف   

وكـي يـستفيد الطـالب مـن        . الثامن وإىل تالميـذ معاهـد التعلـيم الثـانوي العـام واملهـين والـتقين               
ومني ماليــاً وأن جيتــازوا االختبــار العــام للقبــول باملــدارس  اِملــنح الدراســية جيــب أن يكونــوا حمــر 

ويف حـني أن نـسبة      . الداخلية واحلصول على ِمنح دراسية الذي ُيعقد من خالل نظـام مركـزي            
 كـانوا مـن   ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة ممن حصلوا على ِمنح دراسية يف الفـصل الدراسـي        ٣٨,٥

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفصل الدراسي  يف املائة يف٤٦,٠٥اإلناث فإن هذه النسبة بلغت 
وباإلضافة إىل هذا فإنه من خالل عملية التحويل النقـدي املـشروط يف إطـار مـشروع                    

التخفيف من املخـاطر االجتماعيـة تقـدَّم إىل كـل جـزء مـن تركيـا املـساعدة املاليـة الـيت ال ُتـرّد                          
سـر املنتميـة إىل أكثـر       هبدف إنشاء شبكة إغاثة اجتماعية من أجل إتاحة الفرصة أمام أطفال األُ           

  . قطاعات السكان حرماناً للحصول بشكل كامل على خدمات التعليم األساسية
 كان عـدد الطـالب الـذين اسـتفادوا مـن مـدفوعات املـساعدة                ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول   

ومــدفوعات .  طالبــا١ً ٧٠٥ ٣٩١التعليميــة الــيت قُــدِّمت يف إطــار التحويــل النقــدي املــشروط       
ليمية اليت قُدِّمت مباشرة إىل األمهات وقُدمت مبقادير أكرب إىل الفتيات كعمل إجيايب             املساعدة التع 

  .  يف املائة٥٣,٤ يف املائة وميثِّل الطلبة نسبة ٤٦,٦استهدفت جمموعة متثِّل الطالبات فيها نسبة 
وإدارة مــشروع التنميــة اإلقليميــة يف جنــوب شــرقي األناضــول، وهــي مؤســسة عامــة،   

اً يف شــكل ِمــنح دراســية إىل الطالبــات احملرومــات والناجحــات املقيمــات يف منطقــة تقــدِّم دعمــ
ويف إطـار هـذا املـشروع، الـذي ينفَّـذ يف تـسع مقاطعـات يف منطقـة                   . جنوب شرقي األناضـول   

جنوب شـرقي األناضـول، تقـدَّم ِمـنح دراسـية ألمهـات الفتيـات امللتحقـات بـالتعليم االبتـدائي                     
 لـرية   ٧٥و)  دوالراً ٥٠( لرية تركية    ٥٥بلغ الذي يقدَّم إىل األمهات هو       وامل. والعايل واجلامعي 

، وذلـــك للـــشهور الـــيت تقـــع بـــني  ) دوالر١٠٠( لـــريات تركيـــة ١١٠و)  دوالرا٦٥ً(تركيـــة 
 كــان عــدد الطــالب الــذين ٢٠٠٧نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. يونيــه/ســبتمرب وحزيــران/أيلــول

 ٢٠٠١الفتيات اللوايت تلقني ِمنحة دراسـية منـذ عـام           وعدد  .  طالباً ٧٩٠يتلقون ِمنحة دراسية    
  .  فتاة٩٢٣بلغ 

إلتاحـة فـرص    “ برنـامج املـدارس االبتدائيـة لنقـل الطـالب أثنـاء النـهار             ”وجيري تنفيذ     
ــا        ــشتَّتة ال توجــد فيه ــة وم ــشون يف مــستوطنات غــري مأهول ــذين يعي ــال ال ــام األطف الدراســة أم

ق بــالطالب الــذين بــدأوا الدراســة مــن خــالل    معلومــات تتعلــ١٦وتــرد يف اجلــدول . مــدارس
  .“برنامج املدارس االبتدائية لنقل الطالب أثناء النهار”
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  :١٦اجلدول 
عدد املدارس والطالب الذين طُبِّق بالنسبة هلم نظام التعليم االبتدائي الذي جيري فيه نقل               

  الطالب أثناء النهار

 السنة الدراسية
ــدارس   عــدد امل

 املركزية
ــدد وحــدات   ع

 قل الطالبن
عـــدد الطـــالب 

 اإلناث
ــالب   ــدد الطــ عــ

 اجملموع الذكور
٦٠٧ ٩١٨ ٣٢٨ ٠٩١ ٢٧٩ ٨٢٧ ٢٥ ٩٦٧ ٥ ٢٤٩ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٦٩٤ ٦٢٨ ٣٦٥ ٦٠٦ ٣٢٩ ٠٢٢ ٣١ ٠٨٠ ٥ ٨٤٥ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

  
  .إحصاءات التعليم الوطين  :املصدر  
    

علـيم  نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج ت                  )هـ(  
الكبار وحمو األمية الوظيفية، وال سـيما الـيت هتـدف إىل أن تـضيِّق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي                       

  فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛
تقوم وزارة التعليم الـوطين ووكـاالت ومؤسـسات عامـة أخـرى بتنظـيم بـرامج لتعلـيم            

ــة وشــركات ال    ــسلطات احمللي ــة مبــساعدة مــن ال قطــاع اخلــاص ومنظمــات غــري   القــراءة والكتاب
ومـع أن احتمـال   . حكومية وذلك للنساء اللوايت مل تشاركن يف نظام التعلـيم الرمسـي يف تركيـا         

استفادة النساء الشابات من هذه املقرَّرات هو احتمـال أكـرب فـإن األميَّـة ال تـزال متثِّـل مـشكلة               
  .نوخاصة يف بعض مناطق تركيا وبالنسبة للنساء املتقدِّمات يف الِس

  :١٧اجلدول 
  ) ٢٠٠٦-١٩٩٥الفترة (معدالت حمو األمية 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ معدالت حمو أمية البالغني

 ٨٨,١ ٨٨,١ ٨٧,٤ ٨٨,٣ ٨٧,٥ ٨٦,٣ ٨٦,٤ اجملموع
 ٩٦ ٩٦ ٩٥,٣ ٩٥,٧ ٩٥,٣ ٩٤,٥ ٩٤,٥ الذكور
 ٨٠,٣ ٨٠,٣ ٧٩,٦ ٨١,١ ٧٩,٩ ٧٨,٢ ٧٨,٣ اإلناث

  
  . مؤشرات السكان والتنمية- التركي لإلحصاءات املعهد  :املصدر  
    

 عامـاً   ٤٠وبالنسبة لوضع النساء األميات حسب الفئات العمرية فإن النـساء مـن سـن                 
 يف املائة من النساء األميات، يف حني أن النـساء اللـوايت يبلـغ عمـرهن                 ٦٤وأكثر تشكِّلن نسبة    

  . نساء األميات يف املائة من ال٢٤ عاماً أو أكثر تشكِّلن نسبة ٦٥
وبرامج حمو األمية للنساء البالغات تقـدَّم علـى املـستوى اإلقليمـي ويف الـضواحي لـيس          

فقط يف مراكز التعليم العام التابعة لـوزارة التعلـيم الـوطين بـل أيـضاً يف مراكـز جمتمعيـة تـديرها                       
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ــة الطفــل، ويف املراكــز اجملت     ــة محاي ــة ووكال ــة العامــة للخــدمات االجتماعي ــة املتعــددة  املديري معي
األغراض اليت تعمل يف إطار مشروع منطقة جنوب شرقي األناضول الذي تنفِّذه إدارة التنميـة               

  .اإلقليمية
التعلـيم  ” فرداً من برامج     ١ ٦٧٤ ٣٥٨، استفاد   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف السنة الدراسية      

رناجمـاً   ب١٢١ ٦٣٩، وهـي بـرامج عـددها    “ الثقـايف وحمـو األميـة   -املهين والتقين واالجتمـاعي    
قُدِّمت يف السنة الدراسية يف مراكز التعليم العام؛ وكان عدد النساء والفتيـات اللـوايت شـاركن                

ــربامج   ــك ال ــاة  ٩٥٣ ٠٤٧يف تل ــرأة وفت ــسبة ( ام ــة٥٧بن ــالغ   ).  يف املائ ــراد الب ــني األف وكــان ب
 برناجمـاً جـرى     ٧٢ ٥٤١ فرداً الذين حضروا برامج حملـو األميـة عـددها            ١ ٤٠٤ ٥٥٧عددهم  

 يف ٦٣,٩بنــسبة ( نــساء وفتيــات ٨٩٨ ٠٠٧“ محلــة دعــم التعلــيم الــوطين”تنظيمهــا يف إطــار 
وجيري تنفيذ مشاريع خمتلفة من بينها بـرامج حملـو األميـة تنظمهـا وكـاالت ومؤسـسات             ). املائة

  . عامة، وكذلك منظمات غري حكومية
 الثانويـة املفتوحـة،     املدرسة االبتدائيـة املفتوحـة، واملدرسـة      (ومؤسسات التعليم املفتوح      

تقـدِّم  ) واملدرسة املهنية والتقنية املفتوحة، واملدرسة الثانوية املهنية املفتوحـة، واجلامعـة املفتوحـة            
وذلك هبدف إتاحة فـرص التقـدُّم التعليمـي، بغـض           “ التعليم عن ُبعد  ”خدمات التعليم بطريقة    

ذه الطريقة هي طريقـة أخـرى       وه. النظر عن الزمان واملكان، لكل شخص حيتاج إليه يف تركيا         
تــستفيد هبــا النــساء والفتيــات اللــوايت اضــطررن إىل تــرك املدرســة ألي ســبب مــن الفــرص           

  . التعليمية
سـن الـسابعة سـن    ”وهذه احلمالت اليت تنظمها وزارة التعليم الـوطين حتـت شـعارات            

ــة ــأخِّر للغايـ ــة  ”، و“متـ ــاق باملدرسـ ــل االلتحـ ــيم قبـ ــة التعلـ ــضانة ا”، و“محلـ ــةدار احلـ ، “ملتنقلـ
، هتــدف إىل إزالــة العقبــات اللغويــة الــيت ميكــن أن يواجههــا يف املــدارس صــغار        “أســريت”و

األطفال وذلك بتعليم اللغة التركية لألطفال واآلباء واألمهـات ممـن تكـون لغتـهم األصـلية لغـة                   
 خالف اللغة التركية، وبذلك تتاح أمام مجيـع األطفـال الـذين التحقـوا حـديثاً باملـدارس فـرص                   

  .متساوية لالستفادة من التعليم الرمسي
.  من الدستور التركـي علـى أن اللغـة التركيـة هـي لغـة مجهوريـة تركيـا        ٣وتنص املادة     
 من الدستور التركي تقضي بعدم تدريس لغة أخرى خالف اللغة التركيـة كلغـة أم                ٤٢واملادة  

للمواطنني األتراك يف املؤسسات التعليميـة والتدريبيـة؛ كمـا تقـضي بـأن يـنظِّم القـانون املبـادئ              
ق علــى املــدارس الــيت تقــدِّم أنــشطة تعليميــة وتدريبيــة بلغــة أجنبيــة وبــاحترام أحكــام    الــيت ُتطبَّــ

  .االتفاقات الدولية
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قانون تعليم وتدريس اللغات األجنبية وتعلـيم       ”واستناداً إىل التعديل الذي أُدخل على         
، ُيــسمح ٢٠٠٣الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف عــام “ لغــات وهلجــات خمتلفــة للمــواطنني األتــراك

دمي برامج دراسية خاصة لتعليم لغات وهلجـات خمتلفـة يـستخدمها، عـادةً، مواطنـون أتـراك                  بتق
القواعــد املتعلقــة بتعلــيم املــواطنني  ”ولتنفيــذ هــذا التعــديل، وضــعت  . يف ســياق احليــاة اليوميــة 

وأصـبحت تلـك القواعـد    “ األتراك لغات وهلجات خمتلفـة يـستخدموهنا عـادةً يف احليـاة اليوميـة       
وقُــدِّمت بــرامج لتــدريس لغــات وهلجــات خمتلفــة يف ســاهنرفا، وبامتــان، . ٢٠٠٣ام نافــذة يف عــ

  .وفان، وأدنه، وديار بكر، واسطنبول، وماردين
قـــانون إنـــشاء مؤســـسات اإلذاعـــة  ” تعـــديل علـــى ٢٠٠٣وبعـــد أن اُدخـــل يف عـــام   

زيـون العامـة    تقرَّر أن يكون بإمكان مؤسسات اإلذاعـة والتليف       “ والتليفزيون والربامج اليت تبثها   
ــاهتم        ــراك عــادةً يف حي ــون األت ــستخدمها املواطن ــيت ي ــهجات ال واخلاصــة أن تبــث باللغــات والل

، تقــرَّر أن ُتبــث بــرامج ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٥وبعــد أن ُوضــعت هــذه القاعــدة، يف . اليوميـة 
 دقيقـة بلغـة مـن اللغـات البوسـنية والعربيـة والشركـسية، وبواحـدة مـن هلجـات                     ٣٠يومية ملدة   

 أعُترب غـري كـاٍف، أُتيحـت لـشركة          ٢٠٠٣وألن التعديل الذي أُدخل يف عام       . زا وكريمانس زا
اإلذاعة والتليفزيـون التركيـة إمكانيـة البـث بلغـات وهلجـات خـالف اللغـة التركيـة وذلـك مـن                      

القــــانون التركــــي لإلذاعــــة ” علــــى ٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران١١خــــالل تعــــديل اُدخــــل يف 
  .“مؤسسات اإلذاعة والتليفزيون والربامج اليت تبثهاقانون إنشاء ”و“ والتليفزيون

ــرامج         )و(   ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة، قب ــدَّالت ت خفــض مع
  للفتيات والنساء الالئي َتركن املدرسة قبل األوان؛

أصبح البقاء يف املدرسة أمراً أكثر صعوبة بشكل متزايـد بالنـسبة لألطفـال املنـتمني إىل                   
. لــة املــوارد بــسبب رســوم الــربامج والرســوم التعليميــة واملــصاريف التعليميــة األخــرى   أُســر قلي

وباإلضــافة إىل هــذا فإنــه بــالنظر إىل أن اُألَســر تعطــي أولويــة ألطفاهلــا الــذكور بالنــسبة للتعلــيم  
ألسباب تتعلق بالتقاليـد واالقتـصاد فـإن املـصاعب الـيت تكتنـف اسـتفادة النـساء مـن العمليـات                     

وهناك مشاريع تعليمية للفتيـات، مثـل احلملـة الوطنيـة الـيت شـعارها               .  آخذة يف الزيادة   التعليمية
ومــشاريع أخــرى مثــل  “ يــا أيب أدخلــين املدرســة ”ومحلــة “ فلنــذهب إىل املدرســة يــا بنــات ”
، وهي محالت ومشاريع تنفَّذ بالتعـاون مـع مؤسـسات دوليـة             “برنامج دعم التعليم األساسي   ”

 العام واخلاص هبدف خفض معـدالت توقـف البنـات عـن الدراسـة               ومؤسسات تابعة للقطاعني  
  . وتقدمي برامج تعليمية وتدريبية للبنات والنساء اللوايت توقفن عن الدراسة يف وقت مبكر

 يف املائة لاللتحاق باملدارس بني مجيـع األطفـال، وخاصـة            ١٠٠ومن أجل حتقيق نسبة       
ــن      ــة م ــة العمري ــوايت هــن يف الفئ ــات الل ــربن يف ســن   ١٤وات إىل  ســن٦البن ــوايت يعت  ســنة والل
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ــذهنب إىل املدرســة         ــوقفن عــن الدراســة أو ال ت ــيم أو ت ــام التعل ــزلن خــارج نظ الدراســة، وال ت
يف “  محلة تعلـيم البنـات     -فلنذهب إىل املدرسة يا بنات      ” محلة   ٢٠٠٣بانتظام، بدأت يف عام     

  .٢٠٠٦ يف عام  مقاطعات جتريبية، ومت تعميم احلملة يف مجيع أحناء تركيا١٠
وخــالل القيــام بأنــشطة احلملــة تبــيَّن أن عــدد البنــات غــري املقيَّــدات يف املــدارس يبلــغ      
 يف املائـة مـن أولئـك        ٨١ بنتاً، كما أن أنشطة احلملـة يف املقاطعـات مكَّنـت نـسبة               ٢٧٣ ٤٤٧

  يف املائــة املتبقيــة يف١٩وجيــري بــذل جهــود إلدخــال نــسبة  . البنــات مــن االلتحــاق باملــدارس 
  .النظام التعليمي

هو مشروع آخر تتعاون يف تنفيـذه       “ برنامج تدريب املرأة يف جمال حقوق اإلنسان      ”و  
 يف املائة من النـساء املـشارِكات يف         ٢٨وقد قرَّرت نسبة    . مؤسسات عامة ومنظمات حكومية   

  . هذا املشروع مواصلة تعليمهن الرمسي
 بنـــات تركيـــا املعاصـــرة -تـــساقط الـــثلج ”ويف إطـــار املـــشروع الـــذي حيمـــل اســـم    

 جبهـود مـشتركة مـن القطـاع اخلـاص واجملتمـع         ٢٠٠٠وهو مشروع بدأ يف عـام       “ املعاصرات  
املــدين هبــدف إتاحــة فــرص متــساوية يف التعلــيم للبنــات اللــوايت لــديهن العــزم علــى االلتحــاق      

ة وهــدف املــشروع هــو مــساعد . باملــدارس ولكنــهن تفتقــرن إىل املــوارد املاليــة الالزمــة لــذلك 
ويف إطـار هـذا الربنـامج حـصلت         . مهنيني لديهم أُفـق واسـع     “ أفراداً”البنات على أن تصبحن     

 فتــاة مــن املــدارس الثانويــة والتحقــت  ٧ ٣٨٠ طالبــة علــى ِمــنح دراســية وخترَّجــت  ١٢ ٣٠٠
ونتيجـة لإلجنـازات الـيت حقَّقهـا املـشروع      .  فتـاة مـن اجلامعـة    ٦٧ فتاة باجلامعة وخترَّجت     ٩٥٠

  .٢٠١٥إىل عام جرى متديده 
، الــيت بــدأهتا شــركة خاصــة تعمــل يف جمــال وســائط “يــا أيب أدخلــين املدرســة”ومحلــة   

  .اإلعالم، هتدف إىل دعم إحلاق البنات باملدارس
ــدأت يف           ــة، بـ ــصارف العامـ ــد املـ ــة أحـ ــوطين وبرعايـ ــيم الـ ــن وزارة التعلـ ــيم مـ وبتنظـ

واهلــدف مــن . “املــدارساألمهــات والبنــات يف ” محلــة حتمــل شــعار ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٦
  . ماليني امرأة خالل فترة أربع سنوات٣هذه احلملة هو حمو أمية 

جيـب أالّ ُتتـرك     ”وإضافة إىل هذا فإن رئاسة الشؤون الدينية بدأت محلة حتمـل عنـوان                
واحلملـة، الـيت هتـدف إىل زيـادة        . بتنسيق من مكاتب اإلفتـاء اإلقليميـة      “ البنات خارج املدارس  

 املدارس عن طريق إقناع اُألَسر وتقدمي ِمنح دراسـية، قـدَّمت منحـاً دراسـية إىل           نسبة البنات يف  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ طالبة يف السنة الدراسية ٢ ٠٤٩
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وإضافة إىل هذه األنشطة اليت تشمل البلد بكامله جيري االضـطالع بأنـشطة ومحـالت       
ومنظمـات غـري حكوميـة      حملية يف مجيع أحناء البلد بالتعاون مع مؤسسات عامة وإدارات حمليـة             

وقـد تالحـظ   . وذلك هبدف زيادة نسبة التحاق البنات وتعزيز معرفـة النـساء بـالقراءة والكتابـة         
وهـذا التطـور   . أن نسبة الطالبات اللوايت تتوقَّفن عن الدراسة يف التعليم االبتدائي قـد اخنفـضت      

تعلـيم الـوطين والقطـاع    اإلجيايب جاء نتيجة للحمـالت واملـشاريع الـيت تلقـى دعمـاً مـن وزارة ال            
اخلاص ومنظمات غري حكومية، وكذلك حلقيقـة أن فتـرة التعلـيم االبتـدائي اإللزامـي قـد متـت                    

ومــن خــالل هــذه احلمــالت  ). ١٨انظــر اجلــدول  (١٩٩٧زيادهتــا إىل مثــاين ســنوات يف عــام  
وعلــى هــذا فــإن نــسبة توقــف البنــات عــن  . ارتفــع مــستوى الــوعي يف اجملتمــع بالنــسبة للتعلــيم 

 يف املائة يف العـام الدراسـي        ٦,٢الدراسة، وخاصة خالل مرحلة التعليم الثانوي، اخنفضت من         
  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة يف العام الدراسي ٥,٧ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١

  
  :١٨اجلدول 

نسبة الطالب الذين توقفـوا عـن الدراسـة يف مـرحليت التعلـيم االبتـدائي والثـانوي حـسب                    
  )٣(السنة الدراسية

النسبة املئوية للطالب الذين توقفوا عن 
 )٪(الدراسة يف املدارس االبتدائية 

النسبة املئوية للطالب الذين توقفوا عن 
 )٪(الدراسة يف املدارس الثانوية 

 دراسيةالسنة ال

 اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع
٦,٢ ٩,٨ ٨,٣ ١,٥ ١,٠ ١,٢ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٦,٤ ١٠,١ ٨,٥ ١,٠ ٠,٧ ٠,٨ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٥,٧ ٩,٦ ٧,٩ ٠,٩ ٠,٦ ٠,٧ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
٥,٠ ٨,٢ ٦,٨ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٥,٧ ٩,٨ ٨,٠ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٥ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ - - - - - - 

  
  . وزارة التعليم الوطين  :املصدر  
    

  نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛  )ز(  
ــشطة االجتماعيــة الئحــة”مبوجــب    ــن اإلنــاث      “ األن ــع الطــالب م ــيَّن علــى مجي ، يتع

والــذكور حــضور حــصص التربيــة البدنيــة يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة وأن تــستفيد البنــات  
وإضافة إىل هذا فإنه تتاح للبنـات فـرص للمـشاركة يف      . على قدم املساواة من هذه التسهيالت     

__________ 
  .الب ال يشمل طالب املدارس االبتدائية املفتوحة واملدارس الثانوية املفتوحةعدد الط  )٣(  
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ارس، مبا يشمل كرة السلة، والرقصات الـشعبية، والرياضـة          األنشطة الرياضية املشتركة بني املد    
ويف هـذا   ). ١٣من املـادة    ) ج(باإلضافة إىل هذا، انظر الفقرة الفرعية       (البدنية، والعاب القوى    

 يف املائـة مـن الطـالب املـشاركني يف األنـشطة الرياضـية يف                ٣٤,٦٤اإلطار، متثِّل البنـات نـسبة       
  ). ١٩ اجلدول انظر (٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية 

  
  :١٩اجلدول 

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية (عدد الرياضيني 
 النسبة املئوية اجملموع فرق الناشئني الفرق املمتازة فرق الشباب 

 ٪٣٤,٤٦ ٢٤٩ ٠٤١ ١٢٤ ٥٠٠ ٨٣ ٠٠٠ ٤١ ٥٤١ اإلناث
 ٪٦٥,٥٣ ٤٧٣ ٤٩٨ ٢٢٤ ٤٤٥ ١٤٩ ٤٣٠ ٩٩ ٦٢٣ الذكور

  
  . الثانوياملديرية العامة للتعليم  :املصدر  
    

ويف املــدارس الثانويــة الرياضـــية، الــيت أُنـــشئت لغــرض حتـــسني املهــارات والقـــدرات        
ــتحقني بتلــك        ــات بــني الطــالب املل الرياضــية للطــالب املوهــوبني والطمــوحني كــان عــدد البن

ــسنة الدراســية    ــدارس يف ال ــالغ عــددهم  ٢٠٠٧-٢٠٠٦امل ــاً ٩١٥ والب ــاً ٢٢٧ طالب انظــر ( بنت
  ).٢٠اجلدول 

  
  :٢٠ول اجلد

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة (عدد الطالب يف املدارس الثانوية الرياضية حسب نوع اجلنس 
 النسبة املئوية للطالب اإلناث اجملموع الطالب الذكور الطالب اإلناث 

١٧ ١٧٠ ١٤١ ٢٩ ٢٠٠٤٪ 
٢٤ ٩١٥ ٦٨٨ ٢٢٧ ٢٠٠٦٪ 

  
  .املديرية العامة للتعليم الثانوي  :املصدر  
    

ات تربويــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســر      الوصــول إىل معلومــ   )ح(  
  ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة

جرى االضطالع بأنشطة للطـالب     “ مشروع دعم تعزيز الصحة للمراهقني    ”يف إطار     
ونــسبة الطالبــات . اإلنــاث والــذكور يف الــصف الــسادس والــصف الــسابع وآلبــائهم وأمهــاهتم 

   يف املائة ٤٧ هي ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف هذه األنشطة يف السنة الدراسية اللوايت شاركن
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ومن أجل زيـادة الطلبـات العامـة علـى اخلـدمات الـيت تقـدمها وزارة الـصحة يف إطـار                         
 مشروعاً ملنظمات غري حكوميـة      ٨٥التعليم العام مبوجب برنامج الصحة اإلجنابية لتركيا ُوِضع         

جيري االضطالع بعمليات مراقبـة وتقيـيم هلـذه املـشاريع           و.  مليون يورو  ٢٠مبَنح بلغت قيمتها    
  .اليت تنفِّذها منظمات غري حكومية

 مركـزاً   ١٨ويف أعقاب التعاون بني وزارة الصحة يف تركيا واللجنـة األوروبيـة أنـشئ                  
لتقــدمي املــشورة إىل الــشباب ولتقــدمي اخلــدمات الــصحية ومركــزان للــشباب وتلقَّــى املوظفــون   

 تلك املراكـز تـدريباً أثنـاء القيـام بالعمـل مـن خـالل برنـامج الـصحة اإلجنابيـة                      الذين يعملون يف  
لتركيــا وذلــك مــن أجــل زيــادة خــدمات الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة األساســية وزيــادة 
ــصحة        ــسية وال ــصحة اجلن ــؤّدي إىل حتــسني مــستويات ال ــا ي ــها مب ــع مــستوى نوعيت ــا ورف توفُّره

خلدمات املتقدمـة للـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة واالسـتفادة           اإلجنابية وزيادة الطلب على ا    
  .منها

 دليل للتغذيـة خـالل فتـرة احلمـل ووزعتـه مـن أجـل                ١٢ ٠٠٠وأعّدت وزارة الصحة       
  .اإلعالم

مـــشروع وضـــع اســـتراتيجية لتلبيـــة ” ُنفِّـــذ ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ويف الفتـــرة بـــني عـــامي    
بتعــاون بــني وزارة ”علقــة بالــصحة اإلجنابيــة حاجــات املــراهقني مــن املعلومــات واخلــدمات املت 

“ مــشروع صــحة املــراهقني وتنميتــهم”الــصحة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وكــذلك  
  ).اليونيسيف(بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  :١١املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع مـا يقتـضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء                    ‐ ١‐١١  
ييز ضد املرأة يف ميدان العمـل لكـي تكفـل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،                       على التم 

  :نفس احلقوق وال سيما
. يف تركيا، يوجد تباين كبري يف معدالت مشاركة القـوة العاملـة بـني النـساء والرجـال             

 يف املائـة يف حـني      ٢٤,٩ عـن    ٢٠٠٦فمشاركة القوة العاملة من النساء مل تزد نـسبتها يف عـام             
  ).٢١انظر اجلدول ( يف املائة ٧١,٥كانت النسبة للرجال 
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  :٢١اجلدول 
  )نسبة مئوية( الريفية حسب نوع اجلنس -معدل مشاركة القوة العاملة يف املناطق احلضرية 

  ) سنة وأكثر١٥السن (
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنوات
 ٤٨,٠ ٤٨,٣ ٤٨,٧ ٤٨,٣ ٤٩,٦ ٤٩,٨ ٤٩,٩ تركيا

 ٧١,٥ ٧٢,٢ ٧٢,٣ ٧٠,٤ ٧١,٦ ٧٢,٩ ٧٣,٧ ر ذكو-
 ٢٤,٩ ٢٤,٨ ٢٥,٤ ٢٦,٦ ٢٧,٩ ٢٧,١ ٢٦,٦  إناث-

 ٤٥,٥ ٤٥,٥ ٤٤,٥ ٤٣,٨ ٤٤,٤ ٤٤,٠ ٤٤,١ املناطق احلضرية
 ٧٠,٨ ٧١,٥ ٧٠,٨ ٦٨,٩ ٦٩,٨ ٧٠,٦ ٧٠,٩  ذكور-
 ١٩,٩ ١٩,٣ ١٨,٣ ١٨,٥ ١٩,١ ١٧,٤ ١٧,٢  إناث-

 ٥٢,٢ ٥٣,١ ٥٥,٤ ٥٥,٥ ٥٧,٦ ٥٨,٧ ٥٨,٧ املناطق الريفية
 ٧٢,٧ ٧٣,٥ ٧٤,٧ ٧٢,٩ ٧٤,٥ ٧٦,٤ ٧٧,٩  ذكور-
 ٣٣,٠ ٣٣,٧ ٣٦,٧ ٣٩,٠ ٤١,٤ ٤١,٧ ٤٠,٢  إناث-

املعهد التركي لإلحصاءات، نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقـة بـالقوة العاملـة األَسـرية،                :املصدر  
  .٢٠٠٧عام 

  
سـاً إىل االخنفـاض الـشديد يف    واخنفاض أرقام معدل مـشاركة القـوة العاملـة ترجـع أسا         

وأهـم سـبب هلـذه الظـاهرة هـو اهلجـرة مـن املنـاطق            . القوة العاملة، وخاصة النـساء احلـضريات      
والسكان الريفيون يف تركيا يتناقصون بالتدريج يف حـني يكتـسب       . الريفية إىل املناطق احلضرية   

ــوة إضــافية    ــدن ق ــصاد يف امل ــسكان واالقت ــا، اآلخــذة اآلن يف . ال ــع  ويف تركي  التحــوُّل إىل جمتم
حــضري، ال ميكــن للنــساء اللــوايت كــن تعملــن أصــالً يف املنــاطق الريفيــة، غالبــاً كعــامالت يف    
األسرة ال حتـصلن علـى أجـر، أن تـضمّن مكانـاً هلـن يف سـوق اليـد العاملـة يف املـدن، وهـو مـا                    

ضرية وتـشاركن يف    ينطبق أيضاً على النساء اللوايت هتاجرن مـن املنـاطق الريفيـة إىل املنـاطق احلـ                
ومـن بـني أسـباب      . قوة العمل حىت إذا كانت لديهن نفس مستويات املهارة والتعليم كالرجال          

ذلك عدم قدرة املرأة على حتقيق الشروط اليت تتطلبها سوق اليد العاملـة يف املنـاطق احلـضرية،                  
اعي، وطبيعـة   وتوَّيل واجب رعاية األسرة، والتعّرض لقيود نابعـة مـن األسـرة والـضغط االجتمـ               

  .سوق اليد العاملة يف املناطق احلضرية
والنظر بإمعان إىل االختالفات القائمـة بـني املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احلـضرية يبـيِّن أن            

معـــدل مـــشاركة النـــساء يف اليـــد العاملـــة أعلـــى كـــثرياً يف املنـــاطق الريفيـــة إذا قـــورن مبعـــدل   
 يف املائـة يف املنـاطق       ١٩,٩ة يف املنـاطق الريفيـة و         يف املائـ   ٣٣(مشاركتهن يف املناطق احلـضرية      



CEDAW/C/TUR/6

 

56 08-61756 
 

وهــذا الوضــع نــاتج عــن أن النــساء يف املنــاطق الريفيــة غالبــاً مــا تعملــن كعــامالت    ). احلــضرية
  .لألسرة بدون أجر

وعنــد النظــر يف معــدل مــشاركة النــساء الريفيــات يف القــوة العاملــة حــسب الــسنوات     
غري أنـه مـن     . ة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية      يالَحظ تناقص ذلك املعّدل بسبب اهلجر     

املالَحظ أن معـدل مـشاركة النـساء احلـضريات يف القـوة العاملـة آخـذ يف الزيـادة مـن سـنة إىل             
ومن ناحية أخـرى فـإن هـذه الزيـادة ليـست كـبرية عنـد مقارنتـها باالخنفـاض الـشديد                      . أخرى

مـن أن تركيـا قـد شـهدت زيـادة سـريعة يف عـدد          وعلى الرغم   . الذي لوَحظ يف املناطق الريفية    
، زاد عـدد الـسكان املـدنيني     ٢٠٠٦ و   ١٩٨٨بني عـامي    (السكان ويف إمكانات القوة العاملة      

 يف املائـة، يف حـني زادت القـوة    ٥٣,١ سنة أو أكثر غري املنتمني ملؤسسات بنـسبة  ١٥من سن  
زيـادة مماثلـة يف التوظيـف وذلـك ألن          فإهنا مل تتمكّن مـن حتقيـق        )  يف املائة  ٢٧,٨العاملة بنسبة   

تركيا مل تـتمكّن مـن تـوفري فـرص مهنيـة كافيـة، ومل تـتمكّن بـصفة خاصـة مـن إتاحـة الفـرص                           
  .للنساء كي تشاركن يف قوة العمل

ومعدل املشاركة يف قوة العمل اخنفض يف السنوات األخرية على املستوى العام وفيمـا           
 إىل ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام       ٤٨,٧عمـل اخنفـض مـن       ومعـدل املـشاركة يف قـوة ال       . بني النـساء  

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤٨
  :٢٢اجلدول 

  نسبة مئوية(معدل املشاركة يف قوة العمل حسب مستوى التعليم 
  ) سنة وأكثر١٥السن (

٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ السنوات
        اجملموع

 ٢٠,٣ ٢١,٩ ٢٤,٤ ٢٨,٢ ٢٨,٨ ٣٠,٣ ٣١,٥ األميون
 ٤٦,٩ ٤٧,٤ ٤٨,٢ ٤٧,٥ ٤٩,٢ ٤٩,٩ ٥٠,١ أقل من املدرسة الثانوية 

 ٥٧,٠ ٥٧,١ ٥٦,٦ ٥٣,٣ ٥٥,١ ٥٦,٠ ٥٥,٣ املدرسة الثانوية واملدرسة املهنية املعادلة
 ٧٨,٥ ٧٩,١ ٨٠,٠ ٧٧,٧ ٧٩,٥ ٧٩,٢ ٧٨,٢ الكلية واجلامعة

        الذكور
 ٤٠,٤ ٤٣,٥ ٤٦,٨ ٤٨,٧ ٤٨,١ ٥٢,٥ ٥٦,٧ األميات

 ٧٠,٨ ٧١,٨ ٧٢,٣ ٧٠,٧ ٧٢,٣ ٧٣,٧ ٧٤,٩ أقل من املدرسة الثانوية 
 ٧٣,٦ ٧٣,٨ ٧٣,٣ ٦٩,٠ ٦٩,٧ ٧١,٦ ٧٠,٨ املدرسة الثانوية واملدرسة املهنية املعادلة

 ٨٤,١ ٨٤,٧ ٨٥,٣ ٨٢,٧ ٨٤,٥ ٨٤,٣ ٨٣,٢ الكلية واجلامعة
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٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ السنوات
        اإلناث

 ١٦,٢ ١٧,٥ ١٩,٣ ٢٣,٦ ٢٤,٤ ٢٤,٨ ٢٥,٢ األميات
 ٢١,٨ ٢١,٨ ٢٢,٨ ٢٣,٤ ٢٤,٩ ٢٤,٢ ٢٣,٠ من املدرسة الثانوية أقل 

 ٣١,٤ ٣٠,٩ ٣٠,٦ ٢٨,٩ ٣١,٩ ٣١,١ ٣١,٨ املدرسة الثانوية واملدرسة املهنية املعادلة
 ٦٩,٨ ٧٠,٠ ٧١,٣ ٦٩,٥ ٧١,٥ ٧٠,٨ ٧٠,١ الكلية واجلامعة

  . بالقوة العاملة األَسريةاملعهد التركي لإلحصاءات، نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة  :املصدر  
    
والتعليم يعَتَبر عنـصراً بـالغ األمهيـة مـن حيـث تـأثريه علـى مـشاركة النـساء والرجـال،                         

 فـإن معـدل مـشاركة النـساء يف        ٢٢وكما يتبيَّن من اجلـدول       .على حٍد سواء، يف القوة العاملة     
  .فاع يف مستوى التعليميزيد بالتناسب مع االرت) العمل الذي ُيدفَع عنه أجر(القوة العاملة 

ففــي حــني أن . والتعلــيم العــايل لــه دور هــام يف جــذب النــساء إىل ســوق اليــد العاملــة   
خرجيــات اجلامعــة اللــوايت ُتقِمــن يف املــدن متــثِّلن نــسبة صــغرية مــن الــسكان اإلنــاث يف املنــاطق   

املـدارس  احلضرية فإهنن تبدين مستوى للمشاركة يف اليد العاملـة أكـرب مـن مـشاركة خرجيـات                  
تبلـغ نـسبة مـشاركة      (االبتدائية اللوايت متثِّلن حوايل نصف السكان اإلناث يف املنـاطق احلـضرية             

ــوة العمــل حــوايل     ــة يف ق ــسبة  ١٣خرجيــات املــدارس االبتدائي ــة بن ــة مقارن ــة ٧٠ يف املائ  يف املائ
رصـة  ويالَحظ أن خرجيي اجلامعات من النـساء والرجـال تتـاح أمـامهم ف             ). خلرجيات اجلامعات 

متساوية للعمل يف ظروف متماثلة، وأهنم يتعرضـون لتمييـز أفقـي أقـل، وأن احتمـال تعرضـهم                   
  .للتحرُّش اجلنسي يف املكاتب اليت يعملون فيها معاً أقل

وعلـى وجـه   . ويالَحظ أن الزواج له تأثري سـليب علـى مـشاركة املـرأة يف القـوة العاملـة          
خفض عنــد الــزواج بالنــسبة للنــساء اللــوايت  اخلــصوص، يالَحــظ أن معــدل مــشاركة النــساء يــن 

ومشاركة النـساء احلـضريات غـري املتزوجـات تبـدو أكـرب مـن          . حصلن على مستوى تعليم أقل    
ــساء احلــضريات املتزوجــات    ــشاركة الن ــساء      . م ــشاركة الن ــدل م ــإن مع ــال ف ــبيل املث ــى س وعل

 يف حـني كـان   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٣٥احلضريات غـري املتزوجـات يف القـوة العاملـة كـان             
  ). يف املائة١٥(املعّدل بالنسبة للنساء املتزوجات أقل من نصف هذا الرقم 

وأحد العوامل األخرى الـيت ميكـن أن تكـون ضـمن أسـباب اخنفـاض معـدل مـشاركة                       
النساء يف قوة العمل هو أن هـذه النـسبة الكـبرية مـن النـساء يف تركيـا هـن عـامالت يف اُألسـر                          

 يزال العمال الذين ال يتقاضون أجراً يـشكِّلون جمموعـة كـبرية يف تركيـا                وال. تتقاضني أجراً  ال
ويف املنــاطق . كمــا أن اليــد العاملــة غــري املــسجَّلة متيــل إىل َشــغل حيِّــز كــبري فيمــا بــني العــاملني 
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الريفية ميكن للنساء أن تصبحن جـزءاً مـن سـوق اليـد العاملـة بـسبب تـشتُّت األراضـي القابلـة                       
وطبيعة منتجات زراعيـة معيَّنـة،      ) قطع أرض صغرية غري مناسبة للزراعة اآللية      ووجود  (للزراعة  

  .وهو ما ميكِّنهن من االندماج يف األعمال املنـزلية
 يف املائـة يف مجيـع أحنـاء تركيـا، كمـا أنـه               ٥٠ونسبة العمالة غـري املـسجَّلة هـي حـوايل              

 يف املائـة يف     ٧٣,٨نـت هـذه النـسبة       وفقاً للبيانات الـيت قـدَّمها املعهـد التركـي لإلحـصاءات كا            
 يف املائــة يف املــدن ٢٨,٨و )  يف املائــة للرجــال٦٤ يف املائــة للنــساء و ٩١,٤(املنــاطق الريفيــة 

، يف حــني كانــت النــسبة   ٢٠٠٠يف عــام )  يف املائــة للرجــال ٢٨,٥ يف املائــة للنــساء و  ٣٠(
 ٣٩,٣( يف املائـة     ٣٥,١و  ) جـال  يف املائة للر   ٥٦,٥ يف املائة للنساء و      ٨٩,٣( يف املائة    ٦٧,٥

والـرقم املتعلـق هبـذه      .  علـى الترتيـب    ٢٠٠٦يف عام   )  يف املائة للرجال   ٣٤,٥يف املائة للنساء و     
 يف املائـة لألنـشطة غـري        ٣٤ يف املائـة بالنـسبة لألنـشطة الزراعيـة مقارنـة بنـسبة               ٩٠النسبة كان   

ري املـسجَّلة تنتـشر بدرجـة أكـرب بـني      وهذه األرقام تبـيِّن أن العمالـة غـ       . ٢٠٠٦الزراعية يف عام    
األشخاص املشاركني يف أنشطة زراعية يف املناطق الريفية، وخاصة فيما بني العاملني يف اُألَسـر               

ــذين ال حيــصلون علــى أجــر   ــسبة الرجــال بــني مــن يعملــون يف    ٢٠٠٦ويف عــام . ال ، كانــت ن
يف حـني كانـت نـسبة النـساء      يف املائـة،  ٢٣,٢األنشطة الزراعية كعاملني يف اُألسر بدون أجـر         

  . يف املائة٧٦,٨
وباإلضافة إىل االخنفاض يف معدالت مشاركة القـوة العاملـة فـإن معـدل العمالـة العـام                     

 يف املائـة  ٥٠يف تركيا آخذ يف التناقص بشكل مـستمر يف العقـد األخـري واخنفـض إىل أقـل مـن         
وهـذا  ).  يف املائـة   ٤٣,٢كـان    ٢٠٠٦املعـدل العـام للعمالـة يف عـام          (خالل الـسنوات األخـرية      

. الوضع يبّين أنـه مل يـتم إجيـاد فـرص عمـل مناسـبة وأن معـدل املـشاركة مـنخفض إىل حـٍد مـا                 
 يف املائــة يف منتــصف التــسعينيات فإنــه ٣١ويف حــني أن معــدل العمالــة للــسكان اإلنــاث كــان 

لــة للــسكان ويف حــني أن معــدل العما. ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٢٢,٣تتنــاقص تــدرجيياً وبلــغ 
 وبلـغ   ٢٠٠٤الذكور قد بيَّن حدوث انكماش دائم لبضعة سنوات فإنه بدأ يف الزيـادة يف عـام                 

ومل يالَحظ حدوث زيادة مماثلـة يف أرقـام   ). ٢٣انظر اجلدول  (٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦٤,٥
  .العمالة للنساء

  :٢٣اجلدول 
  )نسبة مئوية (نسبة العمالة يف املناطق الريفية واحلضرية حسب نوع اجلنس

  ) سنة وأكثر١٥السن (
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة
 ٤٣,٢ ٤٣,٤ ٤٣,٧ ٤٣,٢ ٤٤,٤ ٤٥,٦ ٤٦,٧ تركيا

 ٦٤,٥ ٦٤,٨ ٦٤,٧ ٦٢,٩ ٦٣,٩ ٦٦,٥ ٦٨,٩  ذكور-
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة
 ٢٢,٣ ٢٢,٣ ٢٢,٩ ٢٣,٩ ٢٥,٣ ٢٥,١ ٢٤,٩  إناث-

 ٤٠,٠ ٣٩,٧ ٣٨,٤ ٣٧,٧ ٣٨,١ ٣٨,٩ ٤٠,٢ املناطق احلضرية
 ٦٣,٠ ٦٣,٢ ٦٢,٠ ٦٠,٣ ٦٠,٧ ٦٣,٣ ٦٥,٤  ذكور-
 ١٦,٧ ١٦,٠ ١٥,٠ ١٥,١ ١٥,٥ ١٤,٥ ١٥,٠  إناث-

 ٤٨,٨ ٤٩,٥ ٥٢,١ ٥١,٩ ٥٤,٣ ٥٦,٠ ٥٦,٤ املناطق الريفية
 ٦٧,٢ ٦٧,٦ ٦٩,٣ ٦٧,١ ٦٩,٠ ٧١,٤ ٧٤,١  ذكور-
 ٣١,٦ ٣٢,٣ ٣٥,٥ ٣٧,٤ ٤٠,٢ ٤١,٠ ٣٩,٤  إناث-

  .، نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالقوة العاملة اُألَسريةاملعهد التركي لإلحصاءات  :املصدر  
وأحــد مؤشــرات الفــصل يف ســوق العمــل علــى أســاس نــوع اجلــنس هــو تركُّــز القــوة      

 فإنـه جيـري تـشغيل    ٢٠٠٦ووفقاً لبيانـات عـام    . العاملة من النساء يف قطاعات ووظائف معيَّنة      
 حني تتركَّز اليد العاملة مـن الـذكور بدرجـة أكـرب     النساء يف معظم األحيان يف جمال الزراعة يف     

 يف ٤٨,٥ونــسبة النــساء اللــوايت تعملــن يف تركيــا يف قطــاع الزراعــة هــي . يف قطــاع اخلــدمات
  . يف املائة١٤,٤ يف املائة ويف القطاع الصناعي ٣٧,١املائة ويف قطاع اخلدمات 

  :٢٤اجلدول 
  )نسبة مئوية(التوزيع القطاعي للعمالة 

  ) سنة وأكثر١٥السن (
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة

 ٢٧,٣ ٢٩,٥ ٣٤,٠ ٣٣,٩ ٣٤,٩ ٣٧,٦ ٣٦,٠ الزراعة
 ١٩,٨ ٢١,٧ ٢٥,٦ ٢٤,٤ ٢٤,٨ ٢٧,٧ ٢٧,٠ ذكور-
 ٤٨,٥ ٥١,٦ ٥٧,٢ ٥٨,٥ ٦٠,٠ ٦٣,٣ ٦٠,٥ إناث-
 ١٩,٧ ١٩,٤ ١٨,٣ ١٨,٢ ١٨,٥ ١٧,٥ ١٧,٧ الصناعة

 ٢١,٦ ٢١,١ ٢٠,٠ ٢٠,٢ ٢٠,٦ ١٩,٧ ١٩,٥ ذكور-
 ١٤,٤ ١٤,٦ ١٣,٦ ١٢,٩ ١٣,٣ ١١,٨ ١٢,٦ إناث-
 ٥٣,٠ ٥١,١ ٤٧,٧ ٤٧,٩ ٤٦,٦ ٤٤,٩ ٤٦,٣ اخلدمات
 ٥٨,٦ ٥٧,٢ ٥٤,٤ ٥٥,٤ ٥٤,٦ ٥٢,٦ ٥٣,٥ ذكور-
 ٣٧,١ ٣٣,٨ ٢٩,٢ ٢٨,٦ ٢٦,٦ ٢٤,٩ ٢٦,٩ إناث-

  . بالقوة العاملة اُألَسريةاملعهد التركي لإلحصاءات، نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة  :املصدر
والعمل الذي ال ُيدفع عنه أجر ُيطَبَّـق، يف جـوهره، يف املـشاريع التجاريـة الـيت تـديرها                       

وهذا العمل شائع أيضاً يف القطـاع الـصناعي وقطـاع اخلـدمات             . أُسر صغرية يف املناطق الريفية    
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دة بالنـسبة للنـساء يف املنـاطق        والعمل الذي ال ُيدفَع عنه أجر يأخذ تقريباً شـكل قاعـ           . يف املدن 
وبعبارة أخـرى فـإن ثلثـي       .  يف املائة  ٦٥,٣الريفية، وتبلغ نسبة النساء اللوايت تعملن بدون أجر         
  .النساء الريفيات تعملن كعامالت يف اُألسر بدون أجر

. واملرأة متخلفة كثرياً عن الرجل بالنسبة للمشاركة يف القوة العاملة والـدخل والتعلـيم             
ة إىل هذا فإنه بـالنظر إىل أن النـساء اللـوايت يكـون مـستوى تعلـيمهن منخفـضاً غالبـاً مـا                        وإضاف

جيري تشغيلهن يف القطاعات الزراعية أو يف مكاتب ال ميكن هلن أن حتـصلن منـها علـى أجـور                    
أو يف مهــن غــري رمسيــة فإنــه يوجــد متييــز كــبري بــني اجلنــسني وهــو مــا يتفــق جزئيــاً مــع التمييــز   

  .فيالري/احلضري
  :٢٥اجلدول 

  )نسبة مئوية(نسبة البطالة يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية حسب نوع اجلنس 
  ) سنة وأكثر١٥السن (

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة
 ٩,٩ ١٠,٣ ١٠,٣ ١٠,٥ ١٠,٣ ٨,٤ ٦,٥ تركيا

 ٩,٧ ١٠,٣ ١٠,٥ ١٠,٧ ١٠,٧ ٨,٧ ٦,٦  ذكور-
 ١٠,٣ ١٠,٣ ٩,٧ ١٠,١ ٩,٤ ٧,٥ ٦,٣  إناث-

 ١٢,١ ١٢,٧ ١٣,٦ ١٣,٨ ١٤,٢ ١١,٦ ٨,٨ املناطق احلضرية
 ١٠,٩ ١١,٦ ١٢,٥ ١٢,٦ ١٣,٠ ١٠,٣ ٧,٨  ذكور-
 ١٦,٤ ١٧,٠ ١٧,٩ ١٨,٣ ١٨,٧ ١٦,٦ ١٣,٠  إناث-

 ٦,٥ ٦,٨ ٥,٩ ٦,٥ ٥,٧ ٤,٧ ٣,٩ املناطق الريفية
 ٧,٦ ٨,١ ٧,٣ ٧,٩ ٧,٣ ٦,٥ ٤,٩  ذكور-
 ٤,٣ ٤,١ ٣,٢ ٤,٢ ٣,٠ ١,٧ ٢,٠  إناث-

  .املعهد التركي لإلحصاءات، نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالقوة العاملة اُألَسرية  :املصدر  
. ومعــدل البطالــة يف تركيــا أكــرب يف املنــاطق احلــضرية عّمــا هــو يف املنــاطق الريفيــة            

نـاطق الريفيـة    ويالَحظ أن معدل العمالة منخفض بدرجة كبرية بالنسبة لألنشطة الزراعيـة يف امل            
حيث ينتشر على نطاق واسع العمل اُألَسري الذي ال ُيقَدَّم عنه أجر والذي غالباً مـا تقـوم بـه                    

وهلذا فإنه كي ُيَحدَّد بوضوح معدل البطالة للنساء ينبغي أن يؤخـذ            ). ٢٥انظر اجلدول   (نساء  
 معـدل البطالـة غـري        فـإن  ٢٦وكمـا يتبـيَّن مـن اجلـدول         . يف االعتبار معدل البطالة غري الزراعيـة      

 يف املائــة للرجـال وذلــك وفقـاً للبيانــات املتعلقــة   ١١,٣ يف املائـة للنــساء و  ١٧,٩الزراعيـة هــو  
  .٢٠٠٦بعام 
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  :٢٦اجلدول 
  )نسبة مئوية(نسبة البطالة غري الزراعية 

  ) سنة وأكثر١٥السن (
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة

 ١٢,٦ ١٣,٦ ١٤,٣ ١٣,٨ ١٤,٥ ١٢,٤ ٩,٣ نسبة البطالة غري الزراعية
 ١١,٣ ١٢,٤ ١٣,١ ١٢,٦ ١٣,٣ ١١,٣ ٨,٤  ذكور-
 ١٧,٩ ١٨,٨ ١٩,٦ ١٨,٩ ١٩,٨ ١٧,٧ ١٣,٥  إناث-

 - - - - - - - 

  .املعهد التركي لإلحصاءات، نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالقوة العاملة اُألَسرية  :املصدر  
  
  اً غري قابل للتصرف لكل البشر؛احلق يف العمل بوصفه حق  )أ(

كمــا ذُِكــر يف تقريــر تركيــا الــسابق فــإن احلــق يف العمــل مــضمون مبوجــب الدســتور       
والدستور يقضي بأنه حيق لكل فرد العمل وتوقيع عقود يف اجملال الذي خيتـاره، وبـأن                . التركي

. عمـال العمل حق لكل فرد وواجب عليه، وأن الدولة سوف حتـسِّن ظـروف العمـل وحتمـي ال                 
  . مسؤولية الدولة عن محاية العاطلني٢٠٠١ويضمن تعديل للدستور أُدِخل يف عام 

ومـن بـني هـذه      ). ٢٠٠٧يف عـام    ( اتفاقية ملنظمة العمل الدوليـة       ٥٦وتركيا طرف يف      
االتفاقيــات اتفاقيــات تتــضمن قواعــد بــشأن املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف جمــال العمــل وهــي 

االتفاقيـة رقـم    ”، و “ن استخدام املرأة للعمل يف املناجم جبميـع أنواعهـا          بشأ ٤٥االتفاقية رقم   ”
 املتعلقـة باملـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف            ١٠٠االتفاقية رقم   ”، و   “ املتعلقة حبماية األجور   ٩٥

 املتعلقـة باإلجـازات املدفوعـة    ١٠١االتفاقية رقـم  ”، و   “ األجر عن العمل املتساوي يف القيمة     
ــر يف الزراعــــ  ــم  “، و “ةاألجــ ــة رقــ ــضمان   ١٠٢االتفاقيــ ــد األدىن للــ ــد احلــ ــة بقواعــ  املتعلقــ

االتفاقيـة رقـم    ”، و   “ املتعلقـة بـالتمييز يف العمالـة واملهـن         ١١١االتفاقية رقم   ”، و “االجتماعي
 املتعلقـــة ١٢٢االتفاقيـــة رقـــم ”، و “ املتعلقـــة حبمايـــة العمـــال مـــن اإلشـــعاعات املؤيِّنـــة ١١٥

 املتعلقــة باحلــّد األقــصى لألثقــال الــيت ١٢٧االتفاقيــة رقــم ” ، و“بالــسياسات املتــصلة بالعمالــة
 املتعلقــة بإهنــاء االســتخدام مببــادرة مــن ١٥٨االتفاقيــة رقــم ”، و“ُيــسَمح لعامــل واحــد حبملــها

 املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال واختـاذ               ١٨٢االتفاقيـة رقـم     ”، و   “صاحب العمل 
  .“إجراءات فورية للقضاء عليها

حلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري االختيــار  ا  )ب(  
  نفسها يف شؤون التوظيف؛
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، ٢٠٠٣مع صدور قانون العمل اجلديد، الذي أصبح ساري املفعول اعتباراً مـن عـام                 
تقرَّر عدم السماح بـالتمييز بالنـسبة حلقـوق اإلنـسان األساسـية يف عالقـات العمـل ألي سـبب                     

ويف هـذا الـسياق يتـضمَّن القـانون نـصوصاً تقـضي بأنـه جيـب          . ذلـك نـوع اجلـنس     كان، مبا يف    
علــى صــاحب العمــل أالّ ميــارس أي متييــز، ســواًء بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر، ضــد أي           

تعيينها، أو فرض شروط فيـه أو تنفيـذه أو إهنائـه،    /عاملة وذلك بالنسبة إلبرام عقد تعيينه /عامل
أو أمومة العاملـة، وال ُيـسَمح بـالتمييز يف األجـر الـذي ُيـدفَع                العاملة  /بسبب نوع جنس العامل   

ألعمـــال متماثلـــة أو ألعمـــال متـــساوية القيمـــة، وال يـــشكِّل نـــوع اجلـــنس واحلالـــة الزواجيـــة  
وإضافة إىل هـذا فقـد أدرَِجـت        . ومسؤوليات األسرة واحلمل والوالدة سبباً وجيهاً إلهناء العقد       

وباإلضـافة  . تعلق بـالتحرُّش اجلنـسي وبـالتعيني احملـدود املـدة     ألول مرة يف قانون العمل أحكام ت     
  .إىل هذا فإن القانون يزيد أيضاً فترات إجازات األمومة املدفوعة األجر اليت ُتمَنح للعامالت

واألحكــام الــواردة يف قــانون مــوظفي اخلدمــة املدنيــة وقــانون التعلــيم املهــين واملتعلقــة      
ريب وظروف العمـل جيـري وضـعها أيـضاً اسـتناداً إىل مبـدأ               باحلصول على عمل والترقية والتد    

  ..القضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس
وبــصدور قــانون املــوظفني املــدنيني تكــون قــد ُحــدِّدت االشــتراطات العامــة واخلاصــة      

علـى أسـاس عـدم التمييـز بـني          ) مثل امتحانات القبول  (املطلوب توفرها يف املوظفني العموميني      
  .اجلنسني
ــام      ــذي أصــدره يف ع ــشور ال ــسألة    ٢٠٠٤ويف املن ــق مب ــوزراء واملتعل ــيس ال  مكتــب رئ

أُعِلن أنه لن يكون هناك متييز علـى أسـاس نـوع            “ العمل وفقاً ملبدأ املساواة يف تعيني العاملني      ”
  .اجلنس، باستثناء متطلبات اخلدمة، أثناء عملية تعيني املوظفني

 تعترض توظيف النساء، ومبوجـب الـبالغ الـذي صـدر يف             ومن أجل إزالة العوائق اليت      
 هبدف القـضاء علـى التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف تعـيني املـوظفني مبوجـب                 ٢٠٠٦عام  

، جـرى تبـسيط     “ املتعلقـة بـالتمييز يف العمالـة واملهـن         ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       ”
عمــوميني وأُلغــي التمييــز علــى أســاس نــوع   الترتيبــات واإلجــراءات املتعلقــة بتعــيني املــوظفني ال 

  .اجلنس من طلبات التعيني يف الوظائف العامة
وإضــافة إىل هــذا فإنــه مــن خــالل تعليمــات أُبلغــت للمــديريات التابعــة ملنظمــة العمالــة   

التركية يف املقاطعـات، طُِلـب مـن املـشاريع التجاريـة اخلاصـة واملـوظفني أن يكونـوا علـى علـم                       
موح بأي متييز على أساس نوع اجلنس يف عالقات العمـل مـا مل يكـن ذلـك                  حبقيقة أنه غري مس   

  .التمييز ضرورياً ألسباب بيولوجية أو ألسباب تتعلق بطبيعة العمل
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احلق يف حرية اختيار املهنة والعمـل، واحلـق يف الترقـي واألمـن الـوظيفي، ويف                   )ج(  
لتــدريب املهــين، مبــا يف ذلــك مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــي التــدريب وإعــادة ا

  التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف حرية اختيار املهنة والوظيفة يضمنه بـشكل أساسـي نـص يف الدسـتور يقـضي                    

بأن تعيني املوظفني العمـوميني لـن يوجِّهـه أي متييـز خـالف املـؤهالت املطلوبـة للوظيفـة، كمـا                  
لـيس علـى الـزوجني أي التـزام باحلـصول           ”نة املدنيـة اجلديـدة الـيت تـنص علـى أنـه              تضمنه املدوَّ 

  .“على تصريح من اآلخر يف اختيارمها للمهنة والوظيفة
ــدرجيي           ــل الت ــإن التقلي ــانوين ف ــشمله ضــمان ق ــرغم مــن أن احلــق يف العمــل ي ــى ال وعل

ويف هــذا . ريللمــشاركة مــن جانــب النــساء يف العمــل جعــل مــن الــضروري اختــاذ بعــض التــداب 
 يف تنفيــذ اإلجــراءات املتعلقــة بــالتعيني يف تركيــا، ُوِضــَعت ٢٠٠٨اإلطــار، ومــع البــدء يف عــام 

قواعد بالنسبة لـسداد أقـساط الـضمان االجتمـاعي لفتـرة مخـس سـنوات مـن جانـب احلكومـة                      
  .ألصحاب األعمال الذين يعيِّنون نساًء دون وضع حّد للسّن

 من جانب النساء اللوايت جتدن صـعوبة يف املـشاركة يف         وإلزالة املصاعب اليت ُتصاَدف     
التعــيني ومــن جانــب مجاعــات حمرومــة أخــرى خــالل احملــاوالت الــيت تقــوم هبــا لــدخول ســوق  

ــوة العمــل ”العمــل، جيــري تنظــيم   ــة لق ــادة   ”، و “دورات تدريبي ــدريب املهــين وإع ــرامج للت ب
بـرامج بـشأن حتقيـق الـصاحل        ”و  ،  “بـرامج لتقـدمي املـشورة     ”، و   “برامج تدريبية ”، و “التأهيل
، وذلك جبهود تعاونية من جانب مؤسسات عامـة وجامعـات ومنظمـات غـري حكوميـة                “العام

برعايـة وزارة العمـل     * واحتادات جتارية من خالل التنسيق الذي تقّدمه منظمـة العمالـة التركيـة            
  .والضمان االجتماعي

ملــرأة يف ســوق العمــل ويف وتتمثَّــل واحــدة مــن أهــم العقبــات الــيت تعتــرض مــشاركة ا   
ولتـصحيح هـذا الوضـع      . التعيني يف حقيقة أن النـساء ليـست لـديهن املـؤهالت املهنيـة املطلوبـة               

ــدريبات   ٣٠الــسليب جــرى تنظــيم   ــساء واســتفاد مــن الت ــة للن  امــرأة يف ١٩ ٧٨٠ دورة تدريبي
 ٢٠٠٣أكتـــوبر /نطـــاق مـــشروع بـــرامج قـــوة العمـــل النـــشطة الـــذي ُنفِّـــذ يف تـــشرين األول  

 والــذي يهــدف إىل إجيــاد هنــج متكامــل لتنميــة املــوارد البــشرية يف تركيــا  ٢٠٠٦مــارس /وآذار
__________ 

كُلِّفت املنظمة بالقيام بدور نشط يف السعي من أجل القضاء علـى البطالـة، وأصـبح هلـا                  : منظمة العمالة التركية    *  
 وذلـك للمـساعدة     ٢٠٠٣الذي دخل حيِّز النفاذ يف عـام        “ قانون معهد العمالة التركية   ”هيكل جديد مبوجب    

ومنظمـة  . يف محاية التوظيف ويف حتسينه وتعميمه ومنع حدوث بطالة واختاذ اإلجراءات املتعلقـة بتـأمني البطالـة                
العمالة التركية هلا هيكل يكفي لتنفيذ برامج القـوة العاملـة بنـشاط، مثـل وظـائف مراقبـة القـوة العاملـة وسـوق                         

عمـل، وتـدريب قـوة العمـل املوجـودة وتقـدمي التعلـيم يف موقـع         العمل، ووضع ُنظم إعالمية بـشأن سـوق قـوة ال    
العمل، وتقدمي املشورة بالنسبة للمهن واحلياة الوظيفيـة، والوظـائف الـسلبية لقـوة العمـل مثـل األعمـال املتعلقـة                      

  .بالتأمني ضد البطالة والتعويض عن فقد الوظيفة، وكذلك املهام املتعلقة بالتوظيف
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 امــرأة، مبجمــوع ٤ ٨٤٦ رجــالً و ٤ ٦٧٨وجــرى تعــيني . مبــشاركة مــن اجلماعــات احملرومــة
ومــن .  شخــصاً، بفــضل تــدابري التعــيني النــشطة الــيت ُنفِّــذَت يف نطــاق املــشروع ٩ ٥٢٤قــدره 

  . شخصاً مشاريعهم التجارية اخلاصة هبم١ ٩٨٢هؤالء األشخاص أقام 
وإضافة إىل هذا فإنه هبدف زيادة إمكانية تعيني النساء العاطالت عن طريـق تزويـدهن                 

 ٧ ٢٠٠بالتدريب املتعلق باملهن اليت حتتاج إىل يد عاملة قامت منظمة العمالـة التركيـة بتنظـيم                 
وهـي دورات تتعلـق بإقامـة املـشاريع         دورة لتنمية وتـدريب قـوة عاملـة ُضـِمَنت هلـا الوظـائف،               

ــا       ــدد اإلمجــايل للمــشاركني فيه ــغ الع ــة، وبل ــني عــامي   ١٣١ ١٨٤التجاري  ١٩٩٨ شخــصاً ب
وملعرفـــة .  امـــرأة٨٥ ٦٤٢وبلــغ جممـــوع النـــساء اللــوايت حـــضرن هـــذه الــدورات    . ٢٠٠٥و

  .٢٧، انظر اجلدول ٢٠٠٦الدورات اليت قُدَِّمت يف عام 
  :٢٧اجلدول 

ء الــذين اســتفادوا مــن دورات تــدريب وتنميــة قــوة العمــل يف عــام   عــدد الرجــال والنــسا 
٢٠٠٦.  

  لتدريب قوة العمل٢٠٠٦الدورات اليت ُعقدت يف عام 
 عدد املشاركني

 نوع الدورة
عــدد الــدورات 

 اجملموع إناث ذكور املتاحة
 ٥ ٠٥٢ ١ ٦٦٤ ٣ ٣٦١ ٢٤٦ دورات من أجل العمالة املباشرة
 ٦٤٨ ٤٧٨ ١٧٠ ٣٨ ع جتارية خاصةدورات من أجل إقامة مشاري

 ٣ ٠٤٧ ١ ١٤٨ ١ ٨٩٩ ٩٤ دورات من أجل األفراد املعوَّقني
 ٢ ٠١٩ ٥٣ ١ ٩٦٦ ١٢٦ دورات من أجل األفراد الذين سبق أن صدرت عليهم أحكام 

 ١ ٩٤٥ ٩١٣ ١ ٠٣٢ ٨٢ *SDPöدورات قدِّمت يف إطار مشروع 
 ١ ٦٧٨ ٤٨٠ ١ ٢٠٧ ١١٨ دورات قدِّمت يف إطار التأمني ضد البطالة

 ١ ١٥١ ٦٠ ١ ٠٩١ ٤٨ مشروع العمال الزراعيني املعتمدين
 ١ ٠٠٦ ٣٥٠ ٦٥٦ ٦٨ برنامج للمتدربني يف جمال تكنولوجيا املعلومات

 ١٦ ٥٢٨ ٥ ١٤٦ ١١ ٣٨٢ ٨٢٤ اجملموع
  .مشروع الدعم االجتماعي للخصخصة  *  

دعم االجتمـاعي  وإضافة إىل هـذا فإنـه مـن بـني النـساء اللـوايت شـاركن يف مـشروع الـ                
 امــرأة جــرى إحلــاق ٧ ٢٨٤ واللــوايت بلــغ عــددهن ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢للخصخــصة بــني عــامي 

  . امرأة يف أعمال جتارية٤ ٣٨٢
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الذي ُنفِّـذ يف    (ويف سياق املشروع املتعلق بالتدريب املهين والتوظيف للفتيات والنساء            
 امـرأة مـن خـالل       ٣ ٧١٧، جرى االتصال بنـساء عـددهن        )اسطنبول، وكوسيلي، وسانليورفا  

  . برناجما١٩٥ًبرامج مهنية عددها اإلمجايل 
املشروع التجرييب املتعلـق باختـاذ تـدابري تعـيني نـشطة      ”ومن ناحية أخرى فإنه يف إطار        

ــز بــشكل خــاص علــى املــسائل       ــدمج االجتمــاعي مــع التركي ــة وال ــز املــشاركة االجتماعي لتعزي
 امــرأة بلغــن ٧٢ مقاطعــة إىل ١٣ات املهنيــة يف قُــدِّم تــدريب يف جمــال تعزيــز املهــار“ اجلنــسانية

  .السن القانوين وسبق إيواؤهن يف إصالحيات
مشروع تدابري التوظيف النشطة وتقـدمي الـدعم إىل         ”وباإلضافة إىل هذا فإنه مع تنفيذ         

ــة التوظيــف التركيــة علــى املــستوى احمللــي   ــة بالنــسبة   “وكال ــه طبيعــة تكميلي ، وهــو مــشروع ل
تعلقة بالقوة العاملة، جيري بذل جهـود لـدعم توظيـف النـساء والـشباب عـن                 للربامج النشطة امل  

  .طريق اِملَنح
انظـر  (وخبالف املشاريع اليت تنفِّذها منظمة العمالة التركية تقوم أيضاً مؤسسات عامة             

وإدارات حملية ومنظمـات غـري حكوميـة        )  لالطالع على أنشطة وزارة التعليم الوطين      ١٠املادة  
  .رية ووكاالت خاصة بأنشطة ومشاريع من أجل توظيف النساءومنظمات جتا

ويف سياق أنشطة تقوم هبا مؤسسات جتارية خمتلفـة تتعـاون الـسلطات احملليـة مـع تلـك             
املؤسسات وتقوم بإنشاء مراكـز لتـدريب النـساء ولألنـشطة النـسائية مـن أجـل تـوفري وظـائف                     

  .للنساء ذوات الدخل املنخفض
اليت تقـدمها املـصارف إىل النـساء طبقـاً لـشروط معيَّنـة            “ عقروض أصحاب املشاري  ”و  

“ مشروع تشجيع ممارسة املـرأة لألعمـال احلـرة        ”و  . هتدف إىل املسامهة يف حتسني مركز املرأة      
وهو مشروع اشترك يف وضعه مصرف خاص ومنظمـة غـري حكوميـة، ميـنح النـساء صـاحبات                   

.  صـغرية احلجـم ومتوسـطة احلجـم        مشاريع األعمال احلرة قروضـاً مـن أجـل إنـشاء مؤسـسات            
والنــساء اللــوايت تتقــدمن للحــصول علــى جمموعــة الــدعم هــذه تتــاح هلــا الفرصــة للمــشاركة يف 

  .تدريبات يقدمها املصرف باجملان أو برسوم خمفَّضة
ــذ        ــسائية بتنفي ــة ن ــام مــصرف خــاص ومنظمــة غــري حكومي ــة  ”وبقي ــامج حمــو األمي برن

نـشطة الـيت ُيـضطَلَع هبـا إلحـداث تغـيري دائـم يف عالقـة                  امـرأة يف األ    ١ ٦٠٠، شاركت   “املالية
، ولتعريف أولئك النساء بسياسات االقتـصاد الكلـي     “بالنقود”النساء ذوات الدخل املنخفض     

  .والتعبريات االقتصادية، ولرفع مستويات الوعي املايل لديهن
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اء ذوات  ويف الوقت نفسه فإن طلبات احلصول على قروض صغرية ُتقَبل بالنسبة للنـس              
، بلغت قيمة القروض الصغرية الـيت منحتـها         ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . الدخل املنخفض يف تركيا   

منظمتان غري حكوميتان تعمالن يف هذا اجملال لنساء ذوات دخل مـنخفض يزيـد عـددهن عـن                   
 مليــون ١٦حــوايل ( مليــون لــرية تركيــة ٢٠ امــرأة ومتارســن األعمــال احلــرة حــوايل ١٠ ٠٠٠
  ).دوالر

، “التعلـيم ” سياق مشروع ختفيف املخاطر االجتماعية، الـذي ذُِكـر حتـت عنـوان             ويف  
وجيـري يف املراكـز     . جيري أيضاً تنفيـذ مـشاريع مـدّرة للـدخل مـع التأكيـد علـى توظيـف املـرأة                   

اجملتمعية تنفيذ مشاريع للتدريب واإلنتاج يف جمال احلرف اليدوية، ومـشاريع للتـشغيل املـومسي               
مثل احلراجة والزراعة والعناية الالحقـة، وتربيـة النباتـات، وبـرامج التـدريب              للنساء يف جماالت    

وجيـري تقـدمي الـدعم إىل مـشاريع هتـدف           . على رعاية املسنني ورعاية املرضى ورعاية األطفـال       
 امـرأة   ٢٨٧وقُـدِّم الـدعم إىل      . إىل زيادة مـستوى نـشاط النـساء الريفيـات يف اإلنتـاج الزراعـي              

وذلــك مــن خــالل تعاونيــات التنميــة  “ ع الــدعم االجتمــاعي الريفــيمــشرو”وذلــك يف إطــار 
  .الزراعية اليت تتألف من نساء فقط

ــسبة      ــساء ن ــها     ٧٥وشــكَّلت الن ــيت نظمت ــة ال ــشطة الزراع ــة ممــن شــاركوا يف أن  يف املائ
مــشروع إجيــاد الوظــائف وتنميــة  ”يف إطــار “ منظمــة تنميــة الــصناعات الــصغرية واملتوســطة ”

وباإلضـافة  . “طة للنساء والـشباب يف جمـال تـصنيع زجـاج الـديكور والزينـة              سوق العمالة النش  
 يف املائة ممن قـاموا بإنـشاء املـشاريع التجاريـة اخلاصـة هبـم مـع االسـتعانة              ٣٠إىل هذا فإن نسبة     

يف شـكل مـشورة بالنـسبة       “ منظمة تنمية الصناعات الـصغرية واملتوسـطة      ”بالدعم الذي قدمته    
  .ية الصغرية هم من النساءإلنشاء املشاريع التجار

مراكــز تطــوير املــشاريع ”وقــد أنــشأت منظمــة تنميــة الــصناعات الــصغرية واملتوســطة    
وذلـك يف إطـار مـشروع الـدعم االجتمـاعي للخصخـصة مـن أجـل دعـم أصـحاب                     “ التجارية

املشاريع التجارية الصغرية وتسهيل قيامهم بإنشاء املشاريع التجاريـة وبالتـايل حتـسني إمكانـات       
 يف املائة مـن األشـخاص      ٣٣,١٨وتشكِّل النساء نسبة    . يامهم بتوسيع نطاق أعماهلم التجارية    ق

الذين قاموا بإنشاء املشاريع التجارية اخلاصـة هبـم مـن خـالل مراكـز تطـوير املـشاريع التجاريـة                
الــيت متكِّنــهم مــن اجتيــاز مرحلــة اإلنــشاء ومــن زيــادة التوسُّــع بتقــدمي املــشورة والــدعم وفــرص  

صول على املوارد املالية والوصول إىل األحياء التجارية بـشروط ميـسَّرة، وكـذلك احلـصول             احل
  .على معدَّات وخدمات مشتَركة للمكاتب

، ٢٠٠٧وبدأ أيضاً من جانـب منظمـة تنميـة الـصناعات الـصغرية واملتوسـطة، يف عـام            
 وذلـك يف نطـاق      مليـون يـورو    ٣,٥مبيزانية إمجاليـة قـدرها      “ مشروع تشجيع تنظيم املشاريع   ”
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ــام      ــة يف ع ــساعدة املالي ــدمي امل ــاد األورويب لتق ــامج االحت وســوف جيــري يف نطــاق   . ٢٠٠٥برن
املوقـع،  (املشروع إنشاء أربعة مراكز لتطوير املشاريع التجارية وذلك لتقدمي خـدمات املـشورة              

ير املـشاريع   واألمانة، واملاكينات واملعـدَّات لالسـتخدام املـشَتَرك، والتـدريب واملـشورة يف تطـو              
 مـشروعاً مـع إيـالء العنايـة         ٨٠إىل مـشاريع جتاريـة ال يقـل عـددها عـن             ) التجارية، وغري ذلـك   

  .الكافية بالنسبة للتعامل مع النساء صاحبات املشاريع كمجموعة هلا أولوية
 مقاطعــة وذلــك كمجلــس ٨١وجــرى إنــشاء وتنظــيم جملــس لــصاحبات املــشاريع يف    

ي ليكون مثاالً لتنمية ثقافة املشاريع فيما بـني النـساء ولوضـع             استشاري ضمن كيان احتاد جتار    
ــدد         ــة والع ــسبة للنوعي ــشاريع بالن ــساء صــاحبات امل ــات الن سياســات هتــدف إىل حتــسني إمكان

  .واملرافق
وإضافة إىل هذا فإن مراكز الدراسات النـسائية املتعلقـة بالبحـث والتنفيـذ الـيت أقيمـت             

وأحـد هـذه املـشاريع هـو        . نشطة ومشاريع لزيادة عمالـة املـرأة      يف اجلامعات تقوم أيضاً بتنفيذ أ     
  .الذي نفَّذته جامعة إجيي“ مشروع دعم النساء صاحبات املشاريع”

وهبدف إعادة هيكلة نظام التعليم املهين والتدريب يف تركيـا حبيـث يـصبح هيئـة قـادرة            
وعاليــة األداء للطبقــات علــى أن تــوفِّر لالقتــصاد مــا حيتــاج إليــه مــن قــوة عاملــة تقنيــة مؤّهلــة     

املتوسطة على أساس االحتياجات االجتماعية واالقتصادية وتـوفري التعلـيم مـدى احليـاة، جيـري                
ــذ  ــا    ”تنفي ــدريب يف تركي ــيم املهــين والت ــز نظــام التعل ــشروع تعزي ــة و ٣٠يف “ م  ١٤٥ مقاطع

اريـة  مؤسسة رائدة من جانب وزارة التعلـيم الـوطين بتعـاون مـع مؤسـسات عامـة واحتـادات جت          
ومــن خــالل نظــام التعلــيم املهــين والتــدريب جيــري متكــني   . خمتلفــة ومؤســسات غــري حكوميــة 

الطالبات يف املدارس الفنية للبنات من االستفادة بدرجـة أكـرب مـن فـرص التعلـيم املهـين وذلـك         
أعمـال اإلدارة واألمانـة للمكاتـب،       ( مقـّرراً    ٢٦بإضافة مقررات دراسية حمدَّدة وخمتلفة عددها       

ــة،       وت ــصور الفوتوغرافي ــة، والرســومات وال ــة البحري ــشاريع التجاري ــات، وامل ــا املعلوم كنولوجي
إىل منـاهج مؤسـسات التعلـيم الرمسـي التابعـة للمديريـة العامـة               ) وتكنولوجيا الغذاء، وغري ذلك   

  .للتعليم التقين للفتيات
ليـة املقدَّمـة   الـيت هـي إحـدى مكوِّنـات برنـامج املـساعدة املا            “ تنمية املوارد البـشرية   ”و  

تــشجيع مــشاركة النــساء يف العمالــة، مبــا  ”قبــل انــضمام تركيــا إىل االحتــاد األورويب ُتِقــّر بــأن  
يشمل النـساء اللـوايت كـن تعملـن مـن قبـل يف الزراعـة، وزيـادة عمالـة املـرأة، هـو واحـدة مـن                            

 هتـدف إىل     مليـون يـورو تقريبـاً ملـشاريع        ٢٧ومن هذه الناحية، ُخصِّص مبلغ قدره       . “أولوياهتا
  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٧حتقيق هذا اهلدف الذي له أولوية بني عامي 
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ومن ناحية أخرى فإنه من أجل متكني النـساء مـن املـشاركة يف عمليـات امليزنـة احملليـة             
ــالتوازي مــع أولوياهتــا، نفَّــذت منظمــات      ومــن أن يكــون هلــن دور يف اســتثمارات البلــديات ب

بالتعـاون مـع املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز املـرأة وإحـدى                نسائية غري حكومية مشروعاً جتريبيـاً       
ونتيجة لتنفيـذ هـذا املـشروع اسـُتنِتج أنـه مـن املمكـن أن ُتتـاح للنـساء فـرص كـبرية                        . البلديات

بالنسبة للعمالة واملشاريع إذا ما اختذت البلديات قراراهتا املتعلقة بامليزانيـة بطريقـة تتماشـى مـع                 
  .احاجات املرأة وأولوياهت

احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف               )د(  
  املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛

كما سبق أن ذُِكر يف التقرير القطري السابق لتركيا فإن التشريع الوطين يقـضي بعـدم                  
اح بــالتمييز علــى أســاس نــوع اجلــنس يف األجــور الــيت تقــدَّم مقابــل وظــائف أو أعمــال    الــسم

متماثلة وهلا نفس القيمة، وبالتايل فإنه ليس من املمكن أن ُيـدَرج يف اتفاقـات العمـل اجلماعيـة                   
  .وعقود العمل نص يتعارض مع النص السابق

 الوظـائف واألعمـال    وقانون العمل يقـضي بعـدم الـسماح بتقـدمي أجـور خمتلفـة مقابـل                 
املتماثلة اليت هلا قيمة واحـدة وبـأن تطبيـق أحكـام وقائيـة خاصـة للعامـل ألسـباب تتعلـق بنـوع                        

  .اجلنس ال ميكن أن يربِّر التمييز يف األجر
وباملثل فإن مرتبات املوظفني العموميني حتدَّد أيضاً وفقاً لألحكـام املنـصوص عليهـا يف                 

وهلـذا فإنـه ال يوجـد فـرق بـني الرجـال والنـساء              .  اجلـنس  القانون وذلك بغض النظـر عـن نـوع        
غري أن خمصَّص املساعدة األسرية ُيمَنح للزوج فقط عنـدما يكـون الزوجـان              . بالنسبة للمرتبات 

  .معاً موظفني عموميني
والنّص على عدم السماح بالتمييز على أساس نوع اجلنس بالنسبة لألجـور الـيت تقـدَّم                  

ثلة وهلا نفـس القيمـة جـرى التأكيـد عليـه قانونيـاً بالقاعـدة الـواردة                  عن وظائف أو أعمال متما    
حبيـث أنـه لـيس      “ القانون املتعلق باتفاقات العمل اجلماعية واإلضرابات وإغالق املنـشآت        ”يف  

مـن املمكــن أن ُيــدَرج يف اتفاقــات العمــل اجلماعيــة أي نــّص يتعــارض مــع األحكــام التــشريعية  
  .للقوانني أو النظم األساسية

وقانون العمل يقضي بالنسبة ألصحاب األعمال، أو املوظفني الـذين يعملـون كنـواب                
مبــدأ (هلــم، الــذين يقومــون بأفعــال تتعــارض مــع املبــادئ وااللتزامــات املنــصوص عليهــا أعــاله   

بـأن ُتفـَرض علـيهم غرامـة عـن كـل          )  مبـا يـشمل مبـدأ املـساواة يف األجـر           -املساواة يف املعاملة    
وينص القانون على إنه إذا انَتَهك صـاحب العمـل       . لعاملني من تلك األفعال   حالة لتضرر أحد ا   

األحكام املذكورة أعاله عنـد تنفيـذ عالقـة العمـل أو إلغائهـا حيـق للعامـل أن يطاِلـب بتعـويض                       
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يصل إىل ما يعادل أجره ملدة أربعة أشهر، إضافة إىل مطالبـات أخـرى عـن االسـتحقاقات الـيت                
  .ُحرِم منها
ى هـذا فـإن قـانون العمـل يـنّص علـى أن العنـصر، ونـوع اجلـنس، واللـون،                      وعالوة عل   

واحلالة الزواجية، ومسؤوليات األسرة، واحلمـل، والـوالدة، والديانـة، والـرأي الـسياسي، وأيـة                
أسباب مماثلة، ال تشكِّل سبباً مقبوالً إلهناء اخلدمة، وإذا تقرَّر مـن جانـب حمكمـة أو حمكِّـم أن                    

له ما يّربره لعدم تقدمي سبب مقبول أو لعدم صحة الـسبب الـذي اّدعـي بـه،                  إهناء اخلدمة ليس    
وإذا أعـاد صـاحب     . جيب علـى صـاحب العمـل أن يعيـد العامـل إىل عملـه خـالل شـهر واحـد                    

العمل العامل إىل عمله ُيدفَع للعامل مبلغ يعادل أجره ملـدة أربعـة أشـهر واسـتحقاقات أخـرى،       
 الذي أصدره صاحب العمل باطل والغٍ وأن عقـد التوظيـف   ويتم إعالن أن بالغ إهناء اخلدمة 

ويف حالـة مـا إذا امتنـع صـاحب العمـل عـن              . ال يزال سـارياً كمـا لـو كـان مل يـتم إلغـاؤه أبـداً                
إعادة العامل إىل عمله خالل شهر واحد بعد أن يقدِّم العامـل طلبـه فـإن عقـد التـشغيل سـوف           

  :ُيلغى وُيدفع للعامل ما يلي
ــأم ”  •   ــويض ت ــة أشــهر      “ ني العمــلتع ــدة أربع ــه عــن أجــر العامــل مل ــذي ال تقــل قيمت ال

  تزيد عن أجره ملدة مثانية أشهر؛ وال
مبلغ يصل إىل مرتب أربعة أشهر من أجر العامل واسـتحقاقات أخـرى للتعـويض عـن                   •  

  الوقت الذي توقّف فيه العامل عن العمل إىل أن تصدر احملكمة قرارها؛
 بالتناسب مع الفترة الـيت قـضاها العامـل يف العمـل يف حالـة         “مدفوعات إهناء اخلدمة  ”  •  

  إهناء اخلدمة دون إيالء اعتبار للحدود الزمنية املوضوعة إلرسال اإلخطارات؛
ــدفوعات الطــرد ”  •   ــد عــن ســنة       “ م ــرة تزي ــون لفت ــذين يعمل ــاملني ال ــدَّم إىل الع ــيت تق ال

  واحدة؛
  فَّرت الظروف اليت تتطلب ذلك؛إذا تو“ التعويض عن األضرار املادية والنفسية”  •  
وهو تعـويض يـصل إىل مـا يعـادل         “ التعويض عن األضرار املترتبة على عدم املساواة      ”  •  

أربعة أشهر من مرتب العامـل إذا طلبـه العامـل يف احلـاالت الـيت يـتم فيهـا إهنـاء العقـد                        
  .بطريقة تتعارض مع مبدأ املساواة يف املعاملة

التوظيف املتــسم باملرونــة والــيت تــرد يف قــانون العمــل ومــن خــالل النــصوص املتعلقــة بــ  
  .جرت حماولة لتحقيق التوازن بني العمل واحلياة األَسرية
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ــة،     )هـ(   ــيما يف حـــاالت التقاعـــد، والبطالـ احلـــق يف الـــضمان االجتمـــاعي، وال سـ
ــشيخوخة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة علــى العمــل،        واملــرض، والعجــز، وال

  إجازة مدفوعة األجر؛وكذلك احلق يف 
ووفقـاً  . يوجد يف تركيا مخـسة قـوانني خمتلفـة للـضمان االجتمـاعي مـن أجـل العـاملني                    

هلــذه القــوانني فــإن مجيــع النــصوص املتعلقــة مبــسائل مثــل جمــال التــأمني ضــد البطالــة ووجــوده،  
ــساء       ــسبة للن ــسداد املــسامهات، وحــساب املــسامهات واالســتحقاقات، واحــدة بالن ــزام ب وااللت

  . سنة للرجال٦٠ سنة للنساء و ٥٨الرجال فيما عدا النّص الذي حيدِّد سّن التقاعد بأنه و
ويف قانون التأمني ضد البطالة، وهو قانون آخر يـدخل يف نطـاق التـأمني االجتمـاعي،                

ال يوجد فرق يف انطباق مجيع النصوص على النساء والرجال بالنسبة جملال التأمني ضد البطالـة                
  .لتزام بسداد املسامهات، وحساب املسامهات واالستحقاقاتووجوده، واال

وملعرفة القواعد املتعلقـة باإلجـازة الوالديـة وإجـازة الرضـاعة كواحـدة مـن اإلجـازات                    
  .١١ من املادة ٢من الفقرة ) ب(اليت ال ُيدفَع عنها أجر، انظر الفقرة الفرعية 

  :٢٨اجلدول 
ــوع اجلــنس وتــ      ــاملني حــسب ن ــوظفني الع ــدد امل ــضمان   ع ــني مؤســسات ال ــا ب وزيعهم فيم

  )٢٠٠٧مارس /يف آذار(االجتماعي 
 )٪(النسبة املئوية 

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث مؤسسات الضمان االجتماعي
 ٧٨ ٢٢ ٧ ٩٤٩ ٣٥٠ ٦ ٢٠٨ ٥٨١ ١ ٧٤٠ ٧٦٩ مؤسسة الضمان االجتماعي

منظمة الـضمان االجتمـاعي للفنـانني       
 والعاملني حلساهبم اخلاص

٨٧ ١٣ ٣ ٤٢٣ ١٠٩ ٢ ٩٧٢ ٨٠٥ ٤٥٠ ٣٠٤ 

 ٦٧ ٣٣ ٢ ٤٣٨ ٢٣٩ ١ ٦٢٦ ٥٧١ ٨١١ ٦٦٨ صندوق التقاعد احلكومي
 ٧٩ ١٣٢١ ٨١٠ ١٠٦٩٨ ٨٠٧ ٩٥٧ ٣ ٠٠٢ ٧٤١ اجملموع الكلي

  
احلـق يف الوقايـة الــصحية وسـالمة ظــروف العمـل، مبـا يف ذلــك محايـة وظيفــة         )و(  
  .اإلجناب
ُيطلَب من أي شـخص أن يقـوم بعمـل ال يكـون        من الدستور بأن ال      ٥٠تقضي املادة     

مناسباً لِسنه ونوع جنسه وقدرته، كمـا أن القُـصَّر والنـساء واألشـخاص املـصابني بعجـز بـدين                    
أو عقلــي يتمتعــون حبمايــة خاصــة بالنــسبة لظــروف العمــل، ويكــون جلميــع العــاملني احلــق يف   

لظروف املتعلقة بإجـازات هنايـة   الراحة والترويح عن أنفسهم، وسوف ينظِّم القانون احلقوق وا       
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األسبوع والعطـالت الـسنوية الـيت ُيـدفَع عنـها أجـر، إضـافة إىل اإلجـازات الـسنوية الـيت ُيـدفع                        
  .عنها أجر
ووفقاً ألحكام قانون العمل فإنه جيب عدم تشغيل النساء، بغـض النظـر عـن عمـرهن،                   

اجم ومّد الكـابالت وإنـشاء مرافـق        يف أعمال ُتَنفَّذ حتت األرض أو حتت املاء مثل العمل يف املن           
  .الصرف الصحي واألنفاق

والالئحة الداخلية املتعلقة بشروط تشغيل املوظفات اإلناث يف نوبات ليلية تنّص علـى               
أنه جيب عدم تشغيل العامالت يف نوبات ليلية ابتـداًء مـن وقـت التـشخيص الطـيب الفعلـي مـن                      

دة، وملـدة سـتة أشـهر بعـد تـاريخ الـوالدة             جانب ممارس متخصص بأهنا حامل حىت تاريخ الوال       
إذ كُن ترضـعن أطفـاهلن رضـاعة طبيعيـة، ومـن املمكـن متديـد هـذه الفتـرة ملـدة تـصل إىل سـنة                           
واحدة بالنسبة لألمهات اللوايت ترضعن أطفاهلن رضاعة طبيعيـة إذا مـا تقـرَّر أن هـذا ضـروري                   

ــصحة األم والطفــل بتقريــر مــن مكتــب املمــارس املخــتص، أو مكتــ       ب وحــدة الــصحة، أو  ل
العيادات اخلارجية لصحة العاملني، أو من أقرب املراكز الـصحية يف حالـة عـدم تـوفُّر املكاتـب              

  .والعيادات املذكورة أعاله
توخياً ملنع التمييز ضد املرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا                  ‐٢‐١١  

  :الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  

  من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛
يقضي قانون العمـل، بـشكل واضـح، بـأن احلَمـل واألمومـة ال يـشكِّالن سـبباً مقبـوالً                      

  ).١١ من املادة ١من الفقرة ) ب(انظر الفقرة الفرعية (إلهناء عقد التوظيف 
إلدخـال نظـام إجــازة األمومـة املدفوعــة األجـر أو مـع التمتــع مبزايـا اجتماعيــة         )ب(  

  مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛
إجـازة األمومــة واملــسائل ذات الــصلة ينظمهــا بــشكل منفــصل قــانون مــوظفي اخلدمــة    

وبــصدور قــانون العمــل اجلديــد، الــذي أصــبح ســارياً اعتبــاراً مــن عــام  . ملدنيــة وقــانون العمــلا
، والتعديل الذي أُدِخل على قـانون مـوظفي اخلدمـة املدنيـة ودخـل حيِّـز النفـاذ يف عـام                      ٢٠٠٣
ووفقـاً  . ، أصبحت العامالت وموظفات اخلدمة املدنية خاضـعات معـاً ألنظمـة متوازيـة             ٢٠٠٤

جيب، من حيث املبدأ، أالّ تنخرط املوظفات يف العمل لفترة سـتة عـشر أسـبوعاً،                هلذه األنظمة   
ويف حالـة احلمـل   . منها مثانية أسـابيع قبـل مالزمـة الفـراش ومثانيـة أسـابيع بعـد مالزمـة الفـراش                

املتعدِّد تضاف فترة أسبوعني أخرى إىل فترة الثمانيـة أسـابيع قبـل مالزمـة الفـراش، وهـي فتـرة                     
غــري أنــه جيــوز للعاملــة أن تعمــل يف املؤســسة إذا   . رس العــامالت خالهلــا عملــهن جيــب أالّ متــا



CEDAW/C/TUR/6

 

72 08-61756 
 

كانت حالتها الـصحية مناسـبة وفقـاً لـشهادة طبيـة معتمـدة، وكانـت ترغـب يف ذلـك، إىل مـا                        
ويف هــذه احلالــة تــضاف الفتــرة الــيت عملــت فيهــا إىل الفتــرة  . قبــل الوضــع بفتــرة ثالثــة أســابيع

وميكن زيادة الفترات الزمنية املـذكورة أعـاله قبـل          . عد مالزمة الفراش  الزمنية املسموح هلا هبا ب    
ــة وطبيعــة       ــة الــصحية للعامل ــالنظر إىل احلال ــرب ذلــك ضــرورياً ب مالزمــة الفــراش وبعــدها إذا اعُت

وميكـن  . وُتمَنح العاملة إجازة بأجر من أجل إجراء فحـوص دوريـة خـالل فتـرة محلـها          . عملها
بواجبات تتطلب جهـداً أقـل إذا مـا ذُِكـر يف تقريـر الطبيـب أن ذلـك                   للعاملة احلامل أن تكَلَّف     

وُيـسَمح للعـامالت بإجـازة رضـاعة لفتـرة          . ويف هذه احلالـة ال ُيَخفَّـض أجـر العاملـة          . ضروري
وتقــرِّر . ســاعة ونــصف لتمكينــهن مــن إرضــاع أطفــاهلن قبــل أن يــصبح عمــرهم ســنة واحــدة  

وُتمـَنح  .  فيها هذه اإلجازة وعـدد تلـك الفتـرات         العاملة نفسها أوقات الفترات اليت ستستخدم     
العاملة إجازة بدون أجر لفترة تصل إىل إثين عشر شهراً بعد انتهاء فتـرة الـستة عـشر أسـبوعاً،                    

  .إذا رغبت يف ذلك، وهذه الفترة تكون ستة أشهر بالنسبة للعاملني الذكور
رحلـة النفـاس يعـادل يف       ومبوجب قانون الضمان االجتماعي، ُتمَنح العـامالت تأمينـاً مل           

  .جمموعه املبلَغ املخصَّص للعجز عن العمل
لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية الساندة لتمكني الوالـَدين مـن               )ج(  

اجلمع بني التزاماهتما األسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وال سـيما                    
   من مرافق رعاية األطفال؛عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة

مبوجب الالئحة الداخلية املتعلقة بـشروط توظيـف النـساء احلوامـل أو اللـوايت ترضـعن                   
أطفاهلن رضاعة طبيعية ُيلَزم صاحب العمل الذي يرأس مكتباً تعمل فيه نـساء يتـراوح عـددهن             

غرفــة  امــرأة، بغــض النظــر عــن عمــرهن وحالتــهن الزواجيــة، بإنــشاء  ١٥٠ امــرأة و ١٠٠بــني 
 متـراً كـي     ٢٥٠للرضاعة الطبيعية تكون منفصلة عـن املكتـب وال تبعـد عنـه مبـسافة تزيـد عـن                    

  .ُتستخَدم كغرفة للرضاعة الطبيعية وكغرفة حضانة للرّضع
 البيانات الرقمية املتعلقة بشبكة خدمات رعايـة األطفـال          ٣٠ و   ٢٩وترد يف اجلدولني      
 داراً للرعاية اخلدمات إىل املـسنني اعتبـاراً         ٢٤١قدِّم  وباإلضافة إىل رعاية األطفال، ي    . يف تركيا 

وباإلضـافة  .  شخـصاً  ١٩ ٧٥٢والطاقـة اإلمجاليـة لـدور الرعايـة هـذه هـي             . ٢٠٠٧من أواخر   
  .٢٠٠٧ مؤسسة خدماهتا إىل املواطنني املعوَّقني اعتباراً من عام ٦٣إىل هذا تقدِّم 
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  :٢٩اجلدول 
دور احلــضانة /عليميــة يف مرحلــة مــا قبــل دخــول املــدارس البيانــات املتعلّقــة باملؤســسات الت

  ٢٠٠١-٢٠٠٠النهارية يف الفترة 
 األطفال/عدد الطالب

 املؤسسة التعليمية
/ عدد املدارس
 نسبة البنني ذكور نسبة البنات إناث الفصول

ــايل   ــدد اإلمجـ العـ
 األطفال/للطالب

املؤســسات التعليميــة يف مرحلــة مــا 
ة لـوزارة   قبل دخول املـدارس التابعـ     

مؤســـــــسات (التعلـــــــيم الـــــــوطين 
) مؤســــسات خاصــــة+ حكوميــــة 

 )دور حضانة+ فصول حضانة (

٢٥٨ ٧٠٦ ٪٥٢,٣٦ ١٣٥ ٤٨١ ٪٤٧,٦٣ ١٢٣ ٢٢٥ ٩ ٢٤٩ 

دور حضانة هنارية تعمل بتصريح مـن       
املديرية العامـة للخـدمات االجتماعيـة       

 ومحاية الطفولة

٢١ ٦٣١ ٪٥١,٥٨ ١١ ١٥٨ ٪٤٨,٤١ ١٠ ٤٧٣ ١ ١٤٧ 

 ٢٨٠ ٣٣٧ ٪٥٢,٣٠ ١٤٦ ٦٣٩ ٪٤٧,٦٩ ١٣٣ ٦٩٨ ١٠٣ ٣٩٦ اجملموع
  
  .بيانات مقّدمة من وزارة التعليم الوطين واملديرية العامة للخدمات االجتماعية ومحاية الطفولة  :املصدر  
  

  :٣٠اجلدول 
دور احلــضانة /البيانــات املتعلّقــة باملؤســسات التعليميــة يف مرحلــة مــا قبــل دخــول املــدارس 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة النهارية يف الفتر
 األطفال/عدد الطالب

 املؤسسة التعليمية
/ عدد املدارس
 نسبة البنني ذكور نسبة البنات إناث الفصول

العدد اإلمجايل 
 األطفال/للطالب

املؤســسات التعليميــة يف مرحلــة مــا 
قبل دخول املـدارس التابعـة لـوزارة        

مؤســـــــسات (التعلـــــــيم الـــــــوطين 
) مؤســــسات خاصــــة+ حكوميــــة 

 )دور حضانة + فصول حضانة(

٧٠١ ٧٦٢ ٪٥٢,١٨ ٣٦٦ ٢٠٩ ٪٤٧,٨١ ٣٣٥ ٥٥٣ ٢٢ ٥٠٦ 

دور حــضانة هناريــة تعمــل بتــصريح مــن 
املديريــة العامــة للخــدمات االجتماعيــة    

 ومحاية الطفولة

٢٨ ٩٠٠ ٪٥٣,٨١ ١٥ ٥٥٣ ٪٤٦,١٨ ١٣ ٣٤٧ ١ ٥٣٢ 

 ٧٣٠ ٦٦٢ ٪٥٢,٢٤ ٣٨١ ٧٦٢ ٪٤٧,٧٥ ٣٤٨ ٩٠٠ ٢٤ ٠٣٨ اجملموع
  
  .قّدمة من وزارة التعليم الوطين واملديرية العامة للخدمات االجتماعية ومحاية الطفولةبيانات م  :املصدر  
  

 مــن ٣ولالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بــشأن اإلجــازة الوالديــة، انظــر الفقــرة       
  .١١ املادة
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لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال الـيت يثبـت أهنـا مؤذيـة                   )د(  
  .هلا

اللوائح املتعلقـة بـشروط توظيـف احلوامـل أو النـساء اللـوايت ُترِضـعن أوالدهـن                  ”د  حتدِّ  
أيضاً التـدابري اخلاصـة الـيت       “رضاعة طبيعية، وغرف الرضاعة الطبيعية، ومرافق حضانة األطفال       

ينبغي اختاذها بالنـسبة ملخـاطر معيَّنـة، وكـذلك التـدابري العامـة الـيت ينبغـي اختاذهـا علـى أسـاس                       
ثـــار العوامـــل الكيميائيـــة والفيزيائيـــة والبيولوجيـــة، وظـــروف العمـــل، والعمليـــات  تقييمـــات آ

ــامالت         ــى الع ــى صــحة احلوامــل وســالمتهن وعل ــل خطــورة عل ــا متثِّ ــيت ُيعــَرف أهن ــصناعية ال ال
  .املالزمات للفراش واللوايت ترضعن أطفاهلن رضاعة طبيعية

 وســالمة العــامالت وقــدَّمت اللــوائح نظامــاً مــن ثــالث مراحــل لــضمان محايــة صــحة    
ويف املرحلة األوىل، إذا تبيَّن وجـود خطـر علـى الـصحة أو الـسالمة يف التقيـيم الـذي               . املعنيات

أو /ُيجــرى ألولئــك العــامالت يقــوم صــاحب العمــل بــإجراء تغــيري مؤقــت لظــروف العمــل و    
ويف . ســاعات العمــل للعــامالت موضــع البحــث بطريقــة حتــول دون تعرُّضــهن لتلــك املخــاطر  

الت الـيت يكـون فيهـا هـذا اخليـار غـري متـوفّر يتخـذ صـاحب العمـل التـدابري الالزمـة لنقـل                           احلا
ويف املرحلــة األخــرية، إذا . العاملــة إىل عمــل آخــر دون أن يــؤّدي هــذا إىل خفــض يف األجــور 

كان من غري املمكن تقنياً أو من غري املقبول أن ُتنقَل العاملة إىل عمـل آخـر خـالل الفتـرة الـيت        
ناك حاجة فيها إىل محاية صحة وسالمة العاملة، ُيعـَرض عليهـا أن ُتمـَنح إجـازة بـدون          تكون ه 

  .أجر بناًء على طلبها
ــوائح          ــضاً يف الل ــساء احلوامــل أي ــة الن ــدابري محاي ــَنظَّم ت ــشريعي، ُت ويف نطــاق اإلطــار الت

مــن ) و(انظــر الفقــرة الفرعيــة (الداخليــة املتعلقــة بــشروط توظيــف العــامالت يف نوبــات ليليــة  
  ).١١ من املادة ١الفقرة 

جيــب أن ُتــستعرض التــشريعات الوقائيــة املتــصلة باملــسائل املــشمولة هبــذه    ‐ ٣‐١١  
املادة استعراضاً دورياً يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو                 

  .توسيع نطاقها حسب االقتضاء
ام املتعلقـة باإلجـازة الوالديـة لقـوانني احلمايـة           جرى إعداد مشروع قانون ينظِّم األحك       

ومــشروع القــانون يــنّص . ذات الــصلة وجيعلــها متطابقــة مــع نظــام الــضمان االجتمــاعي القــائم
على أنه مـن املمكـن أن حيـصل كـل مـن الوالـدين اللـذين يعمـالن مبوجـب قـانون العمـل علـى                  

مبوجـب قـانون املـوظفني املـدنيني        إجازة مدهتا ستة أشهر، وأن حيصل الوالـدان اللـذان يعمـالن             
 شـهراً، وميكـن للوالـدين أن يـستخدما هـذه            ١٢على إجازة والدية بدون أجر لفتـرة تـصل إىل           

وقُـدِّم مـشروع القــانون إىل   . وُيمــَنح احلـق نفـسه للوالـدين بــالتبّني   . اإلجـازة يف فتـرات متعاقبـة   
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ــا يف الــسنة ا    ــا يف تركي ــة العلي ــة الوطني ــة العامــة للجمعي لتــشريعية الــسابقة؛ غــري أن هــذه  اجلمعي
وقــد بــدأت عمليــة إضــفاء الــشرعية علــى مــشروع . العمليــة قــد أُلغيــت بــسبب جتديــد اجلمعيــة

وإضــافة مــسألة اإلجــازة  . القــانون، وجتــري مراقبــة تلــك العمليــة يف الــسنة التــشريعية اجلديــدة  
دية والفكرة القائلـة بـأن   الوالدية إىل القانون هي موضوع عام موجَّه حنو املفهوم التقليدي للوال          

وإضـافة إىل هـذا فـإن القـانون سـيكون لـه أثـر إجيـايب                 . رعاية الطفل هي وظيفـة طبيعيـة للمـرأة        
ــرن          ــوايت تعَتَب ــساء الل ــاة العمــل ضــد الن ــة يف حي ــل املمارســات التمييزي ــؤّدي إىل تقلي ــة ت بطريق

 الترقيـة، وجيـري     موظفات ال ُيعَتَمد عليهن بسبب وظـائفهن اإلجنابيـة، وحمرومـات مـن حقـوق              
وباإلضافة إىل هذا فإن األطفال الـذين ينـشأون         . يف كثري من األحيان إخراجهن من قوة العمل       

يف بيت يتقاسم فيه الوالدان مسؤولية الرعاية على قـدم املـساواة سـتكون عالقـاهتم االجتماعيـة           
  .قائمة على أساس أن أدوار كل من اجلنسني متساوية بدرجة أكرب

  :١٢املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة              ‐١‐١٢  

يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس تساوي الرجل واملـرأة، احلـصول            
  .على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة

ــا، جيــري حتقيــق مــا تتط     ــه هــذه املــادة مــن خــالل نظــام اخلــدمات الــصحية     يف تركي لب
 وُوِضـع هيكلـه مبـا يتـسق مـع           ١٩٦١األساسية الـذي جـرى يف البدايـة التـصديق عليـه يف عـام                

الـذي دخـل حيِّـز النفـاذ يف         “ قانون التخطيط الـسكاين   ”القانون املنطبق يف الوقت احلايل ومع       
  . وجرى فيما بعد جعله أكثر مشوال١٩٦٥ًعام 

الـذي ُصـدِّق عليـه يف      “ ن إضفاء الطـابع االجتمـاعي علـى اخلـدمات الـصحية           قانو”و    
وبــصدور هــذا .  جعــل نــشر اخلــدمات الــصحية داخــل اجملتمــع ككــل أمــراً ممكنــاً  ١٩٦١عــام 

القانون ُتقَدَّم اخلدمات الصحية من خالل مؤسسات صحية ميكن التوّجه إليهـا كخطـوة أوىل،     
فــراد اجملتمــع أن يــصلوا إليهــا بــسهولة مــع إيــالء  وهــي مؤســسات موجــودة يف منــاطق ميكــن أل

مثـل  (تأكيد وأولوية، على النحو الواجـب، للحـاالت الـصحية اخلطـرية وللجماعـات احملرومـة                 
وبالنــسبة هلــذه اخلــدمات ال توجــد ممارســات متييزيــة باالســتناد إىل نــوع ). األمهــات واألطفــال

ملـــشكالت األكثـــر شـــيوعاً فـــإن اجلـــنس؛ وبـــالنظر إىل أن مـــشكالت الـــصحة اإلجنابيـــة هـــي ا
وجيـري تقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية األوَّليـة إىل             . اخلدمات تركِّز بدرجة أكرب على النـساء      

املواطنني من مجيع األعمار ومن اجلنسني عن طريق املؤسسات الـصحية الـيت يـتم التوّجـه إليهـا                   
). احلــضرية علــى حــٍد ســواءيف املنــاطق الريفيــة واملنــاطق (كخطــوة أوىل يف مجيــع أحنــاء تركيــا 

ــادة صــحية و  ٧ ٤١٧ويوجــد  ــزاً صــحياً و  ٥ ٤٨٦ عي ــات   ٢٣٤ مرك  مركــزاً صــحياً لألمه
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ــال ولتنظــيم األســرة  ــع     . واألطف ــصحية يق ــة ال ــصحية ومراكــز الرعاي ــادات ال ويف حــني أن العي
. معظمها يف مناطق ريفية ومناطق حضرية فإن غالبية تلك املراكز موجودة يف منـاطق حـضرية               

. ه اخلدمات ُتقدَّم بصفة عامة باجملان، ويف بعض األحيان مقابل رسوم قليلة إىل حـٍد كـبري                وهذ
 مستـشفى   ١ ٠٠٠ومؤسسات خدمات الرعاية الصحية األوَّلية تتلقى دعماً مـن مـا يزيـد عـن                

ــة  ــة والثالث ــة     . يف اخلطــوتني الثاني ــع املهنــيني العــاملني يف جمــال الرعاي ــرغم مــن أن توزي وعلــى ال
ــا ينطــوي علــى بعــض املــشكالت فــإن مــا يزيــد عــن     الــصحية   ٥٠ ٠٠٠يف مجيــع أحنــاء تركي

 قابلـة، ومـا يزيـد       ٤٠ ٠٠٠ ممـّرض و     ٨٢ ٠٠٠ ممـارس و     ٤٨ ٠٠٠أخصائي، وما يزيـد عـن       
 فرد من العـاملني يف جمـال الـصحة، يعملـون حاليـاً يف مؤسـسات تابعـة لـوزارة                    ٤١ ٠٠٠عن    

ن املــستوى التعليمــي املطلــوب للقيــام بأعمــال  وبالنــسبة لــصحة النــساء فــإن حقيقــة أ . الــصحة
القــابالت والتمــريض قــد ُرِفــع إىل املــستوى اجلــامعي، مــع إدخــال تعــديل بــدأ تنفيــذه يف عــام    

، هي تطّور هام يف سياق حتسني األرقـام املتعلقـة بـالقوة العاملـة ونوعيـة املرحلـة األوىل         ٢٠٠٧
 الصحية اليت يتم التوجه إليهـا كخطـوة أوىل   من التعليم اجلامعي بالنسبة للعاملني يف املؤسسات    

  .يف العشوائيات واملناطق الريفية
وال توجد يف التشريع عناصر حتول دون استفادة الرجال والنـساء مـن النظـام الـصحي           

املـسألة األوىل هـي أنـه بـالنظر إىل أن           . القائم؛ غري أنه يف الواقع العملي توجد مسألتان هامتـان         
ــدَّم باجملــ  ــساء يف     اخلــدمات تق ــال والن ــإن األطف ــل رســوم منخفــضة بدرجــة كــبرية ف ان أو مقاب

قطاعات اجملتمـع األكثـر فقـراً غـري املـشمولني بالـضمان االجتمـاعي يقـّدمون طلبـات أكثـر إىل                      
واملــسألة األخــرى هــي أن النــساء يف . الوحــدات الــيت تقــّدم خــدمات الرعايــة الــصحية األوَّليــة 

وائيات ال تتخذن قرارات بالنسبة لتقـدمي طلبـات للحـصول علـى          املناطق الريفية أو مناطق العش    
اخلدمات الصحية وتطلنب مساعدة أزواجهن أو أقارهبن للتقّدم إىل مؤسسات الرعايـة الـصحية              
وذلـــك بـــالنظر إىل اخنفـــاض املركـــز االجتمـــاعي للنـــساء وعـــدم كفايـــة مـــستوى اســـتقالهلن   

علــى هــذا الوضــع حتــرز تقــّدماً مــن خــالل    واحملــاوالت الــيت هتــدف إىل التغلُّــب   . االقتــصادي
  .وخاصة بالنسبة خلدمات التوليد وطب األطفال) القبالة املنـزلية(الزيارات املنـزلية 

هو أداة تـشريعية أخـرى ويـشري إىل         “ قانون التخطيط السكاين  ”ويف هذا السياق فإن       
ــة لتقــدمي اخلــدمات  ــصديق عل   . طريق ــذي جــرى الت ــسكاين، ال ــانون التخطــيط ال ــه يف عــام  وق ي

 وله طبيعة أكثر حتـرُّراً ومشوليـة مـن القـوانني املنـاظرة يف العـامل يعَتبِـر أن املـرأة والرجـل                    ١٩٨٣
متساويان وينص على التمتُّع الكامل للنساء بـاحلق يف اإلجنـاب دون شـرط ُمـسَبق أّيـاً كـان يف                     

  .حاالت احلمل غري املرغوب فيه
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القـانون زاد اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل           ويف السنوات اليت تلت التصديق علـى هـذا            
احلديثة عن استخدام الوسائل غـري الفعَّالـة ألول مـرة، وبـدأ عـدد احلـاالت الـيت ال تلـىب             /الفّعالة

ومن ناحية أخرى فإنـه علـى الـرغم مـن      . فيها االحتياجات بالنسبة لتنظيم األسرة يف االخنفاض      
 أسـابيع بعـد بـدء    ١٠د خـالل فتـرة تـصل إىل         أن القانون موضع البحث يقَنِّن اإلجهاض املتعمَّـ       

احلمل فإن معدالت اإلجهاض املتعمَّـد اخنفـضت بـشكل مـستمر بعـد عقـد التـسعينيات نتيجـة                    
  .الستخدام النموذج الصحيح لتقدمي اخلدمات

املدّونـة  ”مثـل   (وعالوة على هذا فقد أُدِخلت تعديالت تشريعية أخرى تؤثّر على املرأة              
، والقانون الذي يقـضي بزيـادة       “املدّونة اجلنائية التركية  ”، و   “محاية األسرة قانون  ”، و   “املدنية

، وأّدى تنفيــذ تلــك التعــديالت يف تركيــا إىل )فتــرة التعلــيم األساســي اإللزامــي إىل مثــاين ســنوات
متكــني النــساء ومنــع التمييــز اجلنــسي نــسبياً، كمــا أن النتــائج اإلجيابيــة الــيت حتققــت يف األجلــني    

 ٢مـن املـادة     ) و(انظـر الفقـرة     (الطويـل انعكـست علـى حنـو إجيـايب علـى صـحة املـرأة                 املتوسط و 
  ).١٠من املادة ) أ(والفقرة 
 من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمـرأة         ١بالرغم من أحكام الفقرة       ‐٢‐١٢  

ت اجملانيـة  اخلدمات املناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفِّر هلا اخلـدما          
  .عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة

 مـن   ١الـيت أشـري إليهـا يف الفقـرة          “ خدمات الرعايـة الـصحية األوَّليـة      ”جيري يف إطار      
الــيت هلــا أمهيــة بالغــة بالنــسبة لــصحة املــرأة يف   “ خــدمات الــصحة اإلجنابيــة” تقــدمي ١٢املــادة 

وعلـى الـرغم مـن    . م خدمات املرحلـة األوىل يف مجيـع أحنـاء تركيـا           املؤسسات الصحية اليت تقدِّ   
تـستهدف مجيـع الفئـات العمريـة واجلنـسني علـى حـٍد سـواء                “ خدمات الصحة اإلجنابيـة     ”أن  

فــإن املــسألة الــيت جيــري التأكيــد عليهــا بــأكرب قــدر يف تركيــا بالنــسبة هلــذا الــسياق هــي مــسألة  
أيضاً يف املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة الـذي ُعقـد يف               اليت جرى إبرازها    “ األمومة املأمونة ”

وأساســاً وقّعــت تركيــا علــى مجيــع توصــيات املــؤمتر الــدويل للــسكان . ١٩٩٤القــاهرة يف عــام 
ــادير اخلــدمات حــسب        ــواع ومق ــنظِّم أن ــرامج ت ــدأت يف وضــع ب ــظ، وب ــة دون أي حتفُّ والتنمي

ــاول هنــج   ــدي“ صــحة األم والطفــل ”االحتياجــات وتن ــرف   التقلي ــر مشــوالً، وتعت ــة أكث  بطريق
خطــة العمــل االســتراتيجية الوطنيــة لــصحة املــرأة  ”و. بالنــساء والرجــال يف ســياق دورة احليــاة

، اليت أُعدت بدايةً بالتوازي مع انعقاد املؤمتر الـدويل املعـين بالـسكان والتنميـة                “وتنظيم األسرة 
مـل االسـتراتيجية الوطنيـة      خطـة الع  ” باعتبارهـا    ٢٠٠٥ جرى تنقيحهـا يف عـام        ١٩٩٦يف عام   

اليت حتدِّد األهداف ذات الصلة واألولويات واملهـام        “ للصحة اجلنسية واإلجنابية لقطاع الصحة    
وبإعـداد هـذه اخلطـة االسـتراتيجية تكـون          . ٢٠١٥ و   ٢٠٠٥بالنسبة لتركيا للفترة بـني عـامي        
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ــه، وحتــسني         ــع احلمــل غــري املرغــوب في ــات األمهــات، ومن ــسائل خفــض معــدل وفي صــحة م
الشباب، والوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي، واحلـّد مـن عـدم املـساواة                   
بني األقاليم بالنسبة للخـدمات الـصحية، قـد ُحـدِّدت كأولويـات لتركيـا ويكـون قـد مت وضـع                       

  .أهداف وإجراءات حمدَّدة من أجل هذه األولويات
ــل االخــتالف        ــداف يف تقلي ــذه األه ــل أحــد ه ــيت    ويتمثّ ــستوطنات ال ــاطق وامل ــني املن ب

 يف املائـة  ٥٠يتالَحظ أنه يوجـد فيهـا أعلـى وأقـل معـدالت لوفيـات األمهـات يف تركيـا بنـسبة              
  .٢٠١٥حبلول عام 

وقـد ُعرِّفـت باملثـل يف خطـة العمـل املبـادئ واألهـداف والـُنُهج بالنـسبة للموضـوعات             
  .يع أحناء تركيا وفقاً لذلكاألخرى املذكورة أعاله، كما جيري وضع برامج صحية يف مج

وجيري تنفيذ تدخُّل فّعال للغاية بالنسبة لتحقيق أهداف عديدة حمـّددة بالنـسبة لـصحة                 
، يف مجيع مؤسسات الرعايـة الـصحية الـيت تتوّجـه إليهـا              “برنامج األمومة املأمونة  ”املرأة، وهو   

ــساء كخطــوة أوىل  ــوالدة     . الن ــل ال ــا قب ــذا اإلطــار خــدمات م ــدَّم يف ه ــوالدة  وتق وخــدمات ال
  .الصحية والرعاية بعد الوالدة

كـل مخـس سـنوات      “ دراسات الـسكان والبحـوث الـصحية يف تركيـا         ”وجيري تنفيذ     
وهـذه  . ٢٠٠٣ على عيِّنة متثِّل البلد ككل، وأجريت الدراسة األخرية يف عـام  ١٩٦٣منذ عام   

مـل، والـوالدة،    الدراسات جتعل من املمكـن وضـع تقيـيم صـحيح للحالـة بالنـسبة خلـدمات احل                 
وما بعد الوالدة، وتنظيم األسرة، ورعاية األطفال والُرضَّع، بطريقة تـستند إىل األدلّـة، وحتقيـق                

  .نتائج ملموسة بالنسبة إلحراز تقّدم وإزالة العقبات
  :التقدُّم احملرز يف جمال صحة األم والطفل وتنظيم األسرة  
فاضــاً كــبرياً يف تركيــا خــالل  اخنفــضت وفيــات األمهــات بــسبب احلمــل والــوالدة اخن    
 أن  ٢٠٠٥الـيت أجريـت يف عـام        “ الدراسة الوطنيـة لوفيـات األمهـات      ”وقد ذُِكر يف    . سنوات

 حالـة   ١٠٠ ٠٠٠ حـاالت لكـل      ٢٠٨، الذي بلـغ     “معدل الوفيات ألسباب مرتبطة باحلمل    ”
وعلـى  .  حالـة والدة حّيـة     ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٢٨,٥، قد اخنفض إىل     ١٩٧٤والدة حّية يف عام     
 ال يزال رقماً مرتفعاً للغايـة فإنـه عنـد النظـر يف مجيـع النتـائج يتـضح                 ٢٨,٥الرغم من أن الرقم     

ومـن املتوقّـع أن تعطـي بـرامج         . أن وفّيات األمهات تتجه إىل االخنفاض بشدة على مـر الـسنني           
  .الصحة اإلجنابية، اليت زاد عددها يف السنوات األخرية، زمخاً هلذا االجتاه التناقصي

. ثت زيادة كبرية يف نـسبة املـستفيدين مـن الرعايـة الوالديـة يف الـسنوات األخـرية        وحد  
الـيت أُجريـت يف عـام    “ الدراسة املتعلقة بالبحوث السكانية والصحية يف تركيـا   ”ووفقاً ملا بيَّنته    
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 يف املائـة، يف حـني زادت هـذه النـسبة        ٦٣ كانت نسبة املستفيدين من الرعاية الوالديـة         ١٩٩٣
وهناك أيضاً زيادة يف حاالت الوالدة الـيت جـرت يف ظـروف        . ٢٠٠٣ املائة يف عام      يف ٨١إىل  

 يف املائــة يف عــام ٧٦فنــسبة حــاالت الــوالدة الــيت جــرت يف ظــروف صــحية كانــت    . صــحية
  .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٨٣، يف حني أن هذه النسبة زادت إىل ١٩٩٣

كيـا قـد حققـت اخنفاضـات ملحوظـة؛          وقد تبيَّن أن املعـدالت املتعلقـة باخلـصوبة يف تر            
 يف عـام  ٣,٠ فإنه اخنفـض إىل  ١٩٧٨ يف عام ٤,٣ففي حني أن معدل اخلصوبة اإلمجالية كان      

ــام ٢,٦، و إىل ١٩٨٨ ــام ٢,٢، وإىل ١٩٨٨ يف ع ــشري إىل  . ٢٠٠٣ يف ع وهــذا االخنفــاض ي
  .النجاح الذي حققته خدمات تنظيم األسرة

وبة علــى حــسب مــستوى التعلــيم واملوقــع وهنــاك اختالفــات كــبرية يف مــستوى اخلــص  
وقد لوِحظ أن منطقة شرقي األناضـول يوجـد فيهـا أعلـى معـدل للخـصوبة           . واملنطقة اجلغرافية 
، يف حني أن معدل اخلصوبة اإلمجاليـة يف شـرقي ووسـط وجنـويب األناضـول                 ٤اإلمجالية، وهو   

  .٢ عن  وأن أقل املعدالت قد ُسّجل يف غريب األناضول وهو يقل٢هو حوايل 
ووسائل تنظيم األسرة تكاد تكون معروفة بالنسبة جلميع النـساء املتزوجـات والرجـال          
وقد حدثت تطورات إجيابيـة يف تركيـا مـع الزيـادة يف خيـارات منـع احلمـل املتاحـة                     . املتزوجني

وإضـافة إىل هـذا فـإن خـدمات     . وتضمني وسائل منع احلمل بالزرع واحلقن يف الربامج الوطنية 
  .ملشورة تعطى وزناً خاصاً بالنسبة لتقدمي خدمات تنظيم األسرةتقدمي ا

 كانت حاالت اإلجهاض تشكّل نسبة خطرية من وفيـات األمهـات          ١٩٨٣وقبل عام     
وهلـذا  . وذلك ألن اإلجهاض املتعّمد مل يكن مسموحاً به يف تركياً إالّ من خـالل توصـية طبيـة                 

ن عــشرة أســابيع علــى بــدء احلمــل كــان   فــإن اإلجهــاض املتعّمــد بعــد مــرور فتــرة ال تزيــد عــ   
وبعد ذلـك التـاريخ كـان اإلجهـاض املتعّمـد سـبباً نـادراً لوفيـات                 . ١٩٨٣مسموحاً به يف عام     

 اجته معدل اإلجهاض املتعّمـد      ١٩٩٠األمهات، إن كانت قد حدثت حاالت منها، وبعد عام          
إلجهـاض املتعّمـد،    ومـن أجـل تلبيـة احلاجـات مـن اخلـدمات املتعلقـة با              . حنو االخنفاض بـسرعة   

وللقــضاء علــى املخــاطر القائمــة يف التــدخالت اجلراحيــة، جيــري بــذل جهــود جلعــل اســتخدام   
  .يف تركيا أمراً ممكنا“ اإلجهاض الطيب”طريقة 

 يف  ٥٣وعالوة على هـذا فـإن معـدل وفيـات الُرّضـع قـد اخنفـض اخنفاضـاً سـريعاً مـن                         
 يف البحث الـسكاين والـصحي       ٢٩ىل   إ ١٩٩٣البحث السكاين والصحي الذي أُجري يف عام        

ــذين يقــل     . ٢٠٠٣الــذي أُجــري يف عــام   ــة أخــرى فــإن معــدل وفيــات األطفــال ال ومــن ناحي
وهـذه  .  حالـة  ٣٧ حالـة إىل     ١ ٠٠٠ حالـة لكـل      ٦١عمرهم عـن مخـس سـنوات اخنفـض مـن            

  .النتائج تشري إىل حدوث حتسُّن واضح يف صحة الُرّضع واألطفال يف تركيا
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فقـــد أعطيـــت . ج خمتلفـــة لتقـــدمي اخلـــدمات الـــصحية إىل النـــساءوجيـــري تنفيـــذ بـــرام  
اخلدمات الصحية لألمهات والُرّضع وخدمات تنظيم األسرة أولوية بني الربامج الوطنية وذلـك             
بالنظر إىل حقيقـة أن النـساء والفتيـات اللـوايت هـن يف سـن اخلـصوبة تـشكّلن جـزءاً كـبرياً مـن                          

ألمهــات واألطفـال ال تــزال عاليــة، كمــا أنــه يتعــّين أن  اجملتمـع وأن معــدالت وفيــات الُرّضــع وا 
تلّبــي خــدمات تنظــيم األســرة قــدراً كــبرياً للغايــة مــن الطلبــات ومل يــصل بعــد تقــدمي خــدمات  

ويف هذا السياق، بدأ تنفيذ برامج معيَّنـة        . قبل الوالدة وما بعد الوالدة إىل املستوى املطلوب        ما
يــة بالنــسبة للتنميــة واملنــاطق العــشوائية يف املــدن الكــبرية  موجَّهــة حنــو املقاطعــات الــيت هلــا أولو 

واملستوطنات الريفية واجلماعـات الـيت تتعـرض ملخـاطر خاصـة وذلـك كمجـاالت هلـا أولويـة؛                    
وأيــضاً بــرامج ومــشاريع تتعلــق مبــسائل مثــل التطعــيم، والــسيطرة علــى أمــراض اإلســهال،           

 الرضـاعة الطبيعيـة، واملراقبـة يف مرحلـة     واألمراض احلادة اليت تصيب اجلهاز التنفسي، وتشجيع 
ــة وصــحة األم والطفــل،          ــة املأمون ــدها، واألموم ــل الــوالدة وبع ــة قب ــة، والرعاي ــو، والتغذي النم

وال يزال جيري تنفيذ بعض هذه األنـشطة،        . واإلعالم والتعليم واالتصال يف جمال تنظيم األسرة      
األمومـة اآلمنـة، وبرنـامج تغذيــة األم    مبـا يـشمل برنـامج تقـدمي املـشورة قبـل الـزواج، وبرنـامج         

ــامج         ــشباب، وبرن ــالغني وال ــامج صــحة الب ــال، وبرن ــع واألطف ــة الُرّض ــامج مراقب ــل، وبرن والطف
ــام،         ــيم الع ــشروع حتــسني التعل ــصال، وم ــيم واالت ــالم والتعل ــشروع اإلع ــسية، وم ــصحة اجلن ال

ــصح      ــة، ومــشروع ال ــصحة اإلجنابي ــدريب يف جمــال ال ــدويل للت ــة، ومــشروع املركــز ال ة اإلجنابي
والربنـامج القطــري الثالــث املــشَترك بــني احلكومـة التركيــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،   

وُنفِّـذت أيـضاً مـشاريع لتقـدمي التـدريب يف           . ومشروع منع حدوث وفيات األمهـات والُرّضـع       
جمال الصحة اإلجنابيـة إىل القـوات املـسلحة وقـوات الـشرطة التركيـة، وهـي مـشاريع تأخـذ يف                      

  .غالبيتها شكل برامج مؤسسية
برنــامج التعــاون بــني االحتــاد األورويب  ”وباإلضــافة إىل الــربامج املــذكورة أعــاله فــإن    

 هبــدف خفــض معــدالت  ٢٠٠٣جيــري تنفيــذه منــذ عــام  “ وتركيــا يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة 
ة ويف هـذا اإلطـار، جيـري االضـطالع بأنـشط     . وفيات األمهـات والُرّضـع وحتـسني صـحة املـرأة      

إمنائية تتعلـق مبـسائل األمومـة املأمونـة، والرعايـة الطارئـة يف حـاالت اإلصـابة بـأمراض النـساء،                      
والعدوى عـن طريـق االتـصال اجلنـسي، وتنظـيم األسـرة، وصـحة الـشباب، والتـدريب خـالل                     

  .القيام بالعمل، وتقدمي برامج قبل التخرج من اجلامعة وبعده يف جمال الصحة اإلجنابية
ا الربنامج تعمل منظمات غري حكوميـة، مـن خـالل األنـشطة الـيت ُيـضطَلع                 وبتنفيذ هذ   

هبا يف اجملاالت ذات األولوية اليت ُحـدِّدت مـن خـالل اخلطـط والـربامج الـيت سـبق أن وضـعتها                       
وزارة الصحة،  على االتصال بشكل مباشـر مـع املـستفيدين، أي األفـراد، ودعـم اجلهـود الـيت                     

ع البيانـات املتعلقـة بطلبـات وتوقُّعـات اجملتمـع بالنـسبة خلـدمات               تقوم هبا الوزارة من خالل مجـ      
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ومــن هــذه الناحيــة ُيعتــرب الربنــامج مثــاالً أصــيالً للتعــاون بــني املنظمــات غــري  . الــصحة اإلجنابيــة
اجلهود اليت ُتبذل لوضـع منـوذج خلـدمات الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية       ”و  . احلكومية واجلمهور 

  .أيضاً أحد املشاريع اليت ُتنفَّذ يف هذا السياقهو “ من أجل طالب اجلامعات
ويف الـــسنوات األخـــرية جـــرى حتويـــل مبـــالغ نقديـــة إىل النـــساء اللـــوايت تتقـــدمن إىل    

مؤسسات الرعاية الصحية من أجل املتابعة وذلك لتشجيع، وزيـادة، املتابعـة بالنـسبة للحوامـل                
  .والُرّضع
ــدريب يف جمــال صــحة األ       ــامج الت ــذ برن ــد ُنفِّ ــوعي    وق ــستويات ال ــع م ســرة هبــدف رف

ــشأن صــحة األمهــات والُرّضــع        ــام واجملتمــع ب ــيم الع ــون يف مراكــز التعل ــذين يعمل للمعلمــني ال
  .وأساليب تنظيم األسرة واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي

وإىل جانــب هــذا، جيــري اختــاذ تــدابري خمتلفــة يف تركيــا ملنــع حــاالت االنتحــار، وهــي    
ومــن هــذه الناحيــة جــرى تــدريب . شرة بــني النــساء وترجــع إىل اخــتالالت عقليــةحــاالت منتــ

ــدريب        ١٦ ٠٥٦ ــق جمــالس ت ــصحية عــن طري ــة ال ــاملني يف جمــال الرعاي ــيني الع ــرداً مــن املهن  ف
 مقاطعـة باملعـدات الالزمـة       ٣٢ُشكِّلت يف املقاطعات، كما جرى تزويد مستشفيات رائـدة يف           

وحـدات التـدخل يف     ”طلـوب وتنظـيم األفـراد، كمـا بـدأت           بإقامة اهليكـل األساسـي املـادي امل       
.  يف حدود اخلدمات الطارئـة الـيت تقـدمها         ٢٠٠٦مارس  /يف تقدمي خدماهتا يف آذار    “ األزمات

 مقاطعـة   ٤٩ مستـشفى يف     ٩٧، اسـُتكِمل التنظـيم املـذكور يف         ٢٠٠٨يوليـه   /واعتباراً من متـوز   
فـراد العـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية يف            لالطالع على بيـان األنـشطة التعاونيـة لتـدريب األ          (

  ).٢من املادة ) و(جمال العنف املوّجه ضد املرأة، انظر الفقرة 
مواقـف دفاعيـة يف     ”ومن املتوقَّع أن يكون ملبادرات هامة تتعلق بالصحة، مثل مبـادرة              

 املـرأة   ، أثـر إجيـايب علـى صـحة        “مكافحة العنف املوّجه ضد املـرأة     ”ومبادرة  “ الصحة اإلجنابية 
  .يف األجلني املتوسط والطويل

وعلـى  . وعلى الرغم من هذه التطّورات اإلجيابية مجيعها فإن هناك أوجـه نقـص معيَّنـة                
سبيل املثـال فإنـه علـى الـرغم مـن حـدوث زيـادة كـبرية يف معـدل وفيـات األمهـات، حتـدَّد يف                           

 أن وفيات لألمهـات     ٢٠٠٥اليت أجريت يف عام     “ الدراسة الوطنية املتعلقة بوفيات األمهات    ”
وهـذه النتيجـة    .  حـاالت كـان ميكـن منعهـا حبكـم طبيعتـها            ٥ حـاالت و     ٣يتراوح عددها بني    

تــربِز أن تعــيني مــوظفي الرعايــة الــصحية لــيس كافيــاً؛ ولــو أنــه يــشري أيــضاً إىل أنــه مــن خــالل  
ع منع حاالت احلمل اخلطرة عن طريـق تطبيقـات تنظـيم األسـرة، واتبـا              (التدخالت الصحيحة   

ميكـن  ) هنج مأمون لألمومة، ووضع نظام وظيفي للتحويل يف احلاالت الطارئة ألمراض النـساء            
  .زيادة االخنفاض يف عدد هذه الوفيات
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وبالنــسبة لالســتفادة مــن مجيــع اخلــدمات الــيت هلــا صــلة بــصحة املــرأة توجــد تفاوتــات    
ــا    ــستوطنات يف تركي ــاطق وامل ــني املن ــدة ب ــصر األساســي ا  . عدي ــذه  غــري أن العن لكــامن وراء ه

والدراسات اجلاريـة تبـّين أنـه يوجـد اخـتالف ذو شـقني              . التفاوتات هو مستوى التعليم للمرأة    
ــه وعــدد األطفــال         ــات وبــني عــدد األطفــال املرغــوب في ــساء األمي ــاطق، فيمــا بــني الن بــني املن

ل املوجود، يف حني أنه قـد تبـّين وجـود تـوازن بـني عـدد األطفـال املرغـوب فيـه وعـدد األطفـا               
ويالَحـظ وجـود صـورة مـشاهبة أيـضاً          . املوجود فيما بني النساء اللوايت تعرفن القراءة والكتابـة        
وهناك مثال صارخ آخر وهو أن نـسبة        . بالنسبة لالستفادة من األساليب الفعَّالة لتنظيم األسرة      

لـدن   يف املائة من النساء احلاصـالت علـى شـهادة إمتـام الدراسـة الثانويـة أو شـهادة أعلـى ت                      ٩٩
أطفاهلن يف ظل ظروف صحية وذلك وفقاً ملـا بيَّنتـه دراسـات البحـوث الـسكانية والـصحية يف          

غري أن امرأة واحدة من كـل امـرأتني أميـتني تـضع      . ٢٠٠٣ و ١٩٩٨  و ١٩٩٣تركيا لألعوام   
مولودهــا يف ظــروف غــري صــحية، أي أن النــساء األميــات ال تــتمكن مــن الوصــول إىل مواقــع   

  .واالستفادة منهاتقدمي تلك اخلدمات 
ويف حني أن وسائل منع احلمـل كانـت ُتقـَدم يف تركيـا باجملـان إىل مؤسـسات الرعايـة                       

 فـإن وسـائل منـع احلمـل يـتم شـراؤها منـذ ذلـك الوقـت عـن طريـق            ١٩٩٩الصحية حىت عـام     
ولـذلك  . غري أنه تصاَدف يف بعـض األحيـان صـعوبات يف شـراء تلـك الوسـائل                . امليزانية العامة 

  .الوضع يؤّدي إىل ظهور مشكلة بالنسبة للنساء اللوايت تكون مواردهن حمدودةفإن هذا 
والعجز يف اخلدمات بالنسبة لتنظيم األسرة، الذي ال ميكن تعويضه يف الوقـت احلـايل،                 

 يف املائة عند إضافة نسبة األزواج والزوجات الذين ال يرغبون يف إجنـاب املزيـد مـن        ٣٤نسبته  
إىل نــسبة األزواج والزوجــات )  يف املائــة٦( أيــة وســائل ملنــع احلمــل األطفــال وال يــستخدمون

وخلفض هذه النسبة توجد حاجـة إىل اتبـاع   ).  يف املائة٢٨(الذين ال يستخدمون وسائل فّعالة    
  .ُنهج مبتكرة، مثل برامج للخدمات تكون مستندة إىل اجملتمع

ية، ومن بينـها نـساء غـري        وتوجد مجاعات جرى إمهاهلا بالنسبة خلدمات الصحة اإلجناب         
الشباب، ونساء بلغن سن اليأس، وأشخاص متقـدمون يف         /متزوجات، وأشخاص من املراهقني   

واخنفـاض نـسبة    . الِسن، وهو ما يشكّل مشكلة بالغة األمهية بالنسبة للعجز يف تقدمي اخلـدمات            
قّـع أن   مشاركة الرجال يف خدمات الـصحة اإلجنابيـة يـشكّل مـشكلة أيـضاً، وهـي مـشكلة ُيتو                  

  .يزيد التركيز عليها، ضمن مشكالت أخرى، يف الربامج الوطنية
  :١٣املادة   
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف      

اجملاالت األخرى للحياة االقتـصادية واالجتماعيـة لكـي تكفـل هلـا علـى أسـاس املـساواة بـني               
  . وال سيماالرجل واملرأة نفس احلقوق
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  احلق يف االستحقاقات اُألسرية؛  )أ(  
مينح قانون موظفي اخلدمة املدنية املستحقات األَسرية للـزوج حـىت إذا كـان الزوجـان يعمـالن                  

وهـذا الوضـع يتعـارض مـع القـانون املـدين اجلديـد الـذي يعطـي الـزوجني حقوقـاً                  . يف احلكومة 
  ).٢من املادة ) و(الفقرة انظر (متثيلية متساوية ويلغي مفهوم رئيس األسرة 

احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                    )ب(  
  أشكال االئتمان املايل؛

التـدابري الـيت    ” واملعنـون    ٢٠٠٦يف املنشور الصادر عن مكتب رئيس الـوزراء يف عـام              
لعنــف املوّجــه ضــد ســتتخذ ملنــع القتــل القــائم علــى العــادات والقتــل باســم الــشرف وأعمــال ا  

ينبغـي إنفـاذ القواعـد الالزمـة لـتمكني النـساء مـن احلـصول علـى                ”ذُِكر أنه   “ األطفال والنساء 
، وأن املؤسـسة املكلَّفـة      “مقدار القرض الذي تطلبنه إلجياد فرص عمل وإلقامة مشاريع جتاريـة          
 مزيـد مـن     لالطـالع علـى   (بتويل مسؤولية هذه املسألة هي وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي            

  ).١١ من املادة ١من الفقرة ) م(املعلومات عن األنشطة ذات الصلة، انظر الفقرة الفرعية 
واملصارف يف تركيا تقّدم قروضاً ألصحاب املـشاريع مبوجـب شـروط خمتلفـة بالنـسبة                  

وهـذه القـروض الـيت      . للنساء، وهو ما يهدف إىل املسامهة يف حصول املـرأة علـى مركـز أعلـى               
ــدَّم إىل ــساء صــاحبات        تق ــم الن ــساء هتــدف إىل دع ــصارف للن ــا امل ــال ومتنحه  أصــحاب األعم

املشاريع اللوايت ال متارسن أي نشاط أو متتلكن مكاناً وتكون لديهن الرغبـة يف إقامـة مـشروع                  
جتاري إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات أو تقدمي خدمات مهنيـة أو القيـام بأنـشطة جتاريـة وتكـّن         

لـى شـهادة تتعلـق مبجـال العمـل املرغـوب فيـه، وتكـون لـديهن                  حاصالت أو غري حاصـالت ع     
ومـع تقـدمي هـذه    . املعرفة أو اخلربة الكافية دون أن يكون لـديهن القـدر الكـايف مـن رأس املـال            

ــة اخلاصــة هبــن وتــصادفن       ــرغنب يف إقامــة مــشاريعهن التجاري ــساء ممــن ت القــروض تــصادف الن
ويف حـني  . نة بالنسبة لفوائـد القـرض وسـداده      مشكالت تتعلق باألمان تقّدم هلن تسهيالت معيَّ      

أن احلّد األعلـى للقـروض خيتلـف مـن مـصرف آلخـر فإنـه مـن املمكـن أن تـستفيد النـساء مـن                        
قروض املـستهلكني واالسـتثمار والقـروض النقديـة وقـروض املـشاريع التجاريـة، وكـذلك مـن                   

ة احلجـم، ملنتجـات مثـل    قروض املشاريع بالنسبة لألعمـال التجاريـة الـصغرية احلجـم واملتوسـط         
خــدمات التجــارة األجنبيــة، وخطابــات االعتمــاد وتــأمني التقاعــد وتــأمني العمــل لألفــراد،          

 ٢٠٠٧ومـن هـذه الناحيـة جيـري منـذ عـام       . وكذلك من التدريبات اليت ُتقّدم داخل املصارف    
  .تنفيذ أنشطة من جانب مصرف عام ومصرف خاص

التـابع ملنظمـة    “ مـشروع مـاء احليـاة     ” ٢٠٠٨أغـسطس   /وإضافة إىل هذا، بـدأ يف آب        
تنمية الـصناعات الـصغرية واملتوسـطة يف تقـدمي قـروض إىل النـساء صـاحبات املـشاريع احلرفيـة                     

يف حـني أن الـرقم      )  دوالر ٢٥ ٠٠٠حوايل  ( لرية تركية    ٣٠ ٠٠٠والتجارية حبٍد أقصى قدره     
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ب املـــشاريع بالنــسبة للرجــال أصــحا   )  دوالر٢٠ ٠٠٠حــوايل  ( لــرية تركيــة   ٢٥ ٠٠٠هــو  
  .احلرفية والتجارية

املراكـز اجملتمعيـة املتعـددة    ” ملعرفة األنشطة اليت تقوم هبـا  ١٤وميكن الرجوع إىل املادة    
، وهي أنشطة تنفّذ يف إطار مشروع جنوب شـرقي األناضـول التـابع إلدارة التنميـة               “األغراض

هتـدف إىل التنميـة املـستدامة يف        اإلقليمية والذي يشكِّل واحداً من أهم املشاريع واألنشطة اليت          
  .إطار هيكل متعدد القطاعات حيترم اجلماعات احملرومة واملنظور اجلنساين

احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب            )ج(  
  .احلياة الثقافية

ــه /يف متـــوز   ـــ  ٢٠٠٧يوليـ ــان عـــدد الرياضـــيني احلاصـــلني علـــى تـــصاريح يف تركي ا  كـ
 رياضـــياً مـــن ٨٧٥ ٤٨٧ رياضـــياً مـــن اإلنـــاث و ٣٣٧ ٧٤٩ رياضـــياً منـــهم ١ ٢١٣ ٢٣٦

 فــرداًً ١٣٢ ٦١٧وبــني الرياضــيني املنخــرطني بنــشاط يف الرياضــات والبــالغ عــددهم . الــذكور
  . فرداً من الذكور٩٤ ٢٢٠ فرداً من اإلناث و ٣٨ ٣٩٧يوجد 

  :١٤املادة   
املـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة          تضع الدول األطـراف يف اعتبارهـا          ‐ ١‐١٤  

الريفيــة، واألدوار اهلامــة الــيت تؤديهــا يف تــأمني أســباب البقــاء اقتــصادياً ألســرهتا، مبــا يف ذلــك    
عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان تطبيـق أحكـام                 

  .هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
تمثل التنمية الريفية يف النهوض بنوعية حياة أهل الريف وحتسني وضعهم االقتـصادي             ت  

  .البيئي واإليكولوجي/واالجتماعي
ومــسألة املــرأة والتنميــة ُينظَــر إليهــا، وُيعَتــَرف هبــا، لــيس فقــط علــى أهنــا متثِّــل الطبيعــة     

علـى أهنـا متكـني للمـرأة، ودور     اإلنتاجية للمرأة واالستخدام األكثر فعالية لليد العاملة بل أيضاً   
املرأة يف العملية اإلنتاجية واملشاركة يف قوة العمل، ووسيلة االنضمام إىل املؤسـسات احلديثـة،               
وقــدرة املــرأة علــى زيــادة قــدرهتا للــسيطرة علــى عملــها وحياهتــا اليوميــة، ومــشاركة املــرأة يف    

  .عمليات التنمية واختاذ القرارات
ة يف املناطق الريفية، بدءاً بإعداد التربة وانتهاًء باحلصاد، تتـألف           واليد العاملة املستخدم    

وإضــافة إىل هــذا فــإن األنــشطة الــيت ُيــضطلع هبــا بعــد احلــصاد، مثــل   . مــن النــساء يف األســاس
ويـضاف إىل هـذا     . التخزين والصيانة والبيع والتجهيز، تكاد تكون بكاملها من مسؤولية املرأة         

 دون شــروط بالنــسبة لألمومــة ورعايــة األطفــال والتغذيــة وســالمة   اجلهــود الــيت تبــذهلا النــساء 
  .“من فجر يوم إىل فجر اليوم التايل”الغذاء، وهو ما يبّين أن النساء الريفيات تعملن دائماً 
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ووفقاً لنتائج الدراسة االستقصائية لقوة العمل يف األسـرة املعيـشية الـيت أجراهـا املعهـد             
صدر األساســي للبيانــات املتعلقــة بــسوق اليــد العاملــة، تبــيَّن  التركــي لإلحــصاءات وتــشكّل املــ

 يف املائة وزيـادة يف عـدد الـسكان الـذين            ٣٤,٤حدوث زيادة يف جمموع عدد السكان نسبتها        
؛ ٢٠٠٥ و ١٩٨٨ يف املائـة بـني عـامي        ٤٨ سنة نـسبتها     ٦٤ سنة و    ١٥تتراوح أعمارهم بني    

 مليـون   ٢٩,٧ هـؤالء الـسكان يعـيش        ومـن . ٢٠٠٥ مليون نسمة يف عام      ٤٦,٦وبلغ عددهم   
 مليون شخص يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة، كمـا أن             ١٦,٩شخص يف املناطق احلضرية مقابل      

  . مليون امرأة٢٣,٣ مليون رجل وعدد النساء ٢٣,٣عدد الرجال بينهم هو 
تـوفِّر  وعند النظر يف األرقام املتعلقة بالعمالـة العامـة واملنـاطق الريفيـة يتبـّين أن الزراعـة               

 يف املائـة مـن جممـوع        ٦٣ويف املناطق الريفية، تشكّل العمالة الزراعية نسبة        . أكرب نسبة للعمالة  
 يف املائـة مـن اإلنـاث العـامالت تعملـن يف الزراعـة وذلـك وفقـاً                   ٤٨,٥العمالة، كمـا أن نـسبة       

  .١١ من املادة ١ولالطالع على املزيد من املعلومات، انظر الفقرة . ٢٠٠٦لبيانات عام 
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                     ‐ ٢‐١٤  

املرأة يف املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التـساوي مـع الرجـل، املـشاركة يف التنميـة                    
  :الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

  إلمنائي على مجيع املستويات؛املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط ا  )أ(  
تــستند اســتراتيجية التنميــة يف تركيــا إىل تــدخالت خمطَّطــة يف املنــاطق الــيت تعــاين مــن      

مشكالت اقتصادية وذلـك لتقليـل أوجـه الالمـساواة يف منـاطق األقـاليم وضـمان حتـسني تلـك                     
ــاطق ــربز أن أوجــه عــدم التــو    . املن ــة التاســعة ُي ــا عــن اخلطــة اإلمنائي ــر تركي ازن يف اهليكــل وتقري

ــة واملــستوطنات احلــضرية    -االجتمــاعي   االقتــصادي ومــستوى الــدخل يف املــستوطنات الريفي
علــى حــٍد ســواء ويف مجيــع املنــاطق يف تركيــا ال تــزال هلــا أمهيــة، كمــا أن هــذا اهليكــل يتطلــب  
 سياسة إمنائية إقليمية متكاملة تشمل تدابري خمتلفة يتم وضـعها حبيـث تكـون مالئمـة ملـشكالت              

وسياسات التنمية اإلقليميـة تـسهم يف التنميـة الوطنيـة ويف القـدرة التنافـسية               . املناطق وإمكاناهتا 
والعمالة وذلك بزيادة الكفاءة على املستوى اإلقليمـي، مـن ناحيـة، وحتقيـق الغـرض األساسـي                  

  .لتقليل الفروقات اإلمنائية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية من ناحية أخرى
 اخلطة اإلمنائية التاسعة جرى التأكيد على أن يكون إعداد اخلطط اإلمنائية مـستنداً              ويف  

سيكون مبدأ الوضع على أرض الواقع هـو األسـاس          ”إىل أساس تشاركي بإدراج ما مفاده أنه        
وسوف جيري العمـل مـن أجـل زيـادة املـشاركة ومـن              . يف املمارسات اإلمنائية اإلقليمية واحمللية    

عاضد والدعم والوعي جتاه التنفيذ من خالل إجياد ثقافة املـشاركة بـني األطـراف               أجل زيادة الت  
  .“الرئيسية صاحبة املصلحة يف التنمية
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ــة التاســعة ”وإضــافة إىل هــذا فــإن     ــنّص علــى إعــداد  “ اخلطــة اإلمنائي ــة ”ت خطــة التنمي
ة الريفيـة   وسوف يتم تعريف مبادئ ومعايري التخطيط الريفـي وفقـاً خلـصائص املنطقـ             . “الريفية

الــيت أُعــدت كوثيقــة رئيــسية “ اســتراتيجية التنميــة الريفيــة”ويف . واحتياجــات اجملتمــع الريفــي
  .خلطة التنمية الريفية جيري وضع إطار للمشكالت اليت تصادفها املرأة الريفية

ويف هذا الـسياق هتـدف املـشاريع        . ومشاريع التنمية الريفية تستند إىل أساس تشاركي        
وعلى الرغم من أنه ال تزال توجـد أوجـه نقـص            . أة يف التنمية ويف عمليات التنفيذ     إىل دمج املر  

من هـذه الناحيـة فقـد اُتخـذت خطـوات هامـة وحتققـت اسـتفادة مـن اخلـربة املكتـسبة بالنـسبة                    
  .لوضع االستراتيجيات يف املستقبل

ــا        ــة يف تركي ــة الريفي ــشاريع التنمي ــة اخلمــسية وم  توجــد وباإلضــافة إىل اخلطــط اإلمنائي
ــك        ــاليم ذل ــستوى التخلّــف يف األق ــدما تطلّــب م ــذ عن ــة ُوضــعت موضــع التنفي . خطــط إقليمي

واملشاريع اليت جيري تنفيذها يف هذا السياق هي مـشروع جنـوب شـرقي األناضـول مـن أجـل                    
منطقـــة جنـــوب شـــرقي األناضـــول، ومـــشروع شـــرقي األناضـــول مـــن أجـــل منطقـــة شـــرقي   

  . من أجل منطقة شرقي البحر األسوداألناضول، ومشروع شرقي البحر األسود
واملشروع األكثر مشـوالً ضـمن هـذه املـشاريع هـو مـشروع جنـوب شـرقي األناضـول                  

الــذي بــدأ تنفيــذه كمــشروع هندســي يهــدف إىل حتــسني التربــة واملــوارد املائيــة ولكنــه أصــبح  
ــدد القطاعــات ومتكــامالً     ــاً متع ــش  . برناجمــاً اســتثمارياً إقليمي ــزال امل ــوم، ال ي ــستمراً والي روع م

وهلذا فإن مشروع منطقـة جنـوب شـرقي     . كمشروع للتنمية املستدامة اليت تركِّز على اإلنسان      
األناضول ال يقتصر على كونه مشروعاً لتوليد الكهرباء وللري ولكنه أيـضاً مـشروع للتحـّول                

هليكـل   االقتصادي ُتنفَّذ يف إطاره مشاريع اجتماعية، ومشاريع تتعلق بالـصحة وا           -االجتماعي  
األساســي والــسياحة والتعلــيم والبيئــة والثقافــة والــصناعة والنقــل وحتــديث الزراعــة مــن خــالل  

ويف هــذا الــسياق تتَّبــع إدارة منطقــة جنــوب شــرقي األناضــول هنجــاً متعــدد   . مــشاريع منــّسقة
القطاعــات ومتكــامالً يــربط بــني اجلوانــب االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة املــستدامة، 

ما أهنا تضطلع بأنشطة لتعزيز الُنهج التشاركية وبأنشطة ومـشاريع لبنـاء القـدرات مـن أجـل                   ك
ويتمثـل واحـد    . ضمان مراعاة املنظور اجلنساين ومـصاحل األطـراف احملرومـة يف مجيـع األنـشطة              

املراكــز اجملتمعيــة املتعــددة ”مــن أهــم األنــشطة الــيت ُيــضطَلع هبــا مــن هــذه الناحيــة يف مــشروع  
 مــشروعاً تقــدِّم خــدماهتا إىل الفتيــات والنــساء يف تــسع      *٢٩ الــيت يبلــغ عــددها   “األغــراض

  .مقاطعات يف منطقة جنوب شرقي األناضول
__________ 

، )٤(، ســــريت )٩(، مــــاردين )٢(، كيلــــيس )١(، غازيانتيــــب )٢(، ديــــاربكر )٢(ن ، بامتــــا)١(أدييامــــان   *  
 ).٥(، سريناك )٣( سانليورفا
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ويتمثل اهلدف األساسي للمراكـز اجملتمعيـة املتعـددة األغـراض يف إجيـاد فرصـة للنـساء                    
الت كي تصبحن على علم باملشكالت الـيت تـواجههن وحتديـد مـشكالهتن وحـلّ تلـك املـشك                

مببادرة منهن؛ ومتكني النساء مـن املـشاركة بدرجـة أكـرب يف الـساحة العامـة وزيـادة اسـتفادهتن          
ــة؛       ــساء ومــشاركتهن يف املــشاريع التجاري مــن اخلــدمات العامــة؛ وحتــسني ظــروف تــشغيل الن
واإلسهام يف ضمان إتاحة فرص متساوية من خالل متكـني املـرأة؛ وبـدء عمليـة إمنائيـة لتحقيـق                    

بني اجلنسني وبالتايل وضع منـاذج إمنائيـة قابلـة للتكـرار تكـون مالئمـة للظـروف احملليـة                   التوازن  
واألنشطة اليت تقوم هبا هذه املراكـز تـشمل تقـدمي بـرامج             . ومستندة إىل مبدأ اجملتمع التشاركي    

حملو األمية إىل النساء والفتيات، والتدريب يف جمال املهارات، والتدريب االجتمـاعي، وأنـشطة              
ليد الدخل، وأنشطة هتدف إىل مساعدة النساء يف احلصول على مركـز يف األسـرة واجملتمـع،         تو

ــك       ــة، وغــري ذل ــصادية واالجتماعي ــشطة االقت ــشاركة يف األن ــن امل ــساء م واملراكــز . ومتكــني الن
االجتماعيــة املتعــددة األغــراض تــديرها جمــالس ُينَتخــب أعــضاؤها بــشكل مباشــر مــن جانــب     

وكخطــوة هامــة للغايــة . ن مــشاركة النــساء علــى أعلــى املــستويات املــشاركني وهــو مــا يــضم 
ــة      ــة املتعــددة األغــراض أسَّــست النــساء يف أدييامــان مجعي إُتخــذت مــن جانــب املراكــز اجملتمعي

  .تعاونية للمزارعات
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات والنــصائح       )ب(   نيــل تــسهيالت العناي

  سرة؛واخلدمات املتعلقة بتخطيط األ
ــوىل     ــا، يت ــدمي خــدمات تنظــيم     ١٠ ٠٠٠يف تركي ــصحية تق ــة ال ــادة للرعاي  مركــز وعي

لالطــالع علــى معلومــات تفــصيلية، (األســرة واملعلومــات ذات الــصلة وخــدمات إثــارة الــوعي 
  ).١٢انظر املادة 

  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(  
جتمــاعي إىل الــسكان العــاملني يف الزراعــة مــن  يف تركيــا، تقــدَّم خــدمات الــضمان اال  
قـانون الـضمان االجتمـاعي      ”و  “ قانون الضمان االجتماعي للعاملني حلساهبم اخلاص     ”خالل  

وعلى الرغم من عدم وجود فوارق بني الرجال والنـساء إالّ بالنـسبة لـِسن             . “للعمال الزراعيني 
ذين القـانونني فإنـه يالَحـظ أن عـدد     يف إنفـاذ هـ  )  سنة للرجـال  ٦٠ سنة للنساء و     ٥٨(التقاعد  

الرجال املستفيدين من الضمان االجتماعي يزيد عن عدد النساء املـستفيدات يف نطـاق العمالـة       
  .الزراعية
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  حالة العمل للعاملني يف الزراعة حسب السنوات ونوع اجلنس

  ) سنة وأكثر١٥بآالف األشخاص، العمر (

 اجملموع السنوات
العمال 
 ميونالنظا

عمال 
 التراحيل

أصــــــــحاب 
 األعمال

العــــــــــــــــــاملون 
 حلساهبم اخلاص

العـــــــــــاملون يف  
األسرة دون أجر

       اجملموع
٣ ٧٦٢ ٣ ٠٤٠ ٩٩ ٣٩٧ ١٠١ ٧ ٣٩٩ ٢٠٠٤ 
٣ ٠٠٧ ٢ ٨٥٧ ١٠٨ ٤٠٤ ١١٨ ٦ ٤٩٣ ٢٠٠٥ 
٢ ٧٥٤ ٢ ٦٩٤ ١١٠ ٤١٦ ١١٤ ٦ ٠٨٨ ٢٠٠٦ 
       ذكور
١ ٠٥٩ ٢ ٦١٣ ٩٢ ٢٤٥ ٩١ ٤ ١٠٠ ٢٠٠٤ 
٧٩٩ ٢ ٣١٢ ٩٩ ٢٣١ ١٠٩ ٣ ٥٥٠ ٢٠٠٥ 
٦٥٩ ٢ ٦١٧ ٩٩ ٢٤٣ ١٠٤ ٣ ٢٧٢ ٢٠٠٦ 
       إناث

٢ ٧٠٣ ٤٢٧ ٧ ١٥٢ ٩ ٣ ٢٩٩ ٢٠٠٤ 
٢ ٢٠٧ ٥٤٥ ٩ ١٧٣ ٨ ٢ ٩٤٣ ٢٠٠٥ 
٢ ٠٩٤ ٥٢٧ ١١ ١٧٣ ١٠ ٢ ٨١٦ ٢٠٠٦ 

  
  .املعهد اإلحصائي التركي  :املصدر  
    

ري الرمســي، مبــا يف احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــ  )د(  
ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـى فوائـد كافـة                     

  اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءهتا التقنية؛
  .تقوم وزارة الزراعة والشؤون الريفية بتنظيم برامج تدريبية خمتلفة للنساء الريفيات  
لـربامج، هتـدف أنـشطة اإلنتـاج الزراعـي والتعلـيم وتقـدمي اخلـدمات إىل                 وضمن هـذه ا     

تزويد النساء، اللوايت تقمن دائماً بدور نشط يف مجيع فترات التاريخ الزراعي، بالتـدريب علـى    
املسائل الزراعية عن طريق حتـسني أسـاليب تقـدمي اخلـدمات وزيـادة اإلنتـاج الزراعـي وضـمان                    

يعيـة، مثـل امليـاه، يف حالـة قابلـة لالسـتخدام يف مجيـع األوقـات خـالل                  احملافظة على املوارد الطب   
 مقاطعـة، وهـو عـدد مـن املخطَّـط           ٢٧وتقدَّم الربامج التدريبيـة يف      . القيام باملمارسات الزراعية  

   .٢٠٠٨ مقاطعة خالل عام ٨١زيادته إىل 
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 :٣٢اجلدول 

  ٢٠٠٧-١٩٩٨ع هبا يف الفترة األوىل من السنوات أنشطة اإلنتاج الزراعي والتدريب وتقدمي اخلدمات اليت اضطُل

 العروض
التجارب يف حاالت 
 اجتماعات للمزارعني زراعة خمتلفة

دورات زراعية طويلة 
األجل أو قصرية األجل

مسابقات للعرض 
 قضاء أيام يف احلقل واحلفز

حلقات دراسية للتدريب 
 أثناء العمل

 السنوات
عـــــــــــــــدد
 العروض

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــدد
 التاحلا

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــــــدد
االجتماعات

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــدد
 الدورات

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــدد
 املسابقات

عـــــــــــــدد
املزارعات

عــدد األيــام
 يف احلقل

ــدد عـــــــــــــ
 املزارعات

ــات عــدد احللق
 الدراسية

ــدد عـــــــــــــ
 األشخاص

٩٩١ ٩١ ١ ٥٩٧ ١٠٥ ٩١ ٣ ٧ ٩٠٣ ٧٧٣ ١٦ ٩٣٩ ١ ٢٨٠ ١ ٧ ٤ ١٩٤ ٦١٤ ١٩٩٨ 
١٣٤ ١٥ ١ ٥٧٤ ٦٥ ٥٧٠ ٨ ٣ ٩٣٦ ٣٥٤ ١٠ ٢٠٤ ٩٠٩ ٣٧ ٢ ٣ ٤٥١ ٦٠٤ ١٩٩٩ 
 ٤٤٣ ٥٢ ١ ٩١٥ ٣٦ ٣٠٩ ٥ ٤ ٢٩٦ ٤٦٩ ١١ ٩٩٩ ١ ١٠٨ صفر صفر ٢ ٥١٢ ٤٣٢ ٢٠٠٠
٣٨٠ ٣٥ ١ ٦٢٣ ٧٧ ٢ ٣٩٢ ٦ ٤ ٥٩١ ٣٤٧ ١٢ ٠٠١ ٩٦٠ ١ ٢ ١ ٨٨٣ ٣٩٢ ٢٠٠١ 
 ٤٢٣ ٣٧ ٥١٧ ٣٩ ٣٠٢ ٦ ٢ ٥٣١ ٣٤٩ ٩ ٤٣٢ ٨٠٧ صفر صفر ٦٣٣ ٢٦٩ ٢٠٠٢
 ٢٣٢ ٢٩ ١ ٥٠١ ٥٣ ٣٦٢ ١٢ ٣ ٠٤٨ ٣٦٩ ١٢ ١٧٦ ٥٧٦ صفر صفر ١ ٨٢٣ ١٧٦ ٢٠٠٣
 ٣٠٢ ٢٨ ١ ٤١١ ٤٦ ٤٧٥ ٢٩ ٣ ٠٤٩ ٢٠٧ ١٢ ٩٧٩ ٩١٩ صفر صفر ١ ٨٤٣ ٤٥٥ ٢٠٠٤
٤٢٢ ٤٣٢ ١ ٠٠١ ٣٤ ٢ ٢٩٧ ٤١ ٥ ٠١٣ ٣٢١ ١٨ ١٨٦ ١ ٤١٣ ٦٥ ٥ ٢ ٠٩٩ ٣٨١ ٢٠٠٥ 
٣٠٢ ٤٠ ٨٤٦ ١٨ ١ ٥٧٨ ٥٥ ٤ ٨٧٤ ٣١٩ ٢٠ ١٢٣ ١ ٢٦١ ٦٠ ٢ ١ ٦٤٧ ٣٠٦ ٢٠٠٦ 
 ١٥٤ ١٢ ٢٤ ٢ ١٦٤ ٨ ١ ١٥٥ ٩٠ ٣ ٠٣٦ ٢١٨ صفر صفر ٧٥٧ ٤١ *٢٠٠٧
 ٣ ٧٨٣ ٧٧١ ١٢ ٠٠٩ ٤٧٥ ٨ ٥٤٠ ١٧٣ ٤٠ ٣٩٦ ٣ ٥٩٨ ١٢٧ ٠٧٥ ٩ ٢٣٣ ١٦٤ ١٨ ٢٠ ٨٤٢ ٣ ٦٧٠ اجملموع

  
  .٢٠٠٧البيانات تتعلق بالفترة األوىل من عام   *  
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ب يف جمــال ويهــدف بنــد آخــر يف أنــشطة الربنــامج الزراعــي مــن أجــل املــرأة والتــدري     
اقتصاديات األسر املعيشية وأنشطة تقدمي اخلدمات إىل النهوض باحلياة االجتماعيـة لألسـر الـيت               
ــساء         ــات والن ــد الفتي ــصرية وتزوي ــاة الع ــستوى احلي ــة إىل م ــاطق الريفي ــة يف املن تعمــل يف الزراع

ســات الريفيــات بالتــدريب يف جمــال اقتــصاديات األســر املعيــشية يف أوقــات فــراغهن مــن املمار  
 -الزراعيــة مــن أجــل النــهوض بالقطاعــات الريفيــة بــصفة عامــة بالنــساء للجانــب االجتمــاعي   

وأنشطة التدريب وتقدمي اخلدمات يف جمال اقتصاديات األسر املعيـشية تـشمل            . الزراعي للحياة 
احلرف اليدويـة   ”و“ التغذية”، و “تنمية الطفل وتدريبه  ”و“ إدارة موارد األسرة  ”مسائل مثل   

 برناجمـاً تـدريبياً قـدِّمت يف        ٥٤٣٤ امـرأة يف     ٦٢ ٤٩١ويف هذا اإلطـار شـاركت       . “يف الريف 
ــام  ــاركت  ٢٠٠٥عــ ــا شــ ــرأة يف ٥٢ ٦٢١، كمــ ــدِّمت يف   ٤ ٣٥٣ امــ ــدريبياً قــ ــاً تــ  برناجمــ
 .٢٠٠٦ عام

وخبالف هذه األنشطة تنفَّذ أيضاً أنشطة للتدريب وتقدمي اخلـدمات يف جمـاالت حفـظ         
غذيـة التطبيقيـة والبحـوث الـصحية، واسـتخدام امللـح املـضاف إليـه           األغذية بوسائل خمتلفة، والت   

  .اليود
وباإلضافة إىل هذا، جيري تنفيذ مـشروع تقـدمي اخلـدمات الزراعيـة إىل النـساء اللـوايت                    

تعملن يف الزراعة وذلك هبـدف تـدريب النـساء اللـوايت متارسـن أنـشطة اإلدارة والزراعـة علـى                     
 تقـدمي اخلـدمات، وزيـادة اإلنتـاج الزراعـي، ومتكـني النـساء               املسائل الزراعية من خالل حتـسني     

وهـذا املـشروع   . من القيام بدور نشط بدرجة أكرب يف أنشطة التنمية املستدامة والتنمية الريفيـة    
الذي وضعت أساسه منظمة التخطيط التابعة للدولة جرى متديده لفترة ثالث سـنوات إضـافية               

إلســهامات املــشروع أمهيــة كــبرية بالنــسبة للتنميــة  مــع توقــع أن تكــون ٢٠٠٥يف أواخــر عــام 
  .االقتصادية للنساء اللوايت تعملن يف الزراعة
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 :٣٣اجلدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٠األنشطة اليت اضطُلع هبا يف إطار مشروع تقدمي اخلدمات الزراعية للنساء الريفيات يف الفترة 

 العروض
التجارب يف حاالت 
 رعنياجتماعات للمزا زراعة خمتلفة

دورات زراعية طويلة 
األجل أو قصرية األجل

مسابقات للعرض 
 قضاء أيام يف احلقل واحلفز

حلقات دراسية للتدريب 
 أثناء العمل

 السنة 
عـــــــــــــــدد
 العروض

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــدد
 احلاالت

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــــــدد
االجتماعات

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــدد
 الدورات

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عـــــــــــــــدد
 املسابقات

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

د األيــامعــد
 يف احلقل

عـــــــــــــــدد
 املزارعات

عــدد احللقــات
 الدراسية

عــــــــــــــدد 
األشخاص

 ٥٥٢ ٨٠ ٣ ٣٠٠ ١٤١ ٣ ٨٧٦ ٢٦ ٦ ٢٩٧ ٤٣٢ ٢٠ ٥١٨ ١ ٤٢٥ صفر صفر ٤ ٢٤٥ ٦٨٧ ٢٠٠٠
 ٣٢٧ ٢٨ ٢ ٦٢٦ ١٠١ ٥ ٦٥٩ ٢١ ٦ ٥٦٠ ٤١٠ ١٦ ١١٠ ١ ٣٣٣ صفر صفر ٣ ٢٦٩ ٦٩٩ ٢٠٠١
 ٢٤٨ ٢١ ٣٨٣ ٧١ ١٩٥ ١٦ ٣ ٣٩٥ ٣٢٣ ٧ ٣٦٦ ٩٠٩ صفر صفر ٦٤٢ ٦٠٤ ٢٠٠٢
١٧٨ ١٤ ٨٧٩ ٥٠ ٧١٨ ٨ ٤ ١٥٣ ٢٥٨ ١٠ ٥٨٠ ٧٩٧ ٨١ ٥ ١ ٠٧٣ ٤٦٧ ٢٠٠٣ 
 ٧٧ ٧٧ ١ ٨٧٠ ٧٤ ١ ١١٥ ٥٦ ٤ ٦٥٥ ٢٦٩ ١٢ ٦٨٥ ٦٦٥ صفر صفر ١ ٥٤٥ ١٨٤ ٢٠٠٤
 ٥٧١ ٢١ ١ ٥٢٠ ٥٨ ٧١٠ ١٢ ٣ ٣٩٧ ١٨٩ ١١ ٩٤٨ ٧٢٨ صفر صفر ٧٧٠ ٣١٢ ٢٠٠٥
 ٢٥ ٢ ١ ١٥١ ٥١ ١ ٢١١ ٣٩ ٣ ٥٧٠ ٢٢٦ ١٠ ٧٦٩ ٦٩٦ صفر صفر ٨٩٨ ٢٩٦ ٢٠٠٦
 ٦٠ ٣ ٤٠ ٢ ١٥٠ ١ ١ ٢٥٥ ٥٧ ٢ ٥٥٤ ١٨٨ صفر صفر ١٩٧ ٦٥ *٢٠٠٧
 ٢ ٠٣٨ ٢٤٦ ١١ ٧٦٩ ٥٤٨ ١٣ ٦٣٤ ١٧٩ ٣٣ ٢٨٢ ٢ ١٦٤ ٩٢ ٥٣٠ ٦ ٧٤١ ٨١ ٥ ١٢ ٦٣٩ ٣ ٣١٤ اجملموع

  
  .٢٠٠٧البيانات تتعلق بالفترة األوىل من عام   *  
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“ قة اختبـار معرفـة النـساء الريفيـات       مـساب ”، تنظيم   ٢٠٠٤وجيري كل عام، منذ عام        
هبدف رصد نتائج أنشطة اخلدمات التدريبية اليت تقّدم إىل النساء الريفيات يف املنـاطق الريفيـة،                
وتقيــيم مــستويات أدائهــن بالنــسبة للمــسائل الزراعيــة وحتــسني شــعور الثقــة بــالنفس وبقــدرهتن 

 تــشرين ١٥االحتفــال بيــوم  وإضــافة إىل هــذا فإنــه جيــري كــل عــام      . علــى تنفيــذ املــشاريع  
 .١٩٩٨وذلك منذ عام “ اليوم العاملي للمرأة الريفية”أكتوبر باعتباره /األول

تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                   )هـ(  
  اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

نـساء املزارعـات املقيمـات يف منـاطق التعاونيـات اإلمنائيـة       جيري تقـدمي معلومـات إىل ال        
 مقاطعـة  ٨١الزراعية بشأن املسائل املتعلقة مبجاالت األنشطة اليت تقوم هبا تلك التعاونيـات يف           

وقــد تلقــت ســبع مــن هــذه ).  تعاونيــة للتنميــة الزراعيــة مجيــع أعــضائها مـن النــساء ٢٣يوجـد  (
)  مليـون دوالر   ٣,٥حـوايل   ( مليـون لـرية تركيـة        ٤,٢تـها   التعاونيات مساعدة إمنائية بلغت قيم    

ــامي         ــان يف ع ــات األلب ــة حيوان ــام وتربي ــة األغن ــصوبات وتربي ــة يف ال ــن أجــل الزراع  ٢٠٠٥م
وإضافة إىل هذا، جرى إدراج مخس مـن هـذه التعاونيـات مـرة أخـرى يف الربنـامج                   . ٢٠٠٦ و

بلغـــت قيمتـــها حـــوايل  وحـــصلت تلـــك التعاونيـــات علـــى مـــساعدة ائتمانيـــة ٢٠٠٧يف عـــام 
  ). مليون دوالر٤,٢حوايل (ماليني لرية تركية  ٥

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(  
لالطالع على األنـشطة الـيت اضـطُلع هبـا لتـشجيع النـساء الريفيـات علـى املـشاركة يف                       

  .١٤ من املادة ٢من الفقرة ) أ(الشؤون االجتماعية، انظر الفقرة الفرعية 
صــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق   فر  )ز(  

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي                 
  وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

  .انظر التقريرين القطريني الرابع واخلامس اجملمَّعني  
الئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإلصـحاح           التمتع بظروف معيشية م     )ح(  

  .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت
  :١٥املادة   
  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  ‐١‐١٥  
 التعديل الدستوري الذي ذُِكر يف التقريرين القطـريني         ٢٠٠٤دخل حيِّز النفاذ يف عام        
ــع  ــسبة         الراب ــام بالن ــانوين ه ــديل وأُرســي أســاس ق ــشروع تع ــه م ــا أن ــني لتركي واخلــامس اجملّمع
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وهبذا التعديل أُدِمـج يف الدسـتور       ). ٢من املادة   ) أ(انظر الفقرة   (للمساواة بني الرجال والنساء     
  .إقرار أن الرجال والنساء هلم حقوق متساوية وأن الدولة مسؤولة عن حتقيق هذه املساواة

التدابري اليت يتعّين اختاذهـا  ” منشور جملس الوزراء املعنون     ٢٠٠٦ر يف عام    وبعد أن صد    
لالطـالع علـى    (“ ملنع القتل على أساس التقاليد والشرف والعنف املوّجه ضـد األطفـال والنـساء             

، تكــون الدولــة قــد اختــذت خطــوة أخــرى هامــة يف اجلهــود الــيت ُتبــذَل )٢التفاصــيل انظــر املــادة 
  . اجلنسني وألزمت املؤسسات العامة ذات الصلة مبا عليها من مسؤولياتلتفعيل املساواة بني

وعـالوة علــى هــذا فإنــه بعــد التعــديالت الـيت أُدِخلــت علــى القــانون الــوطين أصــبحت     
القواعــد تطبَّــق بالتــساوي علــى النــساء والرجــال بالنــسبة للحــصول علــى اجلنــسية التركيــة          

  ).٩دة لالطالع على معلومات تفصيلية، انظر املا(
متنح الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلـة ألهليـة               ‐٢‐١٥  

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــاً مــساوية  . الرجــل، ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملها على قدم املـساواة يف مجيـع مراحـل                 

  . املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائيةاإلجراءات
توافق الدول األطراف على اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع الـصكوك          ‐ ٣‐١٥  

  .اخلاصة اليت هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
نون متنح الدول األطـراف الرجـل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالقـا                  ‐ ٤‐١٥  

  .املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
جرى تعـديل األحكـام القانونيـة هلـذه املـواد بإنفـاذ القـانون املـدين اجلديـد اعتبـاراً مـن                        

وترد يف التقريرين القطريني الرابع واخلـامس اجملمَّعـني معلومـات           . ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين  ١
  .عن التعديل ذي الصلة

  :١٦ة املاد  
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                     ‐ ١‐١٦  

املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األَسرية، وبوجه خـاص تـضمن، علـى أسـاس                 
  :تساوي الرجل واملرأة

  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(
لـصلة مـن القـانون املـدين، انظـر          لالطالع على معلومات تفصيلية عـن األحكـام ذات ا           

  .التقريرين القطريني الرابع واخلامس اجملمَّعني
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نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر                    )ب(  
  الكامل؛
  .انظر التقريرين القطريني الرابع واخلامس اجملمَّعني  

  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(
  .انظر التقريرين القطريني الرابع واخلامس اجملمَّعني  
نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف    )د(  

  األمور املتعلقة بأطفاهلا، ويف مجيع األحوال تكون مصلحة األطفال هي الراجحة؛
  .انظر التقريرين القطريني الرابع واخلامس اجملمَّعني  
 احلقوق يف أن تقرر حبّرية وبشعور من املـسؤولية، عـدد أطفاهلـا والفتـرة                نفس  )هـ(  

بني إجناب طفل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها                    
  من ممارسة هذه احلقوق؛

ولالطـالع علـى    . للنساء احلق يف إهناء محلهن غري املرغوب فيـه يف ظـل ظـروف معيَّنـة                 
  .١٢صيلية بشأن هذه املسألة، انظر املادة معلومات تف

ــى        )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل
األطفــال وتبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األنظمــة املؤســسية االجتماعيــة، حــني تكــون هــذه      

  راجحة؛ املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي ال
 مـن القـانون املـدين يتقاسـم الوالـدان الوصـاية علـى األطفـال مــا مل         ٣٣٥وفقـاً للمـادة     

ويــشترك الوالــدان يف الوصــاية علــى قــدم املــساواة . يكــن هــذا احلــق قــد أُلغــي ألســباب قانونيــة
غري أنه يف حالة الطالق ميكن للقاضي أن يـضع األطفـال حتـت وصـاية أيٍ     . خالل فترة الزواج  

  .ويف هذا السياق ال يكون للرجال أية ميزة ُتحرم منها املرأة. الدينمن الو
ويف الواقــع العملــي مييــل القــضاة إىل مــنح الوصــاية علــى الطفــل الــصغري إىل األم مــا مل   

ويتعّين على أحد األبوين الذي يعجز عن أن يكون الوصي علـى            . تكن هناك ظروف استثنائية   
ويـنظّم القاضـي احلـق يف       . نقديـة الناجتـة عـن تربيـة الطفـل         الطفل أن يشارك يف االستحقاقات ال     

  .زيارة األطفال ألحد الوالدين الذي يعجز عن احلصول على الوصاية
 سـنة أن يكـون هلـم أطفـال بـالتبّني            ٣٠وحيق للنساء والرجال الذين يزيد عمرهم عـن           

 والرجـل واملـرأة    .بشرط أن يكونوا متزوجني لفترة مخس سنوات قبل التطبيق الفعلي هلذا احلق           
  .غري املتزوجني ال حيق هلما تبّني طفل معاً
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ومــع إضــافة مــادة جديــدة إىل القــانون املــدين يقــع علــى عــاتق الــزوج والزوجــة التــزام    
  ).٣٣٨املادة (برعاية الطفل املتبّنى واحلنّو عليه 

نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم               )ز(  
  ة، واملهنة، والوظيفة؛األسر

ــة        ــار مهن ــسبة للحــق يف اختي ــة يتــساوى الرجــال والنــساء بالن مبوجــب القــوانني التركي
وبالنــسبة ملــسألة اإلجــراءات اجلاريــة لتعــديل األحكــام  . ووظيفــة ويف حقــوق شخــصية أخــرى

القانونيــة املتعلقــة حبــق النــساء املتزوجــات يف االســتمرار يف اســتخدام اســم عائلتــهن، انظــر          
  . من هذا التقرير٢من املادة ) د( لفقرةا

نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيـازة املمتلكـات، واإلشـراف             )ح(  
  .عليها، وإدارهتا، والتمتع هبا، والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة

 انظــر لالطــالع علــى معلومــات تفــصيلية عــن أحكــام القــانون املــدين ذات الــصلة،         
  .التقريرين القطريني الرابع واخلامس اجملمَّعني

ــانوين     – ٢‐١٦   ــر قـ ــه أي أثـ ــل أو زواجـ ــة الطفـ ــون خلطوبـ ــع  . ال يكـ ــذ مجيـ وتتخـ
اإلجراءات الضرورية، مبا فيها التشريع، لتحديـد سـن أدىن للـزواج وجلعـل تـسجيل الـزواج يف              

  .سجل رمسي أمرا إلزاميا
 ســنة ١٧لــسن القــانوين للــزواج إىل أكثــر مــن  مبوجــب القــانون املــدين التركــي ُرفــع ا   

غري أنه يف حالة وجـود ظـروف قاسـية وسـبب كـاٍف ميكـن للرجـال                  . بالنسبة للرجال والنساء  
  . سنة أن يتزوجوا بإذن من القاضي١٦والنساء الذين يزيد عمرهم عن 

غـري أن حـاالت     . والتسجيل القـانوين للـزواج إلزامـي، وُيـسمح قانونـاً بـشريك واحـد                
وُتتَخـذ إجـراءات قانونيـة ضـد        . واج اجلماعي غري القانونية تتم مواجهتها يف بعض األحيـان         الز

  .األشخاص الذين يتزوجون بالقيام مبراسم دينية دون تسجيل قانوين للزواج
ووفقــاً لبيانــات . والــزواج املبكّــر والــزواج القــسري يعرَّفــان يف القــوانني بأهنمــا جرميــة   

فــإن “ ٢٠٠٦البحــث املتعلــق هبيكــل األســرة لعــام ”ملــستقاة مــن معهــد اإلحــصاءات التركــي ا
 يف املائة من الرجال قد تزوجوا يف سـن يتـراوح            ٥٨,٢ يف املائة من النساء ونسبة       ٥٨,٧نسبة  
غـري أن نـسبة   .  سنة، وهو سن يشيع فيـه علـى نطـاق واسـع زواج األتـراك        ٢٤ سنة و    ١٨بني  

 يف املائـة، يف  ٣١,٧ سـنة هـي   ١٨ عمـرهن إىل  النساء اللوايت تتزوجن ألول مرة قبـل أن يـصل         
ويالَحظ أن الزواج املبكِّر يؤثّر على النساء بدرجـة         .  يف املائة  ٦,٩حني أن النسبة للرجال هي      

وتقوم منظمات غري حكومية بتنفيذ مـشاريع خمتلفـة مـن أجـل لفـت االنتبـاه إىل الـزواج                    . أكرب
  .تمع هبذه املسألةاملبكِّر والزواج القسري وإثارة الوعي لدى اجمل


