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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الستون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ -مايو /يارأ ٢٩

 ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  االتفاقية من

  تركيا: حظات اخلتاميةاملال    
اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث لتركيـا            التقرير نظرت اللجنة يف    -١

(CRC/C/TUR/2-3)    ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١ املعقودتني يف    ١٧٠٥ و ١٧٠٤ يف جلستيها 
ــر ( ــستها )1705و CRC/C/SR.1704انظ ــدت يف جل ــودة يف ،١٧٢٥، واعتم  ١٥ املعق

  .الحظات اخلتامية التالية امل،٢٠١٢يونيه /حزيران

  مقدمة  -أوالً  

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث، رغم التأخري،             -٢
وهي ،  (CRC/C/TUR/Q/2-3/Add.1)وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة         

وتعرب اللجنـة عـن     .  أفضل األطفال يف الدولة الطرف على حنو     فهم وضع   ردود أتاحت   
تقديرها للحوار الصريح واملفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع املـستوى              

  .، برئاسة وزير األسرة والسياسات االجتماعيةواملشترك بني القطاعات
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي حققته  -ثانياً  

اخلطوة االجيابية املتمثلة يف اضطالع الدولة الطرف بعملية إصـالح          ترحب اللجنة ب    -٣
شاملة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها العديـد مـن رزم التعـديالت الدسـتورية ورزم                 

  : سيما اعتماد التدابري التشريعية التالية اإلصالحات التشريعية، ال
تنص على مثول ، )٢٠١٠(قانون مكافحة اإلرهاب  تعديالت أُدخلت على      )أ(  

  ؛١٨ وختفيف العقوبات على األطفال دون سن حماكم األحداثألطفال أمام ا
  ؛)٢٠٠٥(قانون محاية الطفل   )ب(  
، يف جمـال    )٢٠٠٥(التعديالت القانونية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقـة          )ج(  

  التعليم وإعادة التأهيل والرعاية والضمان االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة؛
لية  للمـسؤو   الـدنيا  ، الذي يرفع السن   )٢٠٠٤(نون اجلنائي التركي    القا  )د(  

  ؛ عاما١٢ً إىل ١١اجلنائية من 
، الذي يستحدث حكمـاً ُتمـنح       )٢٠٠٤( من الدستور    ٩٠تعديل املادة     )ه(  
  لالتفاقات الدولية على القانون الوطين ؛العلوية مبوجبه 

 النفـاذ يف أعقـاب      ، اليت دخلت حيـز    )٢٠٠١(املدونة املدنية التركية      )و(  
  .املالحظات اخلتامية السابقة للجنة

وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تصديق الدولة الطرف علـى الـصكوك التاليـة                -٤
  :إليهاانضمامها  أو

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء        الربوتوكول االختياري     )أ(  
  ؛٢٠٠٤، يف عام يةاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباح

األطفـال يف   بإشراك  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق         )ب(  
 ؛٢٠٠٤الرتاعات املسلحة، يف عام 

  ؛٢٠٠٩، يف عام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ج(  
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف       الربوتوكول االختياري     )د(  

  ؛٢٠٠٦عام 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              )ه(  

  ؛٢٠٠٦والسياسية، اهلادف إىل إلغاء العقوبة باإلعدام، يف عام 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، يف             )و(  

 ؛٢٠٠٤عام 
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واالجتماعيـة والثقافيـة، يف     العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاديـة        )ز(  
 ؛٢٠٠٣ عام

 ؛٢٠٠٣العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف عام   )ح(  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )ط(  
 ؛ ٢٠٠٢يف عام 

 ؛٢٠٠٢ اماالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يف ع  )ي(  

 ؛٢٠٠٧، يف عام )املنقح (امليثاق االجتماعي األورويب  )ك(  

اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، يف            )ل(  
 ؛٢٠٠٧عام 

وترحب اللجنة أيضاً وُتشيد باعتماد الدولة الطرف لسياسات وبـرامج ترمـي إىل               -٥
   :يف ذلكتعزيز حقوق األطفال ورفاههم، مبا 

  ؛)٢٠١٦-٢٠١٢(االستراتيجية الوطنية حلقوق الطفل   )أ(  
 ؛)٢٠١٣-٢٠٠٧(خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني   )ب(  

  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٦(خطة العمل املتعلقة باإلعاقة   )ج(  
استراتيجية وخطة العمل من أجل احلد من العنف يف املؤسسات التعليميـة              )د(  

  ؛)٢٠٠٦(ومنعه 
  ؛)٢٠٠٦-٢٠٠٤(برنامج عمل بشأن عمل األطفال   )ه(  
، خطة العمـل الوطنيـة      )٢٠٠٣(خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر       ) و(  

  ؛)٢٠٠٩(الثانية ملكافحة االجتار بالبشر 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤  من املادة٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لتنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة                -٦

. (CRC/C/15/Add.152) بشأن التقرير األويل للدولة الطـرف         اليت أبدهتا اللجنة   ٢٠٠١ لعام
 .خلتامية مل يعاجل بالقدر الكايف   هذه املالحظات ا  العديد من   أن  تالحظ مع األسف    أن اللجنة    بيد

 ٢٠٠٩ تنفيذ مالحظاهتا اخلتاميـة لعـام     املتعلقة ب علومات  لالفتقار إىل امل  وتأسف اللجنة أيضاً    
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إشـراك  ، بشأن   التقرير األويل للدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية        على
اخلتاميـة  عن مالحظاهتا   فضالً   (CRC/C/OPAC/TUR/CO/1) األطفال يف الرتاعات املسلحة   

  على التقرير األويل للدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           ٢٠٠٦ لعام
 حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة              

(CRC/C/OPSC/TUR/CO/1).  
الالزمة ملعاجلـة التوصـيات     حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري           -٧

الكامـل  على النحـو    الواردة يف املالحظات اخلتامية على التقرير األويل اليت مل ُتنفذ بعد            
 ،سيما تلك املتعلقة مبسائل من قبيل التحفظات على اتفاقية حقوق الطفـل            الكايف، ال  أو

ر التمييـز    وحظ ، وجرائم الشرف  ، ومجع البيانات  ، وآلية رصد مستقلة وفعالة    ،والتنسيق
 والفوارق اليت   ،١٩٢٣ضد أطفال األقليات غري املُعترف هبا مبوجب معاهدة لوزان لعام           

سيما فيما يتعلق حبصوهلم     الريفية، ال واملناطق  أطفال املناطق الشرقية واجلنوبية     يعاين منها   
  والعقوبة البدنية وإدارة شؤون قضاء األحداث، مبـا يف         ،على الصحة والتعليم املالئمني   

وحتث اللجنة الدولـة  . ذلك فترات االحتجاز الطويلة وسوء األوضاع يف بعض السجون       
معلومات بشأن التدابري املتخذة لتنفيـذ      أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل       الطرف على   

 كما حتثهـا علـى متابعـة        ني، االختياري نياملالحظات اخلتامية للجنة مبوجب الربوتوكول    
  . املالحظات اخلتامية متابعة مالئمةالتوصيات الواردة يف هذه

  التحفظات    
 مـن   ٣٠ و ٢٩ و ١٧املـواد   تعاود اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء التحفظات على           -٨

سيما فيما يتعلق بالتعليم وحرية التعـبري        وتالحظ أيضاً أنه، يف بعض احلاالت، ال      . االتفاقية
ليب على أطفـال    ذه التحفظات أثر س   وحق الفرد يف التمتع بثقافته وبلغته، ميكن أن يكون هل         

 اليت ال ُيعترف هبا كأقليات مبوجب الدستور التركي ومعاهـدة لـوزان             اجملموعات العرقية 
  .سيما األطفال من أصل كردي ، ال١٩٢٣ لعام
 ١٧املـواد   تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف سحب حتفظاهتا على              -٩
أفضل احلماية والفرص لكافة جمموعات األطفال،      توخياً إلتاحة    من االتفاقية    ٣٠ و ٢٩و

، الذين ال ُيعترف هبـم كأقليـة مبوجـب          ال سيما األطفال املتحدرون من أصل كردي      
  .١٩٢٣الدستور التركي ومعاهدة لوزان لعام 

  التشريع     
يف جمال حقوق اإلنسان اليت اضطلعت      النطاق  ترحب اللجنة باإلصالحات الواسعة       -١٠

قدميها آلخر تقاريرها إىل اللجنة وتالحظ التحسن امللموس يف التشريع املتعلق           هبا تركيا منذ ت   
سـيما،   ولكن، يساور اللجنة قلق إزاء اإلنفاذ الضعيف ملثل هذا التشريع، ال          . حبقوق الطفل 

حمدودية وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء       . ٢٠١٠تعديالت قانون مكافحة اإلرهاب لعام      
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حماكم لتنفيذ بعض أحكام التشريع، من قبيل إنشاء        املخصصة  الية  املتقنية و البشرية و الوارد  امل
 يف نظامها   الطفل وتعيني مدعني عامني معنيني بقضايا الطفل وأخصائيني اجتماعيني لألطفال         

عـن  عالوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقدمي أية معلومـاٍت           . بقضاء األحداث اخلاص  
ل املباشر باالتفاقية أمام احملاكم احمللية، رغم أن الدستور يـنص           االستدالاحلاالت اليت مت فيها     

  . معايري االتفاقات الدولية على التشريع الوطينعلوية على 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع باستعراض شـامل لتنفيـذ تـشريعها           -١١

ـ          اجلديد بشأن حقوق الطفل، ال     ة سيما التعديالت اليت أدخلتها علـى قـانون مكافح
املوارد البشرية والتقنية واملالية الضرورية لـضمان       وبأن ختصص    ٢٠١٠اإلرهاب لعام   

  .التشغيل الفعال للمؤسسات وتوافرها كما هو منصوص عليه يف التشريع املذكور

  التنسيق    
تالحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف مؤخراً جمللس رصد حقوق الطفـل وتقييمهـا               -١٢

وُيساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية التنسيق حلد اآلن . ة وتنفيذهايمكلف بتنسيق رصد االتفاق
بني خمتلف وزارات احلكومة واإلدارات واملؤسسات اليت تعىن حبقوق الطفل علـى الـصعد              

واللجنة قلقة أيضاً لغياب معلومات عن التنسيق بني الوكـاالت          . الوطنية واإلقليمية واحمللية  
  .مع املديناحلكومية والقطاع اخلاص واجملت

جود هيكل واستراتيجية واضحني من     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن و        -١٣
. أجل التنسيق والتعاون بني املؤسسات احلكومية على الصعد الوطنية واإلقليمية واحملليـة         

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملاليـة املالئمـة             
وتشجع اللجنة أيضاً   . لصلة املنشأة حديثاً توخياً لضمان تنفيذ االتفاقية      للمؤسسات ذات ا  

الدولة الطرف على تعزيز وتقدمي معلومات عن التنسيق والتعاون بينها وبـني القطـاع              
  .اخلاص واجملتمع املدين

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة بوضع الدولـة الطـرف السـتراتيجية وطنيـة حلقـوق الطفـل                 -١٤
، بيد أهنا تالحظ أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد هنجاً شامالً يقـوم              ٢٠١٦-٢٠١٢ رةللفت

  .على احلقوق لالستراتيجية من أجل التنفيذ الشامل والفعال لالتفاقية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز االستراتيجية باتباع هنج قائم على احلقوق              -١٥

بشكل فعلي  لة للقياس هبدف حتقيق ورصد التقدم       يشمل أهدافاً وغايات حمددة زمنياً وقاب     
وينبغي أن ترتبط هذه األهـداف والغايـات        . يف جمال متتع مجيع األطفال بكافة احلقوق      

باالستراتيجيات وامليزانيات القطاعية والوطنية واسـتراتيجيات وميزانيـات البلـديات          
  .زمة لتنفيذهالضمان التخصيص املالئم للموارد البشرية والتقنية واملالية الال
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  الرصد املستقل    
تالحظ اللجنة اعتماد اجلمعية الوطنية التركية الكربى مؤخراً لقانون يتعلق بإنـشاء              -١٦

  .وكالة أمني املظامل
 وضـمان   عملية إقامة وكالة أمني املظـامل     بتسريع  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٧

ت الوطنية حلماية وتعزيـز حقـوق       املتعلقة بوضع املؤسسا  امتثاهلا الكامل ملبادئ باريس     
إقامة مؤسسة اإلنسان، وكذلك اختاذ تدابري إلقامة وحدة منفصلة بداخل هذه املؤسسة أو    

 اللجنة االنتباه وتسترعي. منفصلة ومستقلة تكفل الرصد الشامل واملنتظم حلقوق األطفال
نسان يف تعزيز   بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإل     ) ٢٠٠٢(٢تعليقها العام رقم    إىل  

ومحاية حقوق الطفل، كما هتيب بالدولة الطرف أن تسهر على تزويـد هـذه اآلليـات                
وهلذا الغرض، . الوطنية باملوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لضمان استقالهلا وفعاليتها      
جهـات منـها    تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس املساعدة التقنية من            

  . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيفية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيمفوض

  ختصيص املوارد    
تالحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن وزارة املالية ختطـط      -١٨

قة على  املبالغ املنف أكرب  العتماد نظام ميزنة عملي على مدى العامني القادمني، يربز بوضوح           
األطفال، إال أهنا منشغلة بشأن ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادهـا أن اإلنفـاق                

  .االجتماعي العام ال يزال منخفضاً نسبياً
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ يف اعتبارها التوصيات اليت متخَّض عنها              -١٩

 مسؤولية  -صة إلعمال حقوق الطفل     املوارد املخص "يوم املناقشة العامة املتعلقة مبوضوع      
  :على ما يليحتثها أيضاً ، و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١يف اللجنة اليت عقدهتا و" الدول

أن ُتعجل بتعديل إجراءات امليزنة ذات الصلة توخياً لضمان أن األموال،             )أ(  
قوق اليت يسهل التعرف عليها، خمصصة إىل أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة إلعمال احل     

   منها؛٤املعترف هبا يف االتفاقية، وفقاً للمادة 
تعلن سنوياً عن أولوياهتا بشكل واضح، فيما يتعلق حبقـوق الطفـل،            أن    )ب(  

 -  وال سيما الفئات املهمشة منهم     - وحتدد مقدار ونسبة ما تنفقه من امليزانية على األطفال        
ر املبالغ املنفقة علـى األطفـال       ليتسىن هلا تقييم أث   وذلك   الصعيدين الوطين واحمللي     على

 أن تقدم هذه املعلومات يف إطار تقريرها الدوري املقبلو؛ ومدى فعالية استخدامها

  لزيادة اإلنفاق االجتماعي العام إىل أقصى حد؛أن تتخذ تدابري  )ج(  
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  مجع البيانات    
مجـع  ترحب اللجنة بالتحسينات األخرية اليت أدخلتها الدولة الطرف على نظـام              -٢٠

يف بعض  ية  املعلومات وكذلك بالبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرها والردود الكتاب          
ت من  وتظل اللجنة قلقة لعدم وجود بيانات منتظمة يف جماال        . اجملاالت اليت تشملها االتفاقية   
فوف وعمل األطفال واألطفال ذوو اإلعاقة واإلصابة والسلوك احملقبيل فقر األطفال ورفاههم     

املوقع ووتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود بيانات مصنفة يف فئات حبسب نوع اجلنس       . مبخاطر
االجتماعية واالقتصادية، ميكنها أن تساعد على رصد متتـع         واخللفية  اجلغرايف واألصل اإلثين    

  .نصافيف اإلمجيع أطفال الدولة الطرف حبقوقهم 
شامل جلمـع البيانـات لتقـدمي       تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام          -٢١

سيما يف جماالت من قبيل فقر األطفال ورفـاههم وعمـل       البيانات بانتظام ويف وقتها، ال    
 واألطفال ذوو اإلعاقة واإلصابة والسلوك احملفوف مبخاطر ولتحليل البيانـات           لاألطفا

يم اجملمعة واستخدامها كأساس لتقييم التقدم احملقق يف إعمال حقوق األطفـال ولتـصم            
وينبغي أن تصنف البيانات يف فئات حبـسب        . سياسات وبرامج من أجل تنفيذ االتفاقية     

يـسري  السن واجلنس واملوقع اجلغرايف واألصل اإلثين واخللفية االجتماعية واالقتصادية لت         
  .حتليل أوضاع مجيع األطفال

  حقوق األطفال وقطاع األعمال    
وغريه من السدود على حقوق  " إليسو"بناء سد   يساور اللجنة قلق إزاء األثر احملتمل ل        -٢٢

سيما فيما يتعلق باألثر السليب لعمليات اإلخالء القـسري وإعـادة التـوطني              ، ال لاألطفا
ويف هـذا  .  على التراث الثقايف وعلى البيئة  ىوالتشريد على األطفال وعائالهتم واآلثار األخر     

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      اللجنة املعنية باحل   الصدد، تعرب اللجنة عن مشاركتها    
 اإلطار القانوين    عن  وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات      .(E/C.12/TUR/CO/1)قلقها  

واإلداري الذي ُينظم شركات األعمال يف تركيا والشركات التركية اليت تعمل يف اخلـارج              
 ومحايـة   لت حقوق األطفا  لضمان االستجابة الفعلية الحترام حقوق األطفال ومنع انتهاكا       

  .األطفال من هذه االنتهاكات
) ٢٠١١(١٧/٤و) ٢٠٠٨(٨/٧ويف ضوء قراري جملس حقوق اإلنسان رقـم          -٢٣

اخلاص باألعمال  يف اإلطار   احلماية واالحترام واالنتصاف    من  مبا هو وارد    يرحبان  اللذين  
ة حقوق الطفل   ويالحظان أنه من الواجب مراعا    ويؤيدان ذلك   التجارية وحقوق اإلنسان    

التجارية وحقوق اإلنسان، توصي اللجنـة الدولـة        األعمال  عند استكشاف العالقة بني     
 :الطرف مبا يلي
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مشاريع تشييد سد إليسو وغريه من النامجة عن أن حتقق يف اآلثار السلبية   )أ(  
تـضمن وصـول    و، عند االقتـضاء،     تقوم باملالحقة السدود على حقوق األطفال وأن      

  ؛ألطفال املتضررين إىل سبل االنتصاف بطريقة مرضيةالعائالت وا
القانونية ساءلة  مبا يكفل امل  أن تنظر يف اإلطار التشريعي واإلداري وتعدله          )ب(  

انتهاكات بيف تركيا وفروعها اليت تعمل يف اخلارج فيما يتعلق          القائمة  التجارية  للكيانات  
 إقليم الدولة الطرف أو ما وراء       يفاليت حدثت   سيما حقوق األطفال،     حقوق اإلنسان، ال  

وتعاجلها هبـدف حتـسني     التجاوزات  البحار، وأن تضع آليات رصد، وأن حتقق يف هذه          
 املساءلة والشفافية والوقاية من االنتهاكات؛

فيها حقوق اإلنسان، مبا ملا يترتب من اآلثار يف تقييمات إجراء أن تضمن   )ج(  
ضمان اختاذ تدابري ملنع حدوث     بغية   التجارية   قبل عقد االتفاقات  وذلك  حقوق األطفال،   

  انتهاكات حلقوق األطفال؛
أن تتخذ التدابري الكفيلة بضمان متابعة سبل االنتصاف املالئمة، مبا فيها             )د(  

  .لشركات التجارية حلقوق األطفالالتعويضات، يف حاالت انتهاك ا

  النشر والتوعية والتدريب    
جملهودات اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة وعـي عامـة          امع التقدير   تالحظ اللجنة     -٢٤

حول بعض جماالت االتفاقيـة،     حتوم  الناس حبقوق األطفال من خالل تنظيم محالت وبرامج         
بيد أن اللجنـة    . ومن خالل االضطالع بتدريب واسع النطاق للمهنيني العاملني مع األطفال         

وتأسف أيضاً لعدم وجود    .  املناهج الدراسية  تظل قلقة لعدم إدماج االتفاقية إدماجاً كامالً يف       
  .ثقافة حقوق األطفال ال تزال ضعيفة جداًوألن مناقشات عمومية ملالحظاهتا اخلتامية 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصـلة جهودهـا لزيـادة الـوعي باالتفاقيـة         -٢٥
احلكومية، وكذلك   بالتعاون مع املهنيني املعنيني يف املؤسسات        نياالختياريوبربوتوكوليها  

 يف املناهج   نياالختياريني  عامة الناس واألطفال، بوسائل منها، إدراج االتفاقية والربوتوكول       
 بتعاون مع   ،أن تنظم الدولة الطرف   بوتوصي اللجنة أيضاً    . الدراسية للمدارس االبتدائية  

ن تتخـذ   للجنة وأ اليت تصدر عن ا    مناقشات عمومية للمالحظات اخلتامية      ،اجملتمع املدين 
  . عامة الناس بشأن حقوق األطفالمجيع التدابري الضرورية لتوعية

  ) من االتفاقية١املادة (طفل تعريف ال  -باء  
 سنة، وأن الزواج يف     ١٧هي  لزواج األوالد والبنات    الدنيا  تالحظ اللجنة أن السن       -٢٦

نة قلقة إزاء   بيد أن اللج  . مبوافقة القاضي وذلك  باح يف ظروف خاصة،      مُ ةسن السادسة عشر  
  .سيما يف املناطق الريفية والنائية للدولة الطرف للزواج، الالدنيا عدم احترام السن 
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،  عامـاً  ١٨للزواج إىل   الدنيا  توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف رفع السن           -٢٧
 .يف كافة أحناء البلد، مبا يف ذلك املناطق الريفية والنائيةوبضمان التقيد هبذا احلّد 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( املبادئ العامة   -مجي  

  عدم التمييز    
تنفيذاً تاماً بالنسبة إىل    تعاود اللجنة اإلعراب عن قلقها لعدم تنفيذ مبدأ عدم التمييز             -٢٨

سـيما األطفـال     ، ال ١٩٢٣أطفال األقليات غري املعترف هبا مبوجب معاهدة لوزان لعـام           
عاقة؛ الفتيات؛ األطفال الالجئون واألطفال طالبو اللجوء؛ وأطفال        األكراد؛ األطفال ذوو اإل   

سيما فيما يتعلـق باحلـصول علـى          ال - املناطق الشرقية واجلنوبية وأطفال املناطق الريفية     
  . ةخدمات الصحة والتعليم املالئم

تعاود اللجنة توصياهتا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمـة ملنـع التمييـز        -٢٩
كما توصي بتجميع البيانات املالئمة واملفصلة اليت متكن من رصـد ممارسـة             . مكافحتهو

سيما األطفال املنتمون إىل اجملموعات املستضعفة املذكورة        ، ال لالتمييز ضد مجيع األطفا   
وتوصـي  . لوضع استراتيجيات شاملة هتدف إىل إهناء مجيع أشكال التمييز        وذلك  أعاله،  

لطرف بأن يشمل تقريرها الدوري املقبل معلومات عما اعتمدته من          اللجنة أيضاً الدولة ا   
تدابري وبرامج متصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اليت اضطلعت هبا يف إطـار متابعتـها               
إلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            

 يف  املعقود يف ديربـان، جنـوب أفريقيـا       ،  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      
 وللوثيقة اخلتامية املعتمدة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان املعقود يف جنيف            ٢٠٠١ عام

 .٢٠٠٩يف عام 

  مصاحل الطفل الفضلى     
 ٢٠٠٥ترحب اللجنة بإدماج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف قانون محاية الطفل لعام           -٣٠

احملكمـة العليـا    باحلكم القائل أن تلغـي      ، وكذلك   ٢٠١٠لعام  ويف التعديالت الدستورية    
غري أن اللجنة تأسف لغياب معلومات عن . قرارات احملاكم اليت ال تراعي املصاحل العليا للطفل     

 األسري، وهي حاالت يبدو أن الدولـة        تطبيق هذا املبدأ يف حاالت العنف املرتيل والتفكك       
  .عوضاً عن تقدمي الدعم لألسر املعنية، الطرف تتخذ بشأهنا إجراءات عقابية

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جمهوداهتا لضمان إدماج مبدأ مصاحل             -٣١
الطفل الفضلى بطريقة مالئمة وتطبيقه بطريقة متسقة يف مجيع اإلجـراءات التـشريعية             

لـصلة  واإلدارية والقضائية، وكذلك يف كافة السياسات والـربامج واملـشاريع ذات ا           
وهلذا الغرض، تشجع الدولة الطرف علـى وضـع         . اليت هلا أثر على األطفال    بالطفولة و 

الطفل الفضلى يف مجيع اجملاالت     إجراءات ومعايري لتقدمي اإلرشاد من أجل حتديد مصاحل         
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نشرها بني مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة واخلاصة واحملاكم القانونية والـسلطات           و
أن يرتكز التعليل القـانوين جلميـع األحكـام         كما ينبغي   . تشريعيةت ال اإلدارية واهليئا 

وتطلب اللجنة  . القضائية واإلدارية على هذا املبدأ، على النحو احملدد يف املعايري اإلرشادية          
الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق مبدأ مصاحل الطفـل الفـضلى يف              إىل  أيضاً  

 . يف قضايا العنف املرتيل والتفكك األسريسيما تقريرها الدوري املقبل، ال

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
بينما تالحظ اللجنة اجملهودات اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة العنف القائم على              -٣٢

والضغط االجتماعي الذي يؤدي إىل االنتحـار،       " جرائم الشرف "نوع اجلنس، مبا يف ذلك      
اً من الضحايا هم من النساء،       وألن عدداً كبري   مرار هذه املمارسات  قلقة إزاء است  تظل اللجنة   

واللجنة قلقة أيضاً لعدم كفاية عدد املالجئ الستضافة ومحايـة النـساء            . الفتياتمبن فيهّن   
  .واألطفال الذين يتهددهم خطر هذه املمارسات

ة اخلاصة   من االتفاقية ومتاشياً مع توصيات املقرر      ١٩ و ٦ و ٣ و ٢يف ضوء املواد      -٣٣
 واملالحظـات اخلتاميـة     (A/HRC/4/34/Add.2)املعنية بالعنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه       

جلنة مناهـضة    و (CEDAW/C/TUR/CO/6)للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        
 :الدولة الطرف مبا يليبقوة  توصي اللجنة (CAT/C/TUR/CO/3) التعذيب

اهتا القانونية لضمان الردع الفعال للعنف القائم       أن متضي قدماً يف إصالح      )أ(  
الضغط االجتماعي الـذي يفـضي إىل       و" جرائم الشرف "نس، مبا يف ذلك     على نوع اجل  

  االنتحار، من بني أمور أخرى؛
أن تكفل التحقيق الفوري والفعـال يف مجيـع االدعـاءات حبـدوث               )ب(  

 اجلرائم؛ هذه

 فيها التثقيف وإذكـاء الـوعي لـدى         أن تنفذ تدابري وقائية فعالة، مبا       )ج(  
والسلطة القضائية ومقدمي الرعاية الـصحية واألخـصائيني         املسؤولني عن إنفاذ القانون   

  االجتماعيني وقادة اجملتمعات احمللية وعامة اجلمهور؛
أن توفر عدداً كافياً من املالجئ الستضافة ومحاية النساء واألطفال الذين             )د(  

  .أو االنتحار بسبب ضغط اجملتمع" شرفجرائم ال"يتهددهم خطر 
وضع نظام شامل جلمع املعلومات للحصول      بتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف      و  

على إحصاءات مصنفة يف فئات حبسب اجلنس والسن والعرق واملوقع اجلغرايف عن العنف 
  .ضد النساء، مبا يف ذلك العنف املرتيل وجرائم الشرف
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  احترام آراء الطفل    
اجملهودات اليت تبذهلا الدولة الطرف لألخذ بآراء األطفال        مع التقدير   تالحظ اللجنة     -٣٤

الصديقة "املدن  منتديات األطفال و  يف االعتبار من خالل إنشاء جلان حقوق الطفل، وتنظيم          
آلراء الـيت   املراعاة احلقّة ا  الدولة الطرف   مدى مراعاة   بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء       ". للطفل
وتأسف اللجنة لعدم كفاية التنفيذ العام هلذا املبـدأ يف          . املنتدياتهذه  ها األطفال يف    يعرب عن 

  .العائلة واملؤسسات واإلجراءات القانونية واإلدارية واجملتمع
 االعتبـار التعليـق العـام     أن تأخـذ يف   إىل  تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف          -٣٥
ي قدماً حنو تعزيز جمهوداهتـا       لتمض  بشأن حق الطفل يف االستماع إليه      )٢٠٠٩(١٢ رقم

يشمل العائلة واملؤسسات واإلجراءات القانونية واإلداريـة       على حنو   إلعمال هذا احلق،    
عليمية اخلاصة بتنفيذ   عالوة على ذلك، ينبغي تعزيز برامج التوعية والربامج الت        . واجملتمع

احلقوق، هدف هذه   هو  الطفل بوصفه   املتعلقة ب من أجل تغيري األفكار التقليدية      هذا احلق   
   . اخلاضع هلاال

  من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق املدنية واحلريات   -دال  

  التسجيل عند الوالدة    
بيد أهنا  . حتيط اللجنة علماً بالتقدم احملرز يف حتسني معدل تسجيل الوالدات يف البلد             -٣٦

طفال عند الوالدة أو عدم تسجيلهم فـوراً،        تظل قلقة إزاء استمرار عدم تسجيل عدد من األ        
الشرقية وكذلك أطفال األمهـات الالّئـي       من األقاليم   الريفية واحملرومة   املناطق  سيما يف    ال
  .يتلقني تعليماً نظامياً مل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جمهوداهتا لتمكني التسجيل الشامل والفوري            -٣٧
تسجيل الوالدات وتقدمي املعلومات وإذكاء الـوعي يف        سيما حتسني نظام     للوالدات، ال 

 .الشرقية وبني صفوف األمهات اللوايت مل يتلقني تعليماً نظامياًمن األقاليم الريفية املناطق 

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي    
معيـات،  اجلحتيط اللجنة علماً بالتحسينات احملققة يف جمال ضمان حرية تكـوين              -٣٨
، الذي يسمح لألطفـال الـذين تتعـدى     )٢٠٠٤(ن خالل قانون تكوين اجلمعيات      م أوالً

وين مجعيات أطفال بإذن مكتوب     بتك" يتمتعون بالنضج العقلي املطلوب   " سنة و  ١٥أعمارهم  
االنـضمام إىل   ب سـنة    ١٢أوصيائهم القانونيني ويسمح لألطفال الذين تتعدى أعمارهم        من  

غري أن اللجنة تالحظ وبقلق استمرار      . هم القانونيني مجعيات أطفال بإذن مكتوب من أوصيائ     
، مـن قبيـل     لألطفالتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي      الوجود عوائق أمام حرية     
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املطلوب لتشكيل جلان تنظيميـة     التاسعة عشرة وهو احلد األدىن من السن        اشتراط بلوغ سن    
  .مجعيةإلنشاء ريوقراطية متعددة لالجتماعات يف اهلواء الطلق وكذلك القيام بإجراءات ب

التام ألطفال  اتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لضمان متتع             -٣٩
ـ             ليل ذحبرية التعبري وحرية تكوين مجعيات والتجمع السلمي من خالل تعديل تشريعاهتا لت

ظيميـة  لتـشكيل جلـان تن  الـدنيا   العقبات املتبقية أمام هذه احلقوق، مبا يف ذلك السن          
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ مجيـع التـدابري    .لالجتماعات يف اهلواء الطلق   

األطفـال مـن ممارسـة      ليل العقبات األخرى يف اإلجراءات وتيسري العملية ليتمكن         ذلت
 .للقانونحقوقهم وفقاً 

   احلصول على املعلومات املناسبة    
بذهلا الدولة الطرف لتقدمي خدمات املكتبات إىل       حتيط اللجنة علماً باجملهودات اليت ت       -٤٠

بيد أن اللجنة تالحظ بقلق أن الدولة الطرف وضعت تقييدات واسعة على حصول             . األطفال
وبينما تعرب اللجنة عن اغتباطها الختاذ الدولة الطرف . تطفال على املعلومات عرب اإلنترناأل

لمعلومـات واالتـصاالت عـرب      احملتملة ل لتدابري من أجل محاية األطفال من اآلثار الضارة         
يف احلـصول  تقييد حقّه الطفل  جتنيب  ت، تشدد على أن هذه التدابري ينبغي أن تضمن          اإلنترن

 مـن   ١٧واللجنة قلقة أيضاً ألن حتفظات الدولة الطرف على املادة          . على املعلومات املناسبة  
م كعـائق أمـام حـصول       االتفاقية ميكن أن تعرقل إنتاج ونشر كتب األطفال وأن تستخد         

  .األطفال على املعلومات املناسبة
النامجة عن  الضارة احملتملة   لتصديها لآلثار   الدولة الطرف   على  اللجنة  تثين  بينما    -٤١

 علـى وضـع الـسياسات       هات، فإهنا تشجع  ملعلومات واالتصاالت عرب اإلنترن   تبادل ا 
ت، اليت ليس هلا أثر سليب بعض املعلومات على اإلنترنتَراشح حجب واألدوات، من قبيل  

ويف تقليها ونقلـها    على حق الطفل يف البحث عن املعلومات واألفكار من شىت األنواع            
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء حتفظها     . عرب أّي وسيط من وسائط اإلعالم خيتاره      

  . احلصول على كتب األطفال بسهولةإتاحة من االتفاقية و١٧على املادة 

  ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذي    
تعرب اللجنة عن قلقها العميق بشأن التقارير حول تعـذيب األطفـال وإسـاءة                -٤٢

داخـل   و ،السياسيةيف األنشطة والتجمعات    املنخرطني  سيما األطفال األكراد     معاملتهم، ال 
وهي قلقة بالتحديد   . املركبات ويف الشوارع  املهم مع   أثناء تع ومراكز الشرطة   يف   و ،السجون

طفال يف املناطق اجلنوبية والشرقية واإلبالغ عن حاالت انتحار القتلى املزعوم من األ إزاء عدد   
  .أطفال أثناء احلجز

عـدم تعـرض    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفورية لـضمان             -٤٣
من وذلك  هينة  املالإنسانية أو   القاسية أو   العاملة  املقوبة أو   عللرعايتها  املشمولني ب األطفال  
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هـشاشة  قضاء األحداث واألخذ يف االعتبـار       بخالل التقّيد الصارم بتشريعاهتا اخلاصة      
من االتفاقية ومتاشياً مع    ) أ(٣٧األحداث املتهمني بارتكاب جرائم يف ضوء املادة        أوضاع  

والفريق العامل املعين باالحتجـاز      )CAT/C/TUR/CO/3( توصيات جلنة مناهضة التعذيب   
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي). A/HRC/4/40/Add.5(التعسفي 
ضمان أن خيضع احتجاز األطفال بانتظام للمراجعة مبا يكفل عدم تعرض             ) أ(  

  األطفال ألي شكل من أشكال سوء املعاملة بعد إلقاء القبض عليهم أو أثناء االحتجاز؛
رصد أوضاع األطفال احملتجزين أو املوقوفني علـى إثـر مظـاهرات              ) ب(  

أحداث مماثلة للتأكد من إيداعهم يف مرافق تناسب أعمارهم وتقدمي املشورة القانونية             أو
  ؛املالئمة هلم

أو املعاملـة القاسـية     كفالة حماسبة اجلهات الـيت تتلـبس بالعقوبـة            ) ج(  
  ؛إنسانية أو املهينةلالا أو

يف و، بوجـه عـام  األطفال وانتحار قتل شأن القيام بتحقيقات دقيقة يف      )د(  
  . بوجه خاصأماكن االحتجاز

  العقوبة البدنية    
إللغاء حق الوالـدين يف معاقبـة       ) ٢٠٠٢(حتيط اللجنة علماً بتعديل املدونة املدنية         -٤٤

حلظر العقوبـة   رف  أطفاهلم، وكذلك التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي للدولة الط         
.  ُيصدر عند ارتكاب جرمية أو كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابية          اًحكمباعتبارها  البدنية  

أوساط إال أن اللجنة تظل قلقة ألن العقوبة البدنية ال تزال غري حمظورة صراحة يف البيت ويف                 
ة البدنية تعد مقبولـة يف  ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد أن العقوب    . الرعاية البديلة 

. ، يف بعض احلاالت، يف مرافق الرعاية النفسانية ومراكز إعادة التأهيل    قد استخدمت البيوت و 
وتالحظ اللجنة أنه بينما ُتحظر ممارسة العقوبة البدنية يف املدارس، تشري التقارير إىل شـيوع               

يثري نية قيمة من القيم التربوية، مما       هذه املمارسة إضافة إىل استمرار اعتبار البالغني العقوبة البد        
  .قلقاً كبرياً بشأن تفسري وتنفيذ حظر العقوبة البدنية يف املدارس

يف املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة       فعلت  تعيد اللجنة اإلعراب عن قلقها، مثلما         -٤٥
(CRC/C/THA/CO/2, paras. 40 and 41)    ٢٠١١(١٣ومتاشياً مع تعليقاهتا العامـة رقـم (

بشأن حق الطفل يف    ) ٢٠٠٦(٨ حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف ورقم           بشأن
احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، فيما يتعلق بالتدابري              

  :املتخذة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال، وتوصي الدولة الطرف مبا يلي
ة العقوبة البدنية، بسبل منها حظر ممارسـة العقوبـة          القضاء على ممارس    ) أ(  

  البدنية صراحةً يف البيت ويف بيوت الرعاية البديلة؛
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رصد تنفيذ حظر العقوبة البدنية يف املدارس، بوسائل منـها التحقيـق              ) ب(  
  ؛اجلناةواختاذ اإلجراءات الالزمة ضد 

ة البدنية وتشجيع تـبين     اآلثار الضارة للعقوب  باختاذ تدابريٍ إلذكاء الوعي       ) ج(  
  .األسر ألساليب تأديب بديلة

ـ  (١٨ و ٥املواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة     -هاء   ، ١١-٩و) ٢-١ن  االفقرت
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
 لتحسني ظروف عيش األطفـال      تالحظ اللجنة اجملهودات اليت تبذهلا الدولة الطرف        -٤٦

 ومواصلة عملية ) ٢٠٠٥(احملرومني من رعاية الوالدين، بسبل منها اعتماد قانون محاية الطفل           
يف الباقني  األطفال  كثرة  بيد أن اللجنة قلقة إزاء تقارير تفيد        . توفري الرعاية خارج مؤسساهتا   

ليمي غـري مناسـب   مؤسسات يف ظروف غري مالئمة وذات قدرات مهنية حمدودة ودعم تع   
  أنشطة ترفيهية غري مالئمة أو
  :توصي اجلنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٧

مواصلة بذل جهودها لتحسني ظروف عيش األطفال احملرومني من رعاية      )أ(  
 من خالل توفري مهنيني مؤهلني بشكل أفضل والرصد الفعلي لظروف           سيما الالوالدين،  

  عيش هؤالء األطفال؛
تـوفري  تقييم حمايد لنظام رعاية األطفال ومواصلة عملية        جراء  إالنظر يف     )ب(  

 هبدف التعرف علـى املمارسـات       الرعاية خارج مؤسساهتا اليت متت حىت اآلن، وذلك       
وهلذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة     . تعديالتإدخال  قد تستلزم   اليت  االت  واجملاحلميدة  

  الطرف على التماس التعاون من اليونيسيف؛
 املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال املرفقة بقـرار اجلمعيـة           أخذ  )ج(  

  . بعني االعتبار٦٤/١٤٢العامة رقم 

  العنف ضد األطفال    
حتيط اللجنة علماً باعتماد قانون جديد حلماية األسرة ومنع العنـف ضـد النـساء                 -٤٨

ة من العنف ضد األطفال     غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء املعدالت العالي       ). ٢٠١٢ مارس/آذار ٨(
  .والنساء يف البيوت وعدم وجود بيانات عن آثار العنف وكذلك عن التدابري املتخذة ملنعه

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٩
اختاذ التدابري الفورية لضمان إنفاذ قانون محاية األسرة ومنـع العنـف              )أ(  

  النساء؛ ضد
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لعنف ضد األطفال وعن التدابري املتخذة      مجع منتظم للبيانات عن آثار ا       )ب(  
  ملنع هذا العنف؛

إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بوسائل            )ج(  
منها ضمان تنفيذ توصيات الدراسة اليت أعدهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال     

)A/61/299(؛  
ة يف الدراسـة املـذكورة      تقدمي معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الوارد       )د(  

  :يلي  ماسيما الأعاله يف التقرير الدوري املقبل للدولة الطرف، 
وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال     '١'

  ومعاجلتها، مع أخذ نوع اجلنس يف االعتبار؛
النص على حظر قانوين وطين صريح جلميع أشكال العنف ضد األطفال            '٢'

  الرعاية؛يف كافة بيوت 
توحيد النظام الوطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها ووضـع برنـامج            '٣'

  .للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال

 ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقـرة    (١٨ و ٦املواد   (خدمات الصّحة األساسّية والرعاية     -واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة     
اليت و) ٢٠٠٥(عديالت القانونية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة       ترحب اللجنة بالت    -٥٠

 التعليم وإعادة التأهيل والرعاية والضمان االجتماعي لألطفال ذوي         ميتقدتنّص على خدمات    
ورغم بذل الدولة الطرف جهدها اجلهيد لتمكني األطفال من احلصول على التعليم،            . اإلعاقة

كبرية من األطفال املعوقني البالغني سن االلتحـاق باملـدارس          إال أن اللجنة قلقة ألن أعداداً       
 يف التعليم وأن نسبة عالية من األطفال املعوقني تظل يف بـرامج تعليميـة               م حبقه يتمتعون ال

ـ ععالوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف ملعلومات كافية       . خاصة ا إذا ّم
صل إىل األطفال يف كل ُصقع وما إذا كان هذا الـدعم        كان الدعم املقدم لألطفال املعوقني ي     

  . بقدر كاٍفاحمللّي إدماج األطفال املعوقني يف اجملتمع املتمثل يف دف اهلمالئماً وما إذا مت بلوغ 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل ضمان متتع األطفـال              -٥١

ات عن نطاق الربامج واخلـدمات املقدمـة        ذوي اإلعاقة حبقوقهم بالكامل وتقدمي معلوم     
ويف ضوء التعليق العام . لألطفال ذوي اإلعاقة وجودهتا ونتائجها يف تقريرها الدوري املقبل

، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف      ذوي اإلعاقة بشأن حقوق األطفال    ) ٢٠٠٦(٩ رقم
 علـى   ذلـك مي العام و  األطفال يف اجملتمع ويف النظام التعلي     إدماج هؤالء   بزيادة تشجيع   

  .  أيسرالتوايل، بوسائل منها تقدمي تدريب خاص لألساتذة وجعل الوصول إىل املدارس
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  الصحة واخلدمات الصحية    
ترحب اللجنة بالتقدم امللموس الذي حققته الدولة الطرف يف التخفيض من معدالت           -٥٢

ل علـى العـالج     وحصول األطفـا  التحصينية  تغطية  الوفيات األمهات واألطفال وحتسني     
بيد أن اللجنة قلقة إزاء الفوارق الكبرية يف معدالت وفيات . باستحداث نظام البطاقة اخلضراء

األمهات واألطفال وسوء التغذية والتقزم وكذلك رعاية املواليد اجلدد بني املنـاطق الغربيـة            
 أنه ميكـن حتـسني      وتالحظ اللجنة أيضاً  . واملناطق الشرقية األقل تقدماً اجتماعياً واقتصادياً     

  . معدالت الرضاعة الطبيعية للمواليد اجلدد الذين ال يتم إرضاعهم إال خالل الستة أشهر األوىل
تشجع اللجنة الدولة الطرف على القضاء على الفوارق اإلقليمية ومعاجلة مشكلة   -٥٣

الطرف وتوصي أيضاً الدولة . ستهداف األقاليم الشرقية للبلدباوفيات األمهات واألطفال 
سيما التقزم، وكذلك حتسني رعاية      مبواصلة بذل جمهوداهتا للقضاء على سوء التغذية، ال       

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة    . مع التركيز بصفة خاصة على األقاليم الشرقية       املواليد اجلدد 
الطرف مبواصلة تعزيز جمهوداهتا لتشجيع الرضاعة الطبيعية واإلنفاذ الكامـل للمدونـة            

  . لتسويق بدائل لنب األمالدولية 

  صحة املراهقني    
سياسة شاملة بشأن صحة املراهقني والصحة التناسلية        يساور اللجنة قلق لعدم وجود      -٥٤

يف ذلك فريوس نقـص     واملعرفة غري الكافية بالصحة التناسلية وباألمراض املنقولة جنسياً، مبا          
 يف سلوكيات تنطوي علـى خمـاطر        اإليدز واشتراك الشباب مرراً وتكراراً    /املناعة البشري 

وتأسف اللجنة لتقدمي الدولة الطرف ملعلومات حمدودة فقط عن         . مرتبطة باملمارسات اجلنسية  
  .الصحة اجلنسية والتناسلية، مبا يشمل احلمل املبكر واألمراض املنقولة جنسياً

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة بـشأن صـحة املـراهقني               -٥٥
صحة التناسلية واختاذ التدابري الضرورية لتثقيف األطفال يف جمال الـصحة التناسـلية            وال

اً ومـن فـريوس نقـص املناعـة         واختاذ تدابري للوقاية من األمراض املنقولـة جنـسي        
 اللجنة توصياهتا السابقة بإجراء دراسة متعددة التخصصات لفهم         تكررو. اإليدز/البشري

وهلـذا  . ف التمكن من وضع برامج وسياسات مالئمة      نطاق مشاكل صحة املراهقني هبد    
بـشأن  ) ٢٠٠٣(٤الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التعليق العام رقم            

  .صحة املراهقني ومنائهم

  املمارسات الضارة     
تـدرجيياً، إال أن    بصدد الـتغري    املعايري االجتماعية   أن  تالحظ اللجنة بقلق أنه رغم        -٥٦

 راء واجملموعات االجتماعية األقل   الفقبني  ال زال شائعاً    له  كر وباإلكراه والترتيب    الزواج املب 
 مـن أصـل ريفـي     ينحـدرون   الريفية و املناطق  سيما أولئك الذين يعيشون يف       ، ال ثقافة

واللجنة قلقـة ألن املمارسـة      . اجلنوبية والشرقية األقاليم  ، يف أغلب األحيان يف      وموجودون
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 تبدو مدفوعة باحلوافز املالية للزواج البكر والزواج باإلكراه، وألنـه           "مهر العروس "املسماة  
ميكن إجبار طفل على الزواج بسبل غري مادية من قبيل ممارسة الضغط النفساين واالجتماعي              

  .الكبري عليه
املرّتـب  حتّض اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جمهوداهتا ملكافحـة الـزواج              -٥٧

 تثقيفاً باإلكراه املستشري بني صفوف الفقراء واجملموعات األقل         والزواج املبكر والزواج  
وتشجع الدولة الطرف علـى     . اجلنوبية والشرقية األقاليم  يف  والريفية  املناطق  سيما يف    ال

، وكذلك وضع   املدىطويلة  الرفع من اجملهودات اليت تبذهلا لتصميم وتنفيذ استراتيجيات         
دف اجملتمع جبميع طبقاته، مبا يف ذلك الزعماء الريفيون         برامج التعليم والتوعية، اليت تسته    
لقضاء على هـذه    ليون، هبدف استحداث بيئة متكينية      وزعماء اجملتمعات والزعماء الدين   

  .املمارسات الضارة

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد  (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -زاي  

  هين والتوجيهالتعليم، مبا يف ذلك التدريب امل    
 منـذ تقريـر الدولـة    ينظام التعليمال ىترحب اللجنة بالتحسينات اليت أُدخلت عل     -٥٨

زيادة التحـاق   الرامية إىل   التعليم اإللزامي واجملهودات    التمديد يف   الطرف السابق، مبا يشمل     
 يف يف البنات باملدارس ورفع معدالت حمو األمية واستحداث نظام التعليم قبل املدرسي والتثق           

 باألثر اإلجيايب لربامج التحـويالت      ، على وجه اخلصوص،   وتقر اللجنة . جمال حقوق اإلنسان  
  :بيد أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي. النقدية املشروطة على التحاق البنات باملدارس

معدالت االنقطاع عن الدراسة يف مـدارس       ارتفاع  االلتحاق و عدم انتظام     )أ(  
  التعليم الثانوي؛

لفوارق اإلقليمية يف جودة مدارس التعليم الثانوي ويف معدالت االلتحـاق       ا  )ب(  
املعدالت الصافية لاللتحاق باملدارس الثانوية     ومن مثَّ اخنفاض    هبا وغريها من فوارق اإلقليمية،      

  ؛عات الشرقية الريفيةيف املقاطاخنفاضاً شديداً 
اخنفـاض عـدد   ية، مـع    بني اجلنسني يف املدارس الثانو    اخلطرية  تفاوتات  ال  )ج(  

  باملدارس الثانوية؛املسجالت لفتيات ا
  بدءاً من العنف اللفظـي وانتـهاءً       واسع للعنف يف املدارس،   النتشار  اال  )د(  

  بالعنف البدين؛
فية يف التعليم، من قبيل فرض رسوم الجتيـاز االمتحانـات           اخلتكاليف  ال  ) ه(  

  تحاق بالدروس اخلصوصية خارج املدرسة؛اللا ارتفاع معدالت يفضي إىل التعليم، مما رداءةو
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عدم وجود نظام لرصد وصول مجيع اجملموعات العرقية إىل التعليم، مبـا يف               )و(  
  ذلك أطفال الغجر وعدم وجود تقارير عن املشاركة احملدودة ألطفال الغجر يف التعليم النظامي؛

ت املعتـرف هبـا،     عدم إتاحة التعليم بلغات أخرى غري التركية أو لغات األقليا           )ز(  
  . صعوبات تعليمية بالنسبة ألطفال األقليات غري املعترف هبا الذين ليست التركية لغتهم األميثري مما
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٩

مواصلة تعزيز رصدها ملعدالت االلتحاق باملدارس ومعدالت االنقطـاع        ) أ(  
  عن الدراسة؛

املناطق  جودة التعليم وااللتحاق باملدارس يف       زيادة التركيز على حتسني     )ب(  
  الشرقية؛من األقاليم الريفية واحملرومة 

زيادة التركيز على التحاق الفتيات باملدارس وحصوهلن على شهادات يف   ) ج(  
  مجيع مستويات التعليم، رصد ومعاجلة األسباب اجلذرية لعدم التحاق الفتيات باملدارس؛

لعنف يف املدارس، مبا يف ذلك االلتزام القوي حبظـر          دعم براجمها بشأن ا     )د(  
  العقوبة البدنية وتشجيع روح الالعنف بني األطفال؛ 

إلغاء الرسوم غري الظاهرة أو اإلضافية يف النظام املدرسي لضمان التحاق             ) ه(  
  مجيع األطفال به ومتتعهم بالنتائج املدرسية وحتقيقهم هلا، بغض النظر عن األوضاع املالية؛

  وضع نظام رصد شامل لتقييم وصول أطفال األقليات العرقية إىل املدارس؛  )و(  
سيما يف املدارس  النظر يف سبل تقدمي تعليم بلغات أخرى غري التركية، ال  )ز(  

  .ركيةتاالبتدائية يف مناطق يشيع فيها تكلم لغات أخرى باإلضافة إىل ال

 مـن   ٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (اصـة   اخلمايـة   احلتدابري    -اءح  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و) د(إىل الفقرة ) ب( الفقرة

  طلب اللجوء واألطفال الالجئون    
، يشمل األشـخاص    ٢٠٠٨ الذي سن يف عام      ٥٥١٠تالحظ اللجنة أن القانون رقم        -٦٠

. عدميي اجلنسية وطاليب اللجوء داخل نطاق نظام التأمني الصحي الشامل والتأمني االجتمـاعي            
اإلعراب عن قلقها بشأن التقييدات اجلغرافية على االتفاقية اخلاصة بوضـع           تعيد  ن اللجنة   بيد أ 

، اليت ُيمنح مبوجبها مركز الالجئ لطاليب اللجوء الوافدين مـن البلـدان             ١٩٥١الالجئني لعام   
واللجنـة  . األوروبية فقط، مما يقوض محاية األطفال الالجئني القادمني من الدول غري األوروبية        

لقة أيضاً بشأن التقارير اليت تفيد أن األطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء يواجهون العديد              ق
 وهي ضـرورية للحـصول علـى        - من الصعوبات، مبا يشمل احلصول على رخصة اإلقامة       
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املساعدة األساسية، من قبيل الصحة والتعليم واحتجاز األطفال مع البالغني وعدم توفري مترمجني             
  . ليتمكن األطفال الالجئون واألطفال طالبو اللجوء من اإلفصاح عن أوضاعهم املقلقةفوريني
وتشجع ) CRC/C/15/Add.152, para. 58(اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة تكرر   -٦١

اللجنة الدولة الطرف على النظر يف سحب التقييد اجلغرايف على االتفاقية اخلاصة بوضـع              
 للسماح مبنح الالجـئني األطفـال غـري        ١٩٦٧بروتوكوهلا لعام    و ١٩٥١الالجئني لعام   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بتقييم للتحـديات الـيت          . األوروبيني مركز الالجئ  
واجهها طالبو اللجوء والالجئون األطفال فيما يتعلق بالوصـول إىل اخلـدمات الـصحية              

ووفقاً للمبادئ التوجيهية ملفوضية    . جالًذه التحديات عا  هل التصديوالتعليمية واالجتماعية و  
شؤون الالجئني بشأن محاية األطفال الالجئني ورعايتـهم، توصـي          األمم املتحدة السامية ل   

اجلهود للتعرف على األطفال الـذين      بذل قصارى   اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتحقق من       
مي املساعدة النفـسانية   حيتاجون لدعم خاص لدى وصوهلم إىل الدولة الطرف والنظر يف تقد          

  .فوضيةاملوتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من . املالئمة هلم

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
حتيط اللجنة علماً بالتقدم املهم الذي حققته الدولة الطرف يف إجراء البحوث ووضع         -٦٢

مل ملنع عمل األطفال والقضاء على أسـوأ أشـكال عمـل      السياسات والربامج وخطط الع   
وبينما تالحظ اللجنـة   . عمل األطفال يف الدولة الطرف    يف   االخنفاض الكبري    حتقيقاألطفال و 
زالـوا   من األطفال الـذين ال    الكبري  عمل األطفال، إال أن العدد      يف مستوى   تراجع  حدوث  

يف ذلك حقّه ة كبرية أمام حقوق الطفل، مبا سيما يف الزراعة املومسية، يشكل عقب ُيشّغلون، ال
 سنة  ١٥هو  االستخدام  أن احلد األدىن لسن     اللجنة  فيه  ويف الوقت الذي تالحظ     . يف التعليم 

وأن التعديالت األخرية اليت أُدخلت على قانون التعليم مددت فترة التعلـيم اإلجبـاري إىل               
ـ  اليت  أقل من السن    الستخدام  ا عاماً، إال أهنا قلقة لكون احلد األدىن لسن          ١٢ سن  اُيتم فيه

  .األطفال عادة التعليم اإللزامي
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري ملكافحة عمـل األطفـال               -٦٣

وتوصي بأن تضمن الدولـة الطـرف محايـة        . والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال     
تشريعها بشأن احلـد    ق منها جعل    بطراألطفال من االستغالل االجتماعي واالقتصادي،      

 األطفال عادة التعلـيم اإللزامـي   اُيتم فيهاليت  السن  االستخدام متوائمة مع    األدىن لسن   
عمل األطفال يف ظروف خطرية، امتثاالً التفاقية منظمة العمـل          فضالً عن النظام املتعلق ب    

واختاذ تـدابري    املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال        ١٩٩٩ لعام   ١٨٢الدولية رقم   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنيـة يف هـذا           . فورية للقضاء عليها  

وتشجع اللجنة الدولة . اجملال من برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال       
املتعلقـة  ) ٢٠١١(١٨٩الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           

  .ئق للعمال املرتلينيبالعمل الال
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  أطفال الشوارع    
منوذج متكامـل للخـدمات     بوضع  الدولة الطرف   تقديرها لقيام   تعرب اللجنة عن      -٦٤

الشباب، لتحسني أوضاع األطفال الذين     وبالتعاون مع اليونيسيف، مبا يشمل مراكز األطفال        
حمدثة عـن عـدد   غري أن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات        . يعملون يف الشوارع  يعيشون و 

األطفال الذين يعيشون يف هذه األوضاع وألن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف قد تكـون               
  .غري كافية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٥
وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعاجل األسباب اجلذرية هلذه الظـاهرة بغيـة        )أ(  

  أنفسهم؛منعها واحلد منها، مبشاركة نشطة من األطفال 
تعزيز النموذج املتكامل للخدمات من خالل تدريب املزيد من املوظفني            )ب(  

تطبيـق  ووضع برامج فردية إلعادة التأهيل من أجل إعادة إدماج األطفال يف اجملتمـع و             
  املقاطعات األخرى؛على النموذج 
توفري احلماية الالزمة ألطفال الشوارع، مبا يف ذلـك البيئـة األسـرية               )ج(  
مات الرعاية الصحية الكافية وإمكانية االلتحاق باملدارس وغري ذلك من اخلـدمات            وخد

  االجتماعية، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية؛
  . عندما تصب يف مصلحة الطفل الفضلىدعم برامج ملّ مشل األسر  )د(  

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
يف جمـال قـضاء   النطاق واسعة ات لقيامها بإصالح تثين اللجنة على الدولة الطرف        -٦٦

سنة  ١١تشريعية جديدة جنم عنها رفع سن املسؤولية اجلنائية من          مشلت تغيريات   األحداث،  
جـه  وُياألطفال الذين   مبن فيهم   عشرة،  الثامنة  مجيع األشخاص دون    واقتضاء مثول   ،  ١٢ إىل

حداث عقوبـات    أمام حماكم األحداث؛ است    ،إليهم االهتام مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب     
؛ يتم الزّج هبم يف اإلجـرام     األطفال واختاذ تدابري خاصة من أجل األطفال الذين         حبق  خمفضة  

بيد . وكذلك إنشاء سجون أطفال ومدعني عامني معنيني بقضايا الطفل وشرطة معنية بالطفل  
  :أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي

  ضاء األحداث؛هنيني العاملني يف نظام قمن املالعدد غري الكايف   )أ(  
النوعية الرديئة للمساعدة القانونية املقدمة لألطفال مبوجب برنامج املعونـة            )ب(  

  املقدمة للمحاميني؛املكافآت القانونية اجملانية وذلك بسبب تدين 
ينجم عنه وضع أعداد كبرية من      ّمما  طول مدة احملاكمات املتعلقة باألطفال        )ج(  

  األطفال الذين يقضون فترات العقوبة؛بعدد حاكمة، مقارنة األطفال يف االحتجاز السابق للم
  فرض عقوبات قاسية وجمحفة حبق األطفال وغياب تدابري بديلة؛  )د(  
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وجود تقارير تفيد أن التعديالت اليت أُدخلـت علـى قـانون مكافحـة                ) ه(  
أثنـاء  احتجاز األطفال املوقـوفني  يقع يف البداية تطبق على أرض الواقع، حيث     اإلرهاب ال 

  املظاهرات مع البالغني؛
  فترات احتجاز طويلة وسوء األوضاع يف بعض السجون؛  )و(  
  .ادعاءات باغتصاب أطفال وتعذيبهم يف سجن بوزنيت  )ز(  

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متماشياً متاماً مـع                -٦٧
ري األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك       ، ومع املعاي  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ املواد   سيما الاالتفاقية، و 

، )قواعـد بـيجني   (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          
، )مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        

ومبـادئ فيينـا    ،  )قواعد هافانا (والقواعد املتعلقة حبماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم        
التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وكذلك التعليق العام للجنـة             

وحتث اللجنة الدولـة    . املتعلق حبقوق الطفل يف إطار قضاء األحداث      ) ٢٠٠٧(١٠ رقم
  :الطرف بوجه خاص على ما يلي

   أعداد املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث؛ةزياد  )أ(  
  ؛أطفالاملورط فيها قضايا الاختاذ التدابري حلفز احملاميني على العمل يف   )ب(  
 أطفالاملورط فيها   التعجيل يف التحقيقات وعمليات احملاكمة يف القضايا          )ج(  

  توخياً لتقليص عدد األطفال يف االحتجاز السابق للمحاكمة؛
ال كمـالذ أخـري     اختاذ التدابري الفورية لضمان استعمال احتجاز األطف        )د(  

  وتطبيق تدابري بديلة لفائدة األطفال؛
كفالة إنفاذ التعديالت اليت أدخلت على قـانون مكافحـة اإلرهـاب              ) ه(  

ميـع الـضمانات    جب ألطفال احملتجزين واملتهمني مبوجب هذا القانون     متتع ا والتحقق من   
  ؛القانونية األساسية

االحتجاز وإساءة معاملتهم، أثناء التحقيق يف ادعاءات اغتصاب األطفال    )و(  
   يف سجن بوزنيت؛سيما ال

ملسؤولية اجلنائية، مع األخذ يف االعتبار      لسن ا األدىن  احلد  النظر يف رفع      )ز(  
  املتعلق حبقوق الطفل يف إطار قضاء األحداث؛) ٢٠٠٧(١٠التعليق العام للجنة رقم 

مـم املتحـدة    االستعانة بأدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق األ         )ح(  
مكتب األمم املتحدة   واألعضاء فيه ومنهم    املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث،       

املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة اليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق           
اإلنسان، ومنظمات غري حكومية والتماس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث مـن             

  . الفريقأعضاء
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  متابعة الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    
الدولة الطرف املكتوبـة     يف ردود الواردة  ملعلومات  علماً مع التقدير با   اللجنة  حتيط    -٦٨

)CRC/C/TUR/Q/2-3/Add.1 (  تفيد باقتراح مشروع قانون جديد لتعديل قانون اخلدمة        واليت
غري أن اللجنـة تأسـف      .  عاماً ١٨ إىل   ١٥األطفال يف حالة الطوارئ من      ئة  تعبوترفع سن   

العقوبات التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف إلدراج حكم يف قانون          املتعلقة ب علومات  امللغياب  
انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات          جيّرم حتديداً   

بـذلك اللجنـة يف     أوصت   لالشتراك املباشر يف األعمال احلربية، كما        اًعريفتويوفر  املسلحة  
  .مالحظاهتا اخلتامية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل ملالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير     -٦٩
 ).CRC/C/OPAC/TUR/CO/1(األويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري         

للجنة من الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومـات إضـافية             وتطلب ا 
الدولة الطـرف   تتخذها  الرتاعات املسلحة، مبا يشمل التدابري اليت       ظلّ  بشأن األطفال يف    

انتهاكات أحكام الربوتوكول االختيـاري     العقوبات جيّرم حتديداً    إلدراج حكم يف قانون     
وتوصي اللجنة بأن تـصدق الدولـة   .  احلربيةاشر يف األعمال   لالشتراك املب  اًتعريفيورد  و

والربوتوكوالت اإلضافية من   الطرف على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         
  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢الثالث التفاقيات جنيف املؤرخة يف إىل األول 

 يف البغـاء ويف     متابعة الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال             
  اإلباحية املواد
للمعلومات عـن    تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إيالء الدولة الطرف االهتمام الكايف           -٧٠

مبوجـب  املقـدم   التقرير األويل للدولة الطـرف      املتعلقة ب متابعة مالحظات اللجنة اخلتامية     
. ويف املواد اإلباحيـة   الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء          

تسن بعـد   تنفيذ الربوتوكول االختياري ومل     لومل تضع الدولة الطرف خطة عمل حىت اآلن         
عالوة على ذلك، ال توجد معلومات عـن كيفيـة          .  يشمل مجيع األحكام الواردة فيه     اًقانون

  .د اإلباحيةاواستغالل األطفال يف املواإللكترونية معاجلة الدولة الطرف للجرائم 
املقـدم  التقرير األويل للدولة الطـرف      املتعلقة ب اخلتامية  مالحظاهتا  تكرر اللجنة     -٧١

مبوجب الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد            
خبطة العمل الوطنية الشاملة ملعاجلة تنفيذ الربوتوكول االختيـاري         وذات الصلة   اإلباحية  

)CRC/C/OPSC/TUR/CO/1 .(          إضافة إىل ذلك تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقـدمي
استغالل األطفـال يف    ومعلومات عن التدابري املتخذة لدعم القانون املتعلق ببيع األطفال          

علومات املوهلذا الغرض، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي      . البغاء ويف املواد اإلباحية   
  .قبل إىل اللجنةصلة يف تقريرها الدوري املالذات 
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  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات األمم املتحـدة              -٧٢

األساسية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا االختياريـة الـيت مل تنـضم إليهـا بعـد، أي              
راء تقدمي البالغات والربوتوكول    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إج      

االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
  . واالتفاقية الدولية بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  

  جملس أوروبا    
طرف بالتعاون مع جملس أوروبا فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية توصي اللجنة الدولة ال     -٧٣

  .بقية الدول األعضاء يف االحتاد األورويبأو يف يف الدولة الطرف سواء 

  املتابعة والنشر  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية لضمان تنفيذ هـذه              -٧٤

 هذه التوصيات إىل مجيع األطراف الفاعلة ذات        التوصيات بالكامل، بوسائل منها، إحالة    
الصلة، مبا يف ذلك الرئيس ورئيس احلكومة وجملس الوزراء واجلمعية الوطنية الكـربى             
التركية واإلدارات احمللية وجمالس حقوق اإلنسان على مستوى املقاطعة واملستوى احمللي           

يهـا وتتخـذ املزيـد مـن        واملديريات العامة املعنية بتقدمي خدمات لألطفال، لتنظـر ف        
  . اإلجراءات بشأهنا

التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني    بالنسبة إىل    ،توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف      -٧٥
 الثاين والثالث والردود املكتوبة اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصـيات ذات الـصلة            

طـاق واسـع وباللغـات      على ن بأن تتيحه    ،اليت اعتمدهتا اللجنة  ) املالحظات اخلتامية (
عرب اإلنترنيت، لعامة الناس     )على سبيل املثال ال احلصر    (املستخدمة يف البلد، مبا يف ذلك       

ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وجمموعـات الـشباب واجملموعـات املهنيـة             
يذها النقاش والوعي بشأن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وتنف      سعياً الستثارة   واألطفال،  

  . ورصدها يف الدولة الطرف

  التقرير املقبل  -الم  
تقدمي تقريرها اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس      إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف       -٧٦

.  وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظـات اخلتاميـة         ٢٠١٧مارس  / آذار ٣حبلول  
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ية املنّسقة بشأن إعداد التقارير     اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيه      تسترعي  و
 .٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١املتعلقة مبعاهدات حمـددة، الـيت اعتمـدهتا يف          

)CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1(  ينبغي أن ُتعد املقبلةوُتذكّر الدولة الطرف بأن تقاريرها 
لطرف على  وحتض اللجنة الدولة ا   .  صفحة ٦٠وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية وأال تتجاوز       

ويف حالة تقدمي تقرير يتجـاوز عـدد        . تقدمي تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة     
الصفحات احملددة، سُيطلب من الدولة الطرف إعادة النظر يف التقرير وتقدميه جمدداً مـع       

الدولـة الطـرف بأهنـا    وتـذكر اللجنـة   . مراعاة املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله     
ألغراض النظر فيـه    فإن ترمجته   وتقدميه مرة ثانية    يف التقرير   تمكن من إعادة النظر     ت مل إذا

  .من جانب هيئة املعاهدة املعنية لن تكون مضمونة
تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملتطلبـات               -٧٧

ة املنسقة لتقدمي التقارير، اليت أقرها      الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهي      
 /االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران             

 والتقرير اخلاص باملعاهدة والوثيقة األساسية املشتركة       .)HRI/MC/2006/3( ٢٠٠٦ يونيه
  .يشكالن معاً االلتزام املنسق لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية

        


