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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  الدورة الثانية والثالثون

      2005يناير /كانون الثاين 10-28
  تركيا: تعليقات ختامية    

  
 (CEDAW/C/TUR/4-5نظرت اللجنة يف التقرير الرابع واخلـامس املوحـد لتركيـا              - 1
  .2005يناير / الثاينكانون 20 املعقودتني يف 678 و 677يف جلستيها ) Corr.1 و
  

  عرض الدولة الطرف للتقرير    

 1999يف سياق عرضه للتقرير، أشار املمثل إىل أن الدولة الطرف سحبت يف عام                - 2
مجيع التحفظات املوضوعية على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة كتعـبري              

. دولية الرامية إىل إعمال حقـوق املـرأة       عن اإلرادة السياسية للحكومة بالتقيد بالتزاماا ال      
كما مت إلقاء الضـوء علـى       . 9 من املادة    1والعمل جار على سحب إعالا بشأن الفقرة        

  .2002التصديق على الربوتوكول االختياري يف عام 

وإذ وجه املمثل االنتباه إىل عملية التحول السريعة يف الدولـة الطـرف، أوضـح                 - 3
 من الدسـتور يف     10رية يف امليدان القانوين، ومن أمهها تعديل املادة         التطورات األخرية اجلا  

، الذي مل يقتصر على جعل الدولة مسؤولة عن ضمان عدم التمييـز بـني         2004مايو  /أيار
املرأة والرجل بل وجعلها أيضا مسؤولة عن اختاذ التدابري الالزمة لتوفري املساواة يف احلقـوق               

 يكفل مسـو االتفاقيـات      90وتعديل املادة   .  مجيع امليادين  والفرص للمرأة بصورة عملية يف    
الدولية، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، علـى مجيـع القـوانني      

  .الوطنية
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 يضمن حقوق املرأة واملساواة بني      2001وذكر املمثل أن القانون املرن اجلديد لعام          - 4
وقد لعبت املنظمات غري احلكومية دورا مهمـا        . عالقات األسرية املرأة والرجل يف الزواج وال    

 للمرة األوىل مسألة العنف املرتيل،      1998وقد عاجل قانون محاية األسرة اجلديد لعام        . يف سنه 
ويفـرض قـانون البلـديات علـى     . وسبق تدريب القضاة واملدعني العامني بشأن أحكامه    

أن توفر لضحايا العنف خدمات تشمل تأمني        نسمة   50 000البلديات اليت تضم أكثر من      
  .املأوى للنساء واألطفال

، 2005أبريـل   /نيسـان إن قانون العقوبات اجلديد، املقرر دخوله حيز النفاذ يف            - 5
وللمـرة األوىل،  . يعرف اجلرائم اجلنسية بأا جرائم مرتكبة حبق األفراد ال ضد احلياء العـام    

جي وعلى التحرش اجلنسي يف أمكنة العمل، فضال عـن          ينص القانون على االغتصاب الزو    
، الذي يسمح بـاللني جتـاه       2000وباإلضافة إىل إلغاء النص، يف عام       . االجتار باألشخاص 

مقتريف جرائم الشرف، فإن القانون اجلديد ينص حاليا على فرض عقوبة احلبس املؤبد علـى               
وقانون العمل عـدل يف  .  اجلرائماملقترفني، مؤكدا بذلك على تصميم احلكومة على منع هذه 

 حمظرا أيضا التمييز على أساس نوع اجلنس، ومزيال للممارسات التمييزية ضـد             2003عام  
  .املرأة مبا يف ذلك املمارسات بسبب الوضع العائلي أو املسؤوليات األسرية

ال هلا  وعلى الرغم من إحراز تقدم تشريعي مهم، فإن القيم والعادات التقليدية ما يز              - 6
ومشروع تغيري العقلية الذي يهدف إىل دعم       . تأثري على التنفيذ العملي هلذه القوانني اجلديدة      
واجلهود الرامية إىل معاجلة العنف املوجه ضد       . تنفيذها هو هدف ذو أولوية بالنسبة للحكومة      

جه ضـد   املرأة تشمل إنشاء منهاج منع العنف والقيام حبملة على مدى سنة إلاء العنف املو             
وكثفت اجلهود الرامية إىل القضاء على جرائم القتل بداعي الشرف، وقد انعكسـت             . املرأة

هذه اجلهود أيضا يف أن البلد كان من بني املقدمني الرئيسيني ا ملشروع قرار ذا الشأن يف                 
  .اجلمعية العامة

يمـي للمديريـة    تعززت اآللية الوطنية للنهوض باملرأة من جراء دخول القانون التنظ           - 7
، وإنشـاء   2004نـوفمرب   /العامة املعنية مبركز املرأة ومشاكلها حيز النفاذ يف تشرين الثاين         

  .الس االستشاري املعين مبركز املرأة، وذلك لضمان صوغ وتنسيق سياسات أكثر فعالية

 إسهاما مهما يف تعليم الفتيـات       1997أسهم قانون التعليم األساسي اإللزامي لعام         - 8
برفع عدد الطالبات ال سيما يف األماكن الريفية، شأنه يف ذلك شأن احلملة الوطنيـة، دعـم           

وأسهمت كذلك يف هذه اجلهود دروس تعليم القـراءة والكتابـة   . التحاق الفتيات باملدارس  
وبرامج التعليم غري النظامي، وإعادة النظر يف املواد التعليمية إلزالة عناصـر التمييـز بـني                

وملا كانت املرأة متخلفة عن الرجل يف العمالة وكان اشتراكها يف القـوة العاملـة               . اجلنسني
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آخذ يف االخنفاض، جيري وضع سياسات وتنفيذ خمتلف املشاريع وبرامج التدريب من أجـل              
وقد مت أيضا إحراز تقدم مهم بشأن صحة املرأة، على حنو ما يعـرب عـن             . زيادة عمالة املرأة  

 وقد شرع مبشاريع خمتلفة تعزيزا لدور وسائط اإلعالم يف حتقيـق            .ذلك عدد من املؤشرات   
  .املساواة بني اجلنسني

مل تصل بعد مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار، ال سيما يف السياسة، إىل املستوى                 - 9
وعلى الرغم من وجود نسبة عالية من النساء يف املهن ويف املؤسسات األكادمييـة،              . املُرضي

.  املائة من املقاعد يف الربملان تشغلها املرأة، وهناك وزيرة واحـدة يف احلكومـة               يف 4.4فإن  
لكن املرأة بدأت تظهر مؤخرا اهتمامـا       . ومتثيل املرأة يف احلكومة احمللية منخفض جدا أيضا       

  .ويؤمل يف أن حتصل قفزة إىل األمام يف املستقبل القريب. ملحوظا باملشاركة يف السياسة

مثل أنه على الرغم من التقدم احملرز، فإن أوجه التباين بني املناطق مستمرة،             وذكر امل   - 10
  .وهذه األوجه تؤخذ يف االعتبار يف التخطيط للخدمات وتوفريها

ويف اخلتام، أعاد املمثل تأكيد تصميم احلكومة على حتقيـق املسـاواة بـني املـرأة         - 11
 األكادميية ومؤسسات اتمع املـدين      والرجل، وأعرب عن ثقته يف دعم وتعاون املؤسسات       

  .يف البلد، فضال عن دعم اللجنة، يف هذا اال
  

  التعليقات اخلتامية للجنة    

  مقدمة    

أعربت اللجنة للدولة الطرف عن امتناا لتقدمي تقريرها الدوري الرابـع واخلـامس               - 12
ير الدورية والـذي كـان      املوحد الذي ينسجم مع املبادئ التوجيهية للجنة يف إعداد التقار         

  .تقناصرحيا وم

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع املستوى، الذي يرأسه وزير الدولة              - 13
املعين بشؤون املرأة واملكون من ممثلني ملختلف الوزارات املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية، ومـن              

 الشفوي، الذي توسع بشأن آخر      وتعرب عن امتناا للدولة الطرف على العرض      . األكادمييني
التطورات يف تنفيذ االتفاقية، وعلى الردود التحريرية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها             
فريق اللجنة العامل ملا قبل الدورات وعلى اإليضاحات اإلضافية ردا على األسئلة الشـفوية              

  .اليت طرحتها اللجنة

 مـن   4 و   2 سحب التحفظ علـى الفقـرتني        وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على      - 14
  . من االتفاقية16من املادة ) ز(و ) و(و ) د(و ) ج (1، وعلى الفقرات الفرعية 15 املادة
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 1وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت العمل على سحب إعالا بشأن الفقرة               - 15
شـكلت األسـاس     من االتفاقية بعد حذف األحكام من قانون اجلنسية الـيت            9من املادة   

  .لإلعالن

وتقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف مع املنظمات النسائية غري احلكومية، واملؤسسات             - 16
وترحب باعتراف الدولة الطرف بالدعم     . العامة واألوساط األكادميية املعنية يف إعداد التقرير      

 حتقيق املسـاواة بـني      القوي الذي قدمه اتمع املدين واألوساط األكادميية للتقدم احملرز يف         
  .اجلنسني

  
  اجلوانب اإلجيابية    

 من دستورها، الذي بـات اآلن       10تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تعديل املادة          - 17
ينص صراحة على مسؤولية الدولة عن ضمان متتع املرأة باملساواة ويضع أساسـا راسـخا                

وتشيد اللجنة أيضا   . بني املرأة والرجل  العتماد تدابري خاصة دف إىل تسريع املساواة الفعلية         
 من الدستور لضمان أولوية املعاهدات الدولية بشـأن         90بالدولة الطرف على تعديلها املادة      

  .احلقوق واحلريات األساسية، مبا يف ذلك االتفاقية، على القانون احمللي

ريرهـا  وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اضطلعت منـذ النظـر يف تق               - 18
، بإصالح قانوين مهم    1997يف عام   ) CEDAW/C/TUR/2-3(الدوري الثاين والثالث املوحد     

دف تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيق االمتثال اللتزاماا             
سـرة،  قانون محايـة األ   (يف إطار االتفاقية، مبا يف ذلك ما تعلق منها مبكافحة العنف املرتيل             

، وجترمي االغتصاب   )2001القانون املدين لعام    (واملركز القانوين للمرأة يف الزواج      ) 1998
  ).2004قانون العقوبات لعام (الزوجي والتحرش اجلنسي يف أمكنة العمل 

 املـؤرخ   59/165وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على رعايتها قرار اجلمعية العامة            - 19
العمل من أجل القضاء على اجلرائم املرتكبـة  ”، واملعنون 2004ديسمرب / كانون األول  20

  .“ضد النساء والفتيات باسم الشرف

وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف رفعت سـنوات التعلـيم األساسـي                - 20
  .اإللزامي من مخس إىل مثاين سنوات مع التركيز على زيادة معدل التحاق الفتيات باملدارس

للجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على الربوتوكول االختيـاري           وتالحظ ا   - 21
ديسـمرب  /، ووافقـت يف كـانون األول      2002أكتوبر  /امللحق باالتفاقية يف تشرين األول    

 من االتفاقية املتعلقة مبوعد عقـد اجتماعـات         20 من املادة    1 على تعديل الفقرة     1999
  .اللجنة
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  وصياتجماالت االهتمام الرئيسية والت    

تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنتظم واملسـتمر جلميـع أحكـام               - 22

ويف الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه              . االتفاقية

التعليقات اخلتامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها أولوية يف اهتمامها يف الفترة مـن               

ونتيجة لذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف       . لتقرير الدوري املقبل  اآلن وحىت تقدمي ا   

إىل التركيز على هذه ااالت يف أنشطتها التنفيذية وإىل اإلفادة عن اإلجراءات املتخـذة              

وتدعو الدولة الطـرف إىل تقـدمي هـذه         . والنتائج املتحققة، يف تقريرها الدوري املقبل     

  .وزارات املعنية والربملان لكفالة تنفيذها على حنو تامالتعليقات اخلتامية إىل مجيع ال

وعلى الرغم من تنويهها باألحكام الدستورية والتشريعية املتعلقة باملساواة بني املـرأة            - 23
والرجل، فإن اللجنة قلقة ألن تشريعات الدولة الطرف ال تتضمن تعريفا للتمييز ضد املـرأة               

  . من االتفاقية1وفقا للمادة 

توصي اللجنة بأن يدرج يف الدستور أو يف قوانني مالئمة تعريف للتمييـز ضـد                 - 24

وتوصي أيضا بتنفيذ محالت موجهـة إىل       .  من االتفاقية  1املرأة يكون منسجما مع املادة      

اجلمهور عموما وباألخص إىل الربملانيني والقضاء واملهن القانونية من أجل زيادة الـوعي             

  .ييز ضد املرأة ونطاقهبشأن االتفاقية ومعىن التم

واللجنة قلقة من أن بعض األحكام يف قانون العقوبات والقانون املدين ما زالت تنص                - 25
واللجنة قلقة، بصورة خاصة، إزاء كـون فحـص اجلهـاز           . على التمييز ضد املرأة والفتاة    

أة؛ وأن  التناسلي للمرأة، أو اختبار العذرية، ما زال جيري يف بعض الظروف بدون رضى املر             
يف قـانون   “ القتل بداعي الشـرف   ”بدال من   “ القتل بداعي العادات  ”استخدام مصطلح   

العقوبات قد يؤدي إىل مالحقات قضائية أقل صرامة، وإىل عقوبات أقل شدة، ملقتريف هـذه          
واللجنة قلقة أيضا ألن جترمي العالقات اجلنسية الرضـائية بـني الشـباب             . اجلرائم حبق املرأة  

 سنة قد يترك أثرا أكثر شدة على الشابات، ال سـيما يف             18 و   15أعمارهم بني   املتراوحة  
واللجنة قلقة كذلك ألن التعديل املـدخل       . ضوء استمرار املواقف املستندة إىل النظام األبوي      

على القانون املدين بشأن امللكية املشتركة للممتلكات املكتسبة يف حال ختلف إجراء الترتيب             
  .كات ال يطبق بصورة رجعيةالقانوين للممتل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إيالء أولوية لتعديل األحكام القانونية التمييزيـة              - 26

وعلـى وجـه    .  مـن االتفاقيـة    2الباقية بدون إبطاء جلعل تشريعها منسجما مع املادة         

اخلصوص، حتث اللجنة الدولة الطرف على جعل موافقة املرأة شرطا أساسـيا لفحـص              



 

6 05-23811 

 

 CEDAW/C/TUR/CC/4-5

هاز التناسلي يف مجيع الظروف؛ وعلى تصنيف أي جرمية ترتكب باسـم التقاليـد أو               اجل

الشرف على أا جرمية قتل مشددة وترتيب أقصى العقوبات عليها مبوجـب القـانون؛              

وعلى إعادة النظر بتجرمي العالقات اجلنسية الرضائية بني الشباب املتراوحة أعمارهم من            

الدولة الطرف بأن تنظر يف تأثري عدم رجعية التعديل         وهي توصي أيضا    .  سنة 18 إىل   15

املدخل على القانون املدين بشأن امللكية املشتركة للممتلكات املكتسبة على املرأة، وذلك            

  .دف تصحيح النتائج احفة على النساء اللوايت كن متزوجات قبل دخوله حيز النفاذ

وهي . ه ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل       إن اللجنة قلقة إزاء استمرار العنف املوج        - 27
قلقة ألن النساء اللوايت هن ضحايا العنف غري مدركات حلقوقهن وآلليات احلماية املتاحة هلن              

كما أن اللجنة قلقة إزاء كون خدمات الدعم املتاحة لضحايا العنف مـن             . يف إطار القانون  
ي قلقة أيضا بشأن املسؤولية عـن إنشـاء         وه. النساء، مبا فيها املالجئ، غري كافية بعددها      

املالجئ، مبوجب قانون البلديات الذي جرى سنه مؤخرا، مث تفويضها إىل بلديات ال متلـك               
  .اآلليات املالئمة لرصد تنفيذه وضمان التمويل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها املبذولة ملنع ومكافحة العنـف              - 28

ك العنف املرتيل، الذي هو شكل من أشكال التمييـز ضـد املـرأة              ضد املرأة، مبا يف ذل    

وتؤكد اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والرصد الـدقيق         . وانتهاك حلقوقها اإلنسانية  

لسياسات ذات الصلة بغية منع العنف ضد املرأة، وتـوفري          لفعالية قانون محاية األسرة، ول    

ويف هـذا الصـدد،   . خدمات احلماية والدعم للضحايا، ومعاقبة املسيئني وإعادة تأهيلهم 

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رصد       . 19تلفت اللجنة االهتمام إىل توصيتها العامة       

من أماكن املأوى يف مجيـع أحنـاء        تنفيذ قانون البلديات بغرض كفالة توافر عدد كاف         

أراضي الدولة الطرف، ومتويلها مبا فيه الكفاية، وإدراج نتائج األحباث واخلربات العملية            

وتوصي اللجنـة بتـوفري تـدريب متواصـل         . للمنظمات غري احلكومية يف هذا امليدان     

ة الصحية،  للموظفني العموميني، ال سيما موظفو إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمو الرعاي         

لكي يتم توعيتهم على حنو كامل بكافة أشكال العنف ضد املرأة، وليتمكنوا مـن الـرد                

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االضطالع بتدابري معززة         . عليها على النحو املناسب   

لزيادة الوعي من خالل وسائط اإلعالم وبرامج التثقيف اجلماهريي من أجل تعزيز فكرة             

  .ف غري مقبول اجتماعيا أو أخالقيا، ويشكل متييزا ضد املرأةأن هذا العن

تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء انتشار املواقف األبوية والقوالب التقليديـة والثقافيـة               - 29
املتأصلة بصدد أدوار املرأة والرجل يف اتمع ومسؤولياما، وهو ما يظل يضـع املـرأة يف                

هذه املواقف تسهم يف إدامة العنف ضد املرأة، بأشكال         وتعرب عن قلقها من أن      . وضع دوين 
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قوقها يف كـثري مـن اـاالت؛        منها القتل من أجل الشرف، وتؤثر سلبا على متتع املرأة حب          
تعرقل التنفيذ الكامل لالتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلـق بـالتعليم والعمالـة والصـحة                 كما

شأن استمرار بعض املمارسات التقليديـة      كذلك تشعر بالقلق، ب   . واملشاركة يف صنع القرار   
والثقافية اليت تنطوي على متييز ضد املرأة، كالزواج املبكر، والـزواج القسـري، وتعـدد               

  .الزوجات، على الرغم من وجود أحكام ذات صلة يف القانون املدين

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل يف جهودها املبذولة للقضاء على املواقف              - 30

مـن  ) أ (5و  ) و (2النمطية بشأن أدوار املرأة والرجل ومسؤولياما، متشيا مع املادتني          

االتفاقية، بطرق منها زيادة الوعي وشن احلمالت التثقيفية املوجهة إىل الرجل واملرأة على             

السواء، بغية إجياد تفهم أفضل للمساواة بني املرأة والرجل على كافة مستويات اتمع،             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء رصد دقيـق ألثـر هـذه             . ه املساواة ودعم هذ 

وتوصي اللجنة بتقدمي مزيد من التشجيع لوسائط اإلعالم كي تقـدم صـورة             . التدابري

إجيابية عن املرأة وعن املساواة يف مركز املرأة والرجل ومسؤولياما يف اـالني اخلـاص          

لطرف إىل العمل دون تأخري بتدابري إضافية، بالتعـاون         كما تدعو اللجنة الدولة ا    . والعام

مع منظمات اتمع املدين، واموعات النسائية، والقادة اتمعيني، وكذلك مع املعلمني           

ووسائط اإلعالم، للقضاء على املمارسات التقليدية والثقافية اليت متيـز ضـد املـرأة يف               

، بشـأن   21االعتبار توصية اللجنة العامة     الزواج والعالقات األسرية، على أن تؤخذ يف        

  .املساواة يف جمايل الزواج والعالقات األسرية

تشعر اللجنة بالقلق ألن املرأة متثل متثيال ناقصا إىل حد بعيد يف مجيع جماالت احليـاة                  - 31
السياسية والعامة، وألن التقدم حنو حتقيق املساواة، ال سيما على مستويات صنع القـرار، يف               

كما تشعر اللجنـة    . الني الوطين واحمللي على السواء، ما زال بطيئا إىل حد يدعو لألسف           ا
  .بالقلق بشأن نقص متثيل املرأة يف املراتب العليا لوزارة اخلارجية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري دؤوبة لزيادة متثيل املرأة يف اهليئات               - 32

وتوصي بأن تبدأ الدولة الطـرف العمـل        . جماالت احلياة العامة  املنتخبة واملعينة يف كافة     

 25 من االتفاقية، وتوصية اللجنة العامـة  4 من املادة 1بتدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة    

بزيادة عدد النساء يف الربملان، ويف اهليئات البلدية وعلـى املسـتويات العليـا يف وزارة                

الطرف محالت لرفع مستوى الوعي بشأن أمهيـة        كما توصي بأن تنفذ الدولة      . اخلارجية

مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، ويف مناصب صنع القرار، وتقييم أثـر هـذه               

  .التدابري



 

8 05-23811 

 

 CEDAW/C/TUR/CC/4-5

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل األمية بني اإلناث واخنفاض معدالت التسجيل              - 33
اء يف مجيع مستويات التعليم، وألن هـذه        يف املدارس واستكمال الدراسة لدى الفتيات والنس      

كـذلك  .  الريفية، واإلقليمية واإلثنية   –الفروق تتفاقم أكثر فأكثر من جراء الفروق احلضرية         
تشعر اللجنة بالقلق، ألن الفتيات والنساء ما زلن يشغلن أكثر األماكن يف جماالت التعليم اليت               

هن ناقصا على حنو خاص يف املدارس التقنيـة         تعترب جماالت أنثوية على حنو تقليدي، وأن متثيل       
وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن املساوئ اليت تترتب على هـذه اخليـارات التعليميـة              . واملهنية

كما تشعر بـالقلق، ألن املـرأة       . بالنسبة لفرص املرأة يف جمال الوظائف الفنية وجمال العمالة        
واجه أشكاال متعددة من التمييز يف حصـوهلا    والفتاة اليت ليست اللغة التركية لغتها األم، قد ت        

كما تشعر اللجنة بالقلق، بشأن أثر منع الفتيات والنساء من ارتداء           . على التعليم وإجنازها له   
وتشعر اللجنة بالقلق فوق ذلك، ألن املواقف النمطيـة         . غطاء الرأس يف املدارس واجلامعات    

  .مازالت ختلق عوائق للفتيات يف التعليم

ي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتخفيض املعدل املرتفـع ألميـة             توص  - 34

ـ اإلناث وتعزيز وصول الفتيات والنساء إىل كافة مستويات التعليم والتـدريس، و            أن ب

وتوصي اللجنة أن   . تشجع على حنو فعال تنوع اخليارات التعليمية والفنية للمرأة والرجل         

 مـن   4 من املادة    1ن تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة       تتضمن هذه التدابري االستفادة م    

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ مزيد مـن         . 25االتفاقية، وتوصية اللجنة العامة     

السياسات والربامج املستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية اليت تواجههـا الفتـاة            

 ال تكون التركية لغتها األم، ال سيما يف         واملرأة اليت تنتمي إىل مجاعات إثنية متنوعة، واليت       

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف  . بني املناطقاملناطق الريفية، وكذلك معاجلة املفارقات      

أن ترصد وتقيم أثر حظر ارتداء غطاء الرأس، وأن جتمع معلومات بشأن عدد من النساء               

ك تدعو الدولة الطـرف     كذل. من املدارس واجلامعات بسبب هذا احلظر     الاليت استبعدن   

إىل القيام مبزيد من التوعية بشأن أمهية التعليم بالنسبة ملساواة املـرأة وتـوفري الفـرص                

  .االقتصادية هلا، وللتغلب على املواقف النمطية

تشعر اللجنة بالقلق، بشأن التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة يف سوق العمـل،                - 35
وتشـعر  .  بكثري من الرجل يف كل من القطاع العام واخلاص         حيث تكسب املرأة أجورا أقل    

اللجنة بالقلق، بشأن ارتفاع مستوى البطالة لدى النساء، واالخنفاض الشديد يف مشـاركتها             
يف القوة العاملة، ال سيما يف املناطق احلضرية، وتركز النساء يف الزراعة بوصفهن عـامالت               

جل بأجر زهيـد أو بـدون أجـور وغيـاب       لألسرة غري مدفوعة األجر ويف عمل غري مس       
كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق، ألن ما يعرقل مشـاركة          . استحقاقات الضمان االجتماعي  

  .املرأة يف سوق العمل هو ندرة مرافق الرعاية لألطفال
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 من  11تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري لكفالة التنفيذ الكامل للمادة              - 36

صي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للقضاء على التمييز يف املهنة، ال سيما             وتو. االتفاقية

وحتث الدولة الطرف على حتسني تـوافر مرافـق رعايـة           . من خالل التعليم والتدريب   

الطفولة امليسرة لألطفال الذين هم دون سن الدراسة، لتيسري دخول املرأة وعودة دخوهلا             

  .إىل سوق العمل

 مع القلق استمرار ارتفاع معدالت وفيات األمهـات والرضـع يف            وتالحظ اللجنة   - 37
  .الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لتحسني حالة صحة املـرأة،     - 38

السيما فيما يتعلق بوفيات األمهات واألطفال، وبأن تبذل كل جهـد ممكـن لتيسـري                

 الطبية اليت يقدمها موظفـون مـدربون،        احلصول على مرافق الرعاية الصحية واملساعدة     

  .السيما يف املناطق الريفية، وخصوصا بالنسبة للرعاية بعد الوالدة

تالحظ اللجنة االفتقــار إىل املعلومات يف التقرير بشأن حالة طالبات اللجـوء يف               - 39
  .الدولة الطرف

ايل، بتوفري صـورة    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام، يف تقريرها الدوري الت           - 40

  .شاملة عن حالة طالبات اللجوء يف تركيا

تالحظ اللجنة نقص املعلومات بشأن مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف التخطـيط                
  .االقتصادي للدولة الطرف

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومـات              

  .اديمراعاة املنظور اجلنساين يف ختطيطها االقتص

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر يف تقريرهـا املقبـل معلومـات عـن                  - 41

اإلحصاءات والبيانات املفصلة حسب اجلنس فيما يتعلق بـاملرأة يف اهليئـة القضـائية،              

والنساء والفتيات الاليت يتجر ن، وكذلك النساء الكرديات وغريهن من اموعـات            

ددة من التمييز، وعن حصوهلن علـى خـدمات الصـحة           النسائية املعرضة ألشكال متع   

  .والعمالة والتعليم، وكذلك عن خمتلف أشكال العنف الذي يرتكب ضدهن

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر يف تقريرها املقبـل، معلومـات عـن                 - 42

املتخذة لكفالة تنفيذ التعديل الدستوري والقـوانني اجلديـدة املـذكورة يف             اإلجراءات

أعاله، وأن تقدم كذلك تقييما ألثرها يف تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية            18و   17الفقرتني  

وتوصـي  . وكفالة وصول املرأة إىل العدالة وإىل االنتصاف يف حاالت وقوع االنتهاكات          
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بأن تعزز الدولة الطرف الربامج التعليمية والتدريبية، ال سيما بالنسبة للقضاة واحملـامني             

ذ القانون، وبشأن اإلصالحات التشريعية اليت دف إىل القضاء على التمييز           وموظفي إنفا 

كذلك توصي اللجنة بالقيام حبمالت توعية هدفها املرأة، كي تستفيد النسـاء      . ضد املرأة 

  .من آليات االنتصاف

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على نواحي القلق اليت مت اإلعراب عنها                - 43

الذي يـتعني أن تقدمـه يف عـام     قات اخلتامية احلالية يف تقريرها الدوري املقبل        يف التعلي 

  . من االتفاقية18يف إطار املادة  2007

تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة حتقيق مشـاركة واسـعة مـن مجيـع                 - 44

رف كما تشجع الدولة الط   . الوزارات واهليئات والكيانات العامة يف إعداد التقرير التايل       

  .على إشراك الربملان يف مناقشة التقرير قبل تقدميه إىل اللجنة

وإن اللجنة، إذ تأخذ يف االعتبار األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومنـاهج              - 45

العمل اليت اعتمدا مؤمترات األمم املتحدة، ومؤمترات القمة، والدورات االستثنائية ذات           

لجمعية العامة الستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل املـؤمتر         الصلة، كالدورة االستثنائية ل   

، ودورة اجلمعية العامـة     )الدورة االستثنائية احلادية والعشرون   (الدويل للسكان والتنمية    

، واملؤمتر العاملي ملكافحة    )الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   (االستثنائية املعنية بالطفل    

كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واجلمعيـة         العنصرية والتمييز العنصري و   

العاملية الثانية للشيخوخة، تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل،             

  .معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق فيما يتعلق مبواد االتفاقية ذات الصلة

دولية الرئيسية السبعة،   تالحظ اللجنة أن تقيد الدول بصكوك حقوق اإلنسان ال          - 46

أي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص           

باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              

 التعذيب  العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة          

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق      

الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز متتع            

دولة وتثين اللجنة على ال   . املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع نواحي احلياة        

  .الطرف ألا صدقت على صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية السبعة

تطلب اللجنة أن يتم نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسـع يف تركيـا،             - 47

موظفو احلكومة والسياسيون والربملانيون واملنظمـات النسـائية        مبن فيهم   لتوعية الناس،   

اختذت لكفالة املساواة للمـرأة، حبكـم    ومنظمات حقوق اإلنسان، بشأن اخلطوات اليت       
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وتطلب اللجنـة إىل    . القانون وحكم الواقع، واخلطوات األخرى املطلوبة يف هذا الصدد        

الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وعلى األخص بني املنظمات النسائية             

. مة للجنـة ومنظمات حقوق اإلنسان، لالتفاقية والربوتوكول االختياري والتوصيات العا      

وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة،            

قـرن احلـادي    املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف ال      : 2000املرأة عام   ”املعنونة  

  .“والعشرين

  


