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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري السابع لتركيا*
 - 1نظــرت اللجنــة ت التقريــر الــدوري الســابع لتركيــا  )CEDAW/C/TUR/7ت جلســتي ا
 1415و  ،1416املعقـــــ ـ ت ت  13مت ز/ي ليـــــ ـ  2016انظـــــــر CEDAW/C/SR.1415
و .)1416وتـر قاممــة اللجنــة بالقضــايا واملسـامر الـ نظر ــا ت  .CEDAW/C/TUR/|Q/7وتــر
ر و تركيا ت .CEDAW/C/TUR/Q/7/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تنظر اللجنة بع التقدير لقيام الدولـة الرـرب بتقـدق تقريراـا الـدوري السـابع .علـى
أهنـا يســاوراا القلـ ألا مةــاركة منظمـات ادتمــع املـد ت ععــدا التقريـر كانــض من فضــة
نســايا .كمــا تق ـدجر اللجنــة الــر و اخلرةيــة ال ـ ار ة مــل الدولــة الرــرب علــى قاممــة القضــايا
واملسامر ال أثاراا الفري العامر ملا قار الدورة ،واي ترحجب بـالعر الةـف ي الـقي قدمـ
ال فد وباإليضاحات األخرى املقدَّمة ر ا على األسئلة ال طرحت ا اللجنة خالل احل ار.
 - 3وت ـ ا اللجنــة علــى الدولــة الرــرب نظــرا ل فــداا الكــاد الــقي ترأســت املــدير العــام،
للمديريــة العامــة ل ضــع املــرأة بـ زارة األســرة والسياســات اضجتماعيــة .كمــا ضــم ممـ ل عــل
وزارة اخلارجيـــة ووزارة الداخليــــة ،ووزارة العمــــر والضـــماا اضجتمــــاعي ،ووزارة التربيــــة
ال طنيــة ،عضــافة عب الاع ــة الداممــة لتركيــا لــدى مكتــب األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة
األخرى ت جنيف.
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باء  -اجل انب اإلجيابية
 - 4ترحجب اللجنة بالتقـدمم ارـرز منـق النظـر ت عـام  2010ت التقريـر الـدوري السـا
للدولــة الرــرب  )CEDAW/C/TUR/6ت مــا يتعل ـ بــاجراء اإلاــالحات التةــريعية و ااــة
اعتمــا القــان ا رقــم  ،6284الصــا ر ت عــام  ،2012بةـ ا منــع العنــف ضــد املــرأة و ايــة
األسرة.
 - 5وترحجب اللجنة جب ـ الدولـة الرـرب ت سـ عطـار عملـ ا املاسسـي والسياسـا
بغية التعجير بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،وتعزيز مساواة اجلنس  ،ومل ذلك مـ ال اعتمـا
ما يلي:
أ)

اضستراتيجية ال طنية للعمالة )2023-2014؛

ب) خرة التنمية العاشرة )2018-2014؛
ج)

خرة العمر ال طنية بة ا متك املرأة الريفية .)2016-2012

 - 6كما ترحب اللجنـة ققيقـة أنـ خـالل الفتـرة املنقضـية منـق النظـر ت التقريـر السـاب ،
قامض الدولة الررب بتصدي الصك ك الدولية واإلقليمية التالية أو اضنضمام علي ا:
أ) الربوت ك ل اضختياري ضتفاقية منااضة التعقيب وغده مـل ضـروب املعاملـة
أو العق بة القاسية أو غد اإلنسانية أو املُ ينة ت عام 2011؛
ب) اتفاقية جملس أوروبا بة ا منع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة والعنـف املـ
ت عام 2012؛

،

جيم  -جماضت اضنةغال الرميسية والت ايات
السياق احلا
 - 7ت ض ء األحداث ال أعقاض على الف ر احل ار مع الدولة الررب ،فضـال عـل أثراـا
ارتمــر علــى حقــ ق اإلنســاا للمــرأة ،ترغــب اللجنــة بص ـ رة اســت نامية ت أا تعــرب عمــا
يساوراا مل ع امر القل عزاء السياق الراال حلالة انعـدام األمـل ،ـا ت ذلـك أحـدث اولـة
متــض مــاخرا لالنقــالب علــى احلك مــة .وتــرتاه اــقه األم ـ ر بالتــدابد العديــدة ال ـ ا ــق ا
احلك مة ا ت ذلك عقصاء أعدا كـادة مـل أعضـاء السـلك القضـامي واملاسسـات األكا يـة
وامل ظف املدني ل ت ذلك املعلةم ا .وتةعر اللجنة زيد مل القل ألا اقه التدابد كـل
أا تاثِّر سلاا على اإلطار الةامر لتمتمع املرأة قق ق اإلنساا.
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ـ ة اللجنــة الدولــة الرــرب علــى تعزيــز التزام ــا عزاء حق ـ ق اإلنســاا ،وحكــم
-8
القان ا واستقالل القضاء فضال عل احلفاظ على حرية التعاد .و يب بالدولـة الرـرب أا
تــرم حق ـ ق اإلنســاا للمــرأة و مي ــا وتعمــر علــى عقراراــا ،مــع احلفــاظ عل ـى النظــام
الدست ري ا ت ذلك ضمانات حق ق اإلنساا .و يب اللجنـة أيضـا بالدولـة الرـرب أا
ترم اضتفاقية باعتاار أهنا متِّر عامال رميسيا للسالم واألمل والتنمية املستدامة على النحـ
القي أعيد الت كيد علي ت قراري جملس األمـل  )2000 1325و ،)2008 1820
وكــقلك ت الت اــية العامــة الصــا رة عــل اللجنــة بــرقم  )2013 30بةــ ا املــرأة ت
حاضت منع ال اع وحاضت ال اع ومـا بعـد الـ اع ،وباعتاـار أا مسـاواة اجلنسـ شـر
لقيا م نظام جيمع ب الد قراطية والسالم.
الربملاا
 - 9تاكد اللجنة علـى الـدور اجلـ اري للسـلرة التةـريعية ت ضـماا التنفيـق الكامـر
لالتفاقية انظر الاياا الصا ر عـل اللجنـة بةـ ا عالقتـ ا مـع الربملـاني الصـا ر ت ور ـا
اخلامسة واألربع ت عام  .)2011وتدع اجلمعية ال طن يـة الكـربى عب أا تقـ م ،اتسـاقا
مع وضيت ا ،با اذ اخلر ات الضرورية فيما يتع لة بتنفيق اقه املالحظات اخلتامية مـل انا
وحىت فترة اإلبالغ التالية جب اضتفاقية.
منظمات ادتمع املد
 - 10يساور اللجنة اضنةغال بة ا التدابد املتزايدة مل حي التقييد والقمـع ،املت ـقة عـرب
الســن ات ،ومنـ ا مـ ال الســجل ضــد مم لــي مــل منظمــات ادتمــع املــد واملنظمــات النســامية،
ومنااري حق ق اإلنساا للمرأة ،والصحفي والناشـر انخـريل ـل ت ذلـك منـل ينتمـ ا
عب ادتمع الكر ي.
 - 11ت اي اللجنة ب ا يئ الدولة الررب بيئـة متكـ تفضـي عب عقـرار مةـاركة فعالـة
للمنظمات النسامية ومنظمـات حقـ ق اإلنسـاا ت تعزيـز تنفيـق اضتفاقيـة ،عضـافة عب مجيـع
الصك ك الدولية األخرى املتعلقة قق ق اإلنساا ت الدولة الررب.
املرأة الكر ية
 - 12تةــعر اللجنــة بــالقل عزاء اســتمرار احلالــة الســلاية للمــرأة الكر يــة ،واــي احلالــة ال ـ
تتفاقم بساب التحيمز ضد ا يت ا اإلثنية واللغ ية ا يفضي عب املزيـد مـل ميةـ ا فيمـا يتعلةـ
ا هلا مل حق ق مدنية وسياسية واقتصا ية واجتماعية وثقافية.
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 - 13تدع اللجنة الدولة الررب عب التصدي ألحـ ال الالمسـاواة الـ ت اج ـا املـرأة
الكر يــة حيـ تتفــاقم اــقه األحـ ال بفعــر األشــكال املتعــد ة اجل انــب مــل التمييــز ال ـ
تتعر هلا املرأة املقك رة .وت اي ب ا تت ق الدولة الررب مجيـع التـدابد الـ مـل شـ هنا
جتسد اهل ة الفاالة ب املرأة الكر يـة وبـ سـامر النسـاء ت الدولـة الرـرب ،مـع ضـماا
وفاء الدولة الررب بالتزام ا ت عطار اض تفاقية حن مجيع النساء اخلاضعات ل ضيتـ ا ـل ت
ذلك النساء الكر يات.
املرأة الالجئة وطالاة اللج ء
 - 14تالحظ اللجنـة ،مـع التقـدير ،أا الدولـة الرـرب رحاـض بـ ك ر مـل مليـ ن ونصـف
ملي ا مل الالجـئ وأغلاـ م مـل السـ ري  ،وأهنـا اعتمـدت مـ ار كـادة لتلايـة احتياجـا م.
على أا اللجنة تةعر بالقل عزاء األح ال املعيةية غد املستقرة وغد انمنة للنسـاء الالجئـات،
س اء اخـر ييمـات الالجـئ أو خارج ـا ،حيـ يحـرنمل ت غالـب األحيـاا مـل اخلـدمات
األساسية والسـلع الالزمـة ،عضـافة عب احلرمـاا مـل التعلـيم ومـل الفـرد اضقتصـا ية والرعايـة
الصحية واملالبس واألغقية وسار التدفئة وم ا النظافـة الصـحية ،فضـال عـل التعـرم مل ـاطر
متزايدة مل العنف اجلنسي وسامر أشكال العنف .كما أا اللجنة تةعر بالقل عزاء:
أ) الزيــا ة امللم ســة ت الاغــاء ت املنــاط الـ تضــم تركيــزات كــادة مــل أعــدا
الالجئ الس ري  ،وخااة ب اـف ب الفتيـات والةـابات ممـل تتـراوا أعمـارال بـ 15
و 20سنة ،وك دا ما يلج ا عب الاغاء ا يتيح هلل احلصـ ل علـى األغقيـة وغداـا مـل السـلع
الالزمة هلل وألطفاهلل.
ب) حالة التقصد السامدة ت اإلبـالغ عـل العنـف املرتكعـب علـى أسـا جنسـا
ضد املرأة الالجئة ،ا ت ذلك العنف اجلنسي ،والت افر اردو لل دمات املت صصة؛
ج) حــاضت الــزواج القســري بـ النســاء والفتيــات الالجئــات ورجــال س ـ ري
وأتراك ،وك دا ما يتم ذلك ت عطار تعدم الزوجات ألسـااب اجتماعيـة اقتصـا ية أو ألغـرا
احلماية.
 - 15ت اــي اللجنــة ب ـ ا تاــا ر الدولــة الرــرب عب ا ــاذ تــدابد ف ريــة لتحس ـ أمــل
الالجئات وطالاـات اللجـ ء مـل النسـاء والفتيـات ،مـع زيـا ة مـا يتـاا هلـل مـل اخلـدمات
األساسية والسلع الالزمة ا ت ذلك األغقية واملالبس وأ وات النظافة الة صـية للمـرأة
الالجئــة وأبنام ــا ،و ــا يضــمل عــدم اضــرراراا لل ق ـ ع ــض وط ـ ة اضســتغال ل ت ادــال
اجلنسي أو ت جمال العمر .واي ت اي ب ا تعمر الدولة الررب على:
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ضماا حص ل املـرأة والفتـاة الالجئـة وطالاـة اللجـ ء علـى فـرد التعلـيم
أ)
والتدريب وسار املعيةة والرعاية الصحية؛
ب) ت فد برامج بناء القدرات لسلرات عنفاذ القـان ا بةـ ا الترايـ الصـارم
لق ـ ان الدولــة الرــرب ،ــا ت ذلــك مــا تقضــي ب ـ اضتفاقيــات الدوليــة ال ـ تعــد الدولــة
املقك رة طرفا في ا ،على حاضت العنف املُرنتكعب على أسا جنسا  ،ا ت ذلـك العنـف
اجلنسي ضد املرأة والفتاة الالجئة وطالاة اللج ء؛
ج) ضماا ت عيـة الالجـئ وطـالل اللجـ ء ،وض سـيما النسـاء ،بةـ ا ليـات
اإلحالة ال طنية لضحايا العنف اجلنسي والعنف املرتكعب علـى أسـا جنسـا  ،فضـال عـل
سار ال ا ل عب ليات العدالة الرمسية.
ال ضع القان

وأمهية وض ا اضتفاقية

 - 16ترحجب اللجنة ب ن طاقا للما ة  90مل الدست ر ،فاا املعاادات الدولية الـ اـدقض
علي ا الدولة الررب ،ا ت ذلك اضتفاقية ،تةكِّر جزءا ض يتجزأ مل القان ا الـ طا .وعليـ ،
فـ ي انتـ اك للحقـ ق الـ ار ة ت مـ اضتفاقيــة كــل أا يرعــل عليـ امل اطنـ ا أمــام اركمــة
الدســت رية .علــى أهنــا تالحــظ غيــاب املعل مــات املتعلقــة بــاجراءات ارــاكم ،ــا ت ذلــك
الــدعاوى املااشــرة املرف عــة أمــام اركمــة الدســت رية منــق أيل ل/ســاتمرب  ،2012حيــ
اضحتجاج مااشرة ب حكام اضتفاقية أو بة ا ترايق ا ،مما قد يةـد عب افتقـار مت ااـر للـ عي
ت ادتمع بةكر عام وب اف ب النساء بةكر خاد ،فضـال عـل قصـ ر املعرفـة باضتفاقيـة
ب اف ب اهليئة القضامية برغم برامج التدريب ال يتم تنظيم ا ت عطار أكا ية العدل.
 - 17ت اي اللجنة ب ا تعمر الدولة الررب على تعزيز بـرامج بنـاء القـدرات للقضـاة،
واملدع العام  ،وارام وم ظفي عنفاذ الق ان بة ا تراي ا لق اعـد واملعـايد القان نيـة
الدولية فيما يتصر ا للمرأة مل حق ق اإلنساا ،ـا ت ذلـك اضتفاقيـة وفقـ اللجنـة ،مـع
عتاحة املعل مـات املتصـلة بـ قه الصـك ك للنسـاء والفتيـات كافـة ،ـا ت ذلـك مـا يـتم مـل
خالل تعميم ترمجات اضتفاقيـة وبروت ك هلـا اضختيـاري ومجيـع الت اـيات العامـة الصـا رة
عل اللجنة ،باللغة ال طنية واللغات ارلية ،على امل اقع الةاكية احلك مية ذات الصلة.
التةريعات التمييزية
 - 18تالحظ اللجنة أا الدولة الررب تاقل ج ا مـل أجـر علغـاء القـ ان الـ متيجـز ضـد
املرأة .على أهنا تةعر بالقل ألا بعض التةريعات التمييزية ض تزال سارية ،ومل ذلك:
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أ) املــا ة  287مــل قــان ا العق بــات بة ـ ا ”فح اــات األعضــاء التناســلية“
و قتضااا ض يزال اختاار العقرية مةروعا ت حالـة أا يـ ذا بـ قـا أو مـدع عـام ،حـىت ت
حالـــة عـــدم م افقـــة املـــرأة أو الفتـــاة علـــى اـــقه املمارســـة التقحميـــة الـ ـ تةـ ـكةر انتـ ـ اكا
خلص ايت ا ،ولسالمت ا الادنية والعقلية على الس اء؛
ب) املـــا ة  13مـــل تنظـــيم تنفيـــق خـــدمات عخـــالء الـــرحم وخـــدمات التعقـــيم
واإلشراب علي ا استنا ا عب القان ا رقم  ،2827القي يقضي بـ ا عهنـاء ـر امـرأة متزوجـة
خاضع عب ”عذْا الزوج“.
 - 19ت اي اللجنة ب ا تاقل الدولة الررب مجيع اجل
الق ان التمييزية ضد للمرأة ،عضافة عب:

الضرورية الكفيلة بالغاء مجيـع

أ) تعـــدير قـــان ا العق بـــات وعلغـــاء الانـــد الـــقي يســـمح بعمليـــات فحـ ـ
األعضــاء التناســلية ،ــا ت ذلــك عجــراء اختاــار العقريــة ،بالنســاة عب امــرأة أو فتــاة بغــد
م افقت ا .كما ت اي ب ا تكفر ا لدولة الررب عـدم تعـريض املـرأة أو الفتـاة لضـغ مـل
أجر ععراء اقه امل افقة؛
ب) عجــراء مجيــع التعــديالت القان نيــة الضــرورية ــا يضــمل أا ضــع عمليــة
اإلج ا ملا يصر عب األسا ع العاشـر أو األسـا ع العةـريل ت حالـة اضغتصـاب ،لقـرار
مل جانب املرأة أو الفتاة احلامر وا غداا.
املاسسة ال طنية حلق ق اإلنساا
 - 20تالحظ اللجنة أا ماسسـة تركيـا حلقـ ق اإلنسـاا قـد حلةـض لـ ا املاسسـة التركيـة
حلق ق اإلنساا واملساواة ،املفرو أا تصاح قيد العمر ت القريب العاجر ،مت خية ت ذلـك
أادافا شتى مل بين ا تعزيز املساواة ومساعدة ضحايا التمييـز ـا ت ذلـك التمييـز علـى أسـا
جنسي .ولكل اللجنة تةعر بالقل عزاء ما يلي:
أ) أا أعضــاء جملــس ع ارة املاسســة معين ـ ا ب اســرة الــرميس أو احلك مــة ممــا
جيعل م يفتقروا عب اضستقاللية ال تقتضي ا املاا ئ املتصلة ب ضع املاسسـات ال طنيـة لتعزيـز
حق ق اإلنساا و ايت ا ماا ئ باريس).
ب) أا قضــايا مســاواة اجلنسـ قــد ض ظــى باضاتمــام والـ عي الالزمـ  ،ومــل
ذلك م ال ما يتصر باألشكال املتةابكة مل التمييز ،فضـال عـل اضسـتفا ة مـل املـ ار الكافيـة
باعتاار أا اقه امل ار تادو دو ة ت ض ء ال ضية العريضة للماسسة املقك رة أعاله.
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 - 21ت اي اللجنة ب ا تق م الدولة الررب ا يلي ت غض ا عطار زما واضح:
أا جتعر املاسسة التركية حلق ق اإلنساا واملسـاواة ت حـال مـل اضمت ـال
أ)
الكامر ملاا ئ باريس بضماا عملية تعي مستقلة ألعضام ا مـع تزويـداا بـامل ار الكافيـة
مل أجر اضضرالع ب ضيت ا؛
ب) أا تضـ مل بنـاء القــدرات ت جمـال املسـاواة بـ اجلنسـ بالنسـاة ألعضــاء
املاسسة ،مع تزويداا بامل ار الكافية مل أجر اضضرالع ب ضيت ا على النح املالمم فيمـا
يتع لة ساواة اجلنس وعدم التمييز ضد املرأة.
اضحتكام عب القضاء واملع نة القان نية
 - 22تةــعر اللجنــة بــالقل عزاء احل ـ اجز املزمنــة ال ـ
القضاء ومن ا:
أ)

ـ ل ب ـ املــرأة وب ـ اضحتكــام عب

افتقار املرأة عب املعل مات بة ا حق ق ا؛

ب) احل اجز اللغ ية ال ت اج ا املرأة الـ ترغـب ت املرالاـة قق ق ـا ،و ااـة
املرأة الكر ية والنساء املنتميات عب أقليات أخرى والنساء الالجئات؛
القان ا؛

ج)

املعرفة اردو ة بة ا مساواة اجلنس لدى مساو عنفاذ القـ ان وممارسـي

) النراق اردو للمع نة القان نية ،س اء مل الناحية اضقتصا ية أو امل ضـ عية،
ــا يــا ي عب عــدم اســتحقاق املع نــة القان نيــة للنســاء الالمــي يتقاضـ احلــد األ ل جـ ر،
فضال عل عدم ت افر املع نة القان نية ت اإلجراءات القضامية اجلنامية وتعقيد اإلجـراء املرلـ ب
إلثاات اقا اضستحقاق ت حال ت افره؛
اـ) عدم ت افر املـ ار اضقتصـا ية املسـتقلة ،ت ماسسـة أمـ املظـاً ،فضـال عـل
سلرت ا اردو ة وافتقاراا عب وحدة مستقلة للمرأة والرفر.
 - 23ت اي اللجنة ب ا تعمـر الدولـة الرـرب علـى عـم بـرامج بنـاء القـدرات وتعزيـز
ال عي جلميع األفرا العـامل ت سـلك العدالـة و ـا يقضـي علـى اـ ر التنمـيه اجلنسـا
ويدمِج منظ را جنسانيا ضمل مجيع ج انب النظام القضامي .كما ت اي ب ا تعمر الدولـة
الررب على:
زيــا ة وعــي املــرأة قق ق ــا وبال ســامر املتاحــة هلــا مــل أجــر عنفــاذ اــقه
أ)
احلق ق ،مع عيالء تركيز خاد لدمج حق ق املرأة ومساواة اجلنسـ ت املنـااج الدراسـية
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على مجيع مسـت يات التعلـيم ـا ت ذلـك بـرامج اإلملـام بـالن احي القان نيـة والت كيـد علـى
الدور ار ري إلمكانية احتك ام املرأة للقضـاء فضـال عـل ور الرجـال والفتيـاا باعتاـارام
عاة وأاحاب مصلحة ت تعزيز حق ق املرأة؛
ب) ضماا تقدق املع نة القضـامية جمانـا ،ـا ت ذلـك مـا يـتم بـاللغت الكر يـة
والعربيــة ،قي ـ تت ـ افر للنســاء الالمــي يفتقــرا عب اإلمكانــات الكافيــة ،وض ســيما الالمــي
يت قاض ـ احلــد األ مــل األجــر ،ــا ت ذلــك مــا يــتم مــل خــالل عنةــاء مكاتــب املع نــة
القان نية ت املناط الريفيـة أو الناميـة ،وت سـيع مةـروع ”تقـدق الـدعم لتحسـ ممارسـات
املع نــة القان نيــة مــل أجــر اضحتكــام عب القضــاء جلميــع مــل تضــم م تركيــا“ الــقي يتـ لةى
تنفيقه ا ا رابرات ارام األتراك ت شراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنامي؛
ج) عنةــاء وحــدة خااــة ضــمل ماسســة أمــ املظــاً معنيــة قمايــة حقــ ق
بــاملرأة وكفالــة
اإلنســاا للنســاء واألطفــال ،مــع وضــع وتنفيــق سياســة لضــماا الن ـ
تزويداا بالتم ير الكات؛
انلية ال طنية للن

باملرأة

 - 24تالحــظ اللجنــة ،مــع القل ـ  ،أا ال ـ زارة املســاولة عــل املــرأة وشــاوا األســرة ،واــي
خاضــعة للســلرة املااشــرة لــرميس الـ زراء وهلــا مركــز خــاد بالنســاة للـ زارات العا يــة ،حـ ةر
ل ا ت عام  2011وزارة األسرة والسياسات اضجتماعية مع زيـا ة التركيـز علـى ور املـرأة
ت األسرة بدض مل حق ق املرأة ومساواة اجلنس  ،وبغـد عشـارة ـد ة عب املـ ار امل صصـة
حلق ق املرأة ومساواة اجلنس  .كما أهنا تةعر زيد مل القلـ ألا بـرامج التـدريب مـل أجـر
تعزيز ال عي ال تقدم ا املديرية العامة املعنية ب ضع املرأة عب املـ ظف العمـ مي بالـقاتً ،
تعد تةمر مناذج ملساواة اجلنس على أسا منتظم .وفضال عل ذلك ،فـاا اللجنـة يسـاوراا
قل بالغ ألا خرة العمر ال طنية بةـ ا مسـاواة اجلنسـ  ً )2020-2015يـتم اعتما اـا
رمسيا وض جرى تنفيقاا حىت انا.
 - 25ت اي اللجنة ب ا تعمر الدولة الررب على:
بــاملرأة وتكليف ــا ب ضيــة مالممــة لضــماا
أ) تــدعيم انليــة ال طنيــة للن ـ
مساواة اجلنس  ،مع اعتما امل ار الاةـرية والتقنيـة واملاليـة الكافيـة هلـقه انليـة وضـماا
تركيزاا على حق ق مجيع النساء ت الدولة الررب بص رة مستقلة عل السياق األسري؛
ب) ضــماا أا تتعــاوا انليــة ال طنيــة بصــ رة وثيقــة مــع أمــ املظــاً ومــع
املاسسة التركية احلدي ة اإلنةاء املعنية قق ق اإلنساا واملساواة.
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ج) عقــرار وتنفيــق خرــة العمــر ال طنيــة بة ـ ا مســاواة اجلنســ - 2015
 ) 2020لتعزيــز مســاواة اجلنسـ والقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ،وضــماا أا تةــمر
بــرامج التــدريب علــى تعزيــز ال ـ عي ال ـ تقــدم ا املديريــة العامــة املعنيــة ب ضــع املــرأة عب
امل ظف العم مي بالقات ،وحدات تدرياية بة ا مساواة اجلنس .
التدابد اخلااة املاقتة
 - 26تالحظ اللجنـة أا املـا ة  10مـل الدسـت ر تـن علـى تـدابد خااـة ماقتـة .بيـد أهنـا
تةـــعر بـــالقل ألا ف ـــم الدولـــة الرـــرب أو اســـت دام ا هلـــقه التـــدابد ياـــدو مقصــ را علـــى
التح يالت النقدية للنساء الالمي جيدا أنفس ل ت حاضت مل احلرماا.
 - 27ت اي اللجنة ب ا تق م الدولة الررب بتنفيق التدابد اخلااـة املاقتـة طاقـا للمـا ة
 ) 1 4مل اضتفاقية والت اية العامة للجنة رقم  )2004 25بة ا امل ض ع ،مـل أجـر
التع جير باملساواة الفعلية بـ املـرأة والرجـر ت مجيـع ادـاضت حي مـا تكـ ا املـرأة قااـرة
التم ير أو رومة مل املزايا ،ا ت ذلك جمـاضت التعلـيم وسـ ق العمـر واحليـاة السياسـية
والعامــة .كمــا ت اــي ب ـ ا تق ـدجم الدولــة الرــرب بــرامج بنــاء القــدرات مــل أجــر عطــالع
املساول ذوي الص لة على مف م التدابد اخلااة املاقتة.
الص ر النمرية واملمارسات الضارة
 - 28يســاور اللجنــة القل ـ بةـ ا اســتمرار الص ـ ر النمريــة التمييزيــة املتجــقِّرة فيمــا يتعل ـ
بـ وار ومســاوليات املــرأة والرجــر ت األســرة وت ادتمــع ،ممــا ياــالغ ت الت كيــد علــى الــدور
التقليدي للنساء ك م ات وزوجات ،و ا ينال مل ال ضع اضجتماعي للمرأة ومـل اسـتقالليت ا
وفرا ـ ا التعليميــة ومســارا ا امل نيــة ،وية ـكةر ســااا كامنــا للعنــف املمــارن ضــد املــرأة علــى
أســا جنســا  .وتالحــظ مــع القلـ أا امل اقــف األب يــة ت حــال مــل التصــاعد ضــمل نرــاق
سلرات الدولة وادتمع .كما أا مساواة اجلنس تتعـر للتقـ يض بصـ رة سـافرة ومتزايـدة
مل جراء املفاايم الغامضة التعريف بة ا ”اإلنصاب ب اجلنس “ أو ”العدالـة اجلنسـانية“.
وتالحــظ اللجنــة مــع القل ـ أا مم ـ ل حك ـ مي رفيعــي املســت ى أ ل ـ ا ت مناســاات عديــدة
بايانات متييزية ،بر وم ينة بة ا النساء الالمي ض يلتزمل باأل وار التقليدية.
 - 29ت اي اللجنة ب ا تعتمد الدولة الرـرب اسـتراتيجية شـاملة للقضـاء علـى امل اقـف
األب ية والص ر النمرية املقْ لاة ال متي ز ضد املرأة و ـا يتفـ مـع أحكـام اضتفاقيـة .،علـى
أا تةمر اقه التدابد ج ا ماقولة على األاعدة كافة ،بالتعاوا مع ادتمع املـد  ،مـل
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أجــر ت قيــف اجلم ـ ر وتعزيــز ال ـ عي بة ـ ا األثــر الســلل النــاجم عــل الص ـ ر النمريــة
التمييزية ،على متتمع املرأة ا هلا مل حق ق اإلنساا.
 - 30كما تةعر اللجنة بالقل بة ا:
املمارسة السارية ،وخااة ت املناط الريفية والنامية ،وتقضـي بتقـدق الانـات
أ)
عرامس مل أجر تس ية العداوات الدم ية واستمرار فع ”أسعار العرامس“ ت بعض املناط ؛
ب) ما يفا عن بة ا حاضت الفتيات الالمي تعرَّضـل لالغتصـاب أو التحـرم
أُجارا على الزواج مل املعتديل علي ل باسم احلفاظ على ما يسمى ”شرب“ العاملة.
ج) العد الكاد مل زجيات األطفال وض سيما ت املناط الريفية اررومـة ،فضـال
عل تقعامر ادتمع هلا على نراق واسع مع قص ر اجل املاقولة مل جانب الدولة الرـرب ملنـع
حاضت زواج األطفال وعنزال العقاب الكات باجلناة.
 - 31تســترعي اللجنــة اضاتمــام عب الت اــية العامــة املةــتركة رقــم  31للجنــة املعنيــة
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املرأة/التعليــ العــام رقــم  18للجنــة حقــ ق الرفــر بةــ ا
املمارسات الضارة  ) 2014وت اي ب ا تعمر الدولة الررب على:
ضـــماا جتـــرق أي شـــكر مـــل أشـــكال بيـــع أو تاـــا ل النســـاء والفتيـــات
أ)
ألغــرا تس ـ ية املنازعــات ،مــع التحقي ـ ت اــقا األمــر واراكمــة علي ـ وعنــزال العقــاب
الكات باجلناة؛
ب) ا ـــاذ التـــدابد الضـــرورية ،ـــا ت ذلـــك ج ـ ـ تعزيـــز الـ ـ عي وع خـــال
التعديالت القان نية ـا يكفـر عـدم عجاـار أي ضـحية مـل ضـحايا اضغتصـاب أو التحـ مر
على الزواج مل اجلا ؛
ج) التنفيق الفعـال حلظْـر زواج األطفـال وتـدعيم ج ـ
الضارة املتربة على زواج األطفال على احة ومناء الفتيات.

الت عيـة بةـ ا انثـار

العنف املرنتكعب على أسا جنسا ضد املرأة
 - 32تالحــظ اللجنــة مــا ت عــام  2012مــل اعتمــا القــان ا رقــم  6284بة ـ ا منــع
العنف ضد املرأة و اية األسرة .عضة أهنـا تالحـظ مـع القلـ أا القـان ا ض ينرـ ي علـى جتـرق
العنــف املـ علــى اــقا النحـ  ،وض يةــمر أي بنــد يتصــر حاكمــة ومعاقاــة مرتكايـ  .كمــا
يساوراا القل عزاء اضستمرار القي ض ينقرع للعنف املنـ جي واملتفةـي علـى أسـا جنسـا
ضد املرأة ت الدولة الررب ،ا ت ذلك العنف اجلنسي والعنف النفسا  ،فضـال عـل احلرمـاا
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مـل احلصـ ل علــى الســلع األساســية واـ مــا ـارن ضــد املــرأة ت النرــاق اخلــاد .كمــا أهنــا
تالحظ مع القل ما يلي:
تعرم عد ٍ كاد مل النساء للقتـر علـى يـد شـركام ل األقـرب أو السـابق
أ)
أو على يد أزواج ل أو أفرا أسرال؛
ب) أا أوامر احلماية قلةما يتم تنفيقاا ،فضال عل قصـ ر راـداا ،وأا م ـر اـقا
التقصد ك دا ما يا ي عب ممارسة عنـف ط يـر األجـر وعلـى أسـا جنسـا ضـد املـرأة بـر
وعب قتر النساء ذوات العالقة؛
ج) القصـ ر الكــاد ت اإلبــالغ عــل العنــف نظــرا حلــاضت التةـ د واخلـ ب مــل
اضنتقام واضعتما اضقتصا ي على العنصر اجلا فضال عل األميـة القان نيـة واحلـ اجز اللغ يـة
و/أو غياب ال قة ت سلرات عنفاذ الق ان ؛
) قص ر سار املساعدة وأوج اإلنصاب املتاحة للمرأة الـ تسـعى عب اهلـروب
مل العالقات العنيفة ،وا ما ينعكس ت أم ر شتى مل بين ا نق عد املالجـئ املقامـة علـى
أسا ت زيع جغرات غد كاب ،عضافة عب عدم مالءمة األحـ ال بالنسـاة للنسـاء املقيمـات ت
املالجئ ا ت ذلك انتةار حاضت التفتـي اضقتحـامي ،ومصـا رة اهل اتـف ارم لـة للضـحايا
وتقييــد ســاعات الــدخ ل واخلــروج ،فضــال عــل املمارســة املتكــررة إلعــا ة ادــا علــي ل عب
شركام ل املاذي أو عجاارال على اضفتراق عل أطفاهلل.
اـ) األحكـام امل ففـة الصـا رة قـ مـرتكل جنايـة العنـف اجلنسـي ـل ت ذلــك
القيل ت اض ع انت م بارتكاب اغتصـاب الفتيـات ،فضـال عـل األحكـام امل ففـة الصـا رة علـى
أسا ”حسل سل ك“ اجلا خالل اراكمة.
و) برغم تصدي الدولة الررب ،بغد فُّظ على اتفاقية اسرنا ل ،وا ما كـاا
م ضع ترحيب مل جانب اللجنة فال يزال اناك التمييز والعنف اللـقاا يسـت دفاا النسـاء مـل
امل ليــات ومز وجــات اجلــنس ومغــايرات اهل يــة اجلنســية .واــقا العنــف يتفــاقم ت ض ـ ء عــدم
معاقاــة مــرتكل جــرامم الكراايــة ــا ت ذلــك العنــف الةــديد امل ج ـ ضــد الن عيــات الســاب
ذكراــا مــل النســاء أو قتلـ ل ،أو بســاب غيــاب مــج ”املْيــر اجلنســي واهل يــة اجلنســانية“ ت
التةــريعات املتعلقــة جبــرامم الكراايــة ،عضــافة عب جم ــا ضــمل األســس ارظ ـ رة للتمييــز ت
القان ا رقم  ،6701وا ما يةكةر انت اكا للما ة  )3 4مـل اتفاقيـة اسـرنا ل ،فضـال عـل
قا ل اراكم ضنرااق املا ة  29مل قان ا العق بات بة ا ”اضسـتفزاز غـد املُـربر“ ت قضـايا
قتر النساء املقك رات أعاله ا ي فِّر ظروفا للت فيف لصاحل مرتكل تلك اجلرامم.
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 - 33اتفاقا مع ت ايت ا العامة رقم  )1992 19بة ا ا لعنف ضـد املـرأة والغايـة - 5
 2مل أاداب التنمية املستدامة ،بة ا القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد مجيـع النسـاء
والفتيات ت النراق العام واخلاد ا ت ذلك اضجتـار واضسـتغالل اجلنسـي وسـامر أنـ اع
اضستغالل األخرى ،ت اي اللجنة ب ا تعمر الدولة الررب علـى تعزيـز ج اـا ملكافحـة
العنف املرنتكعب على أسا جنسا ضد املـرأة ـا ت ذلـك األسـااب الكامنـة وراءه .كمـا
ت اي ب ا تعمر الدولة الررب على:
التنفيــق الفعــال خلرــة عمل ـ ا ال طنيــة بة ـ ا مكافحــة العنــف ضــد املــرأة
أ)
)2019 - 2016؛
ب) عقــرار التعــديالت التةــريعية الضــرورية ال ـ تنر ـ ي علــى جت ـ رق تصــريح
للعنف امل و ا يتيح اكمة ومعاقاة اجلناة؛
ج) الراـــد الفعـــال ألوامـــر احلمايـــة ،واملعاقاـــة علـــى انتـــ اكا ا ،وعجـــراء
التحقيقات ،و مير املساولية مل ظفي عنفاذ القان ا والعامل ت السلك القضامي ت حالـة
عدم تسجير الةكاوى أو عادار وعنفاذ أوامر احلماية؛
) تةجيع اإلبالغ عل العنف امل ضد املرأة والفتاة ا ت ذلك ما يتم مـل
خالل شل الت تعزيز الـ عي عـل طريـ وسـامر اإلعـالم وبـرامج الت قيـف اجلمـاادي،
وزيــا ة عــد القاضــيات وم ظفــات عنفــاذ القـ ان  ،وضــماا التحقيـ الفعــال ت التقــارير
املرف عة وتزويد ادا عل ي ل ا يكفي مل سار املساعدة واحلماية؛
اـ) تزويد النساء الالمي ض يسترعل الع ة انمنـة عب بيـ ل بسـار املسـاعدة
على بناء حياة مسـتقلة ،وقـد تةـمر اـقه املسـاعدة تقـدق الـدعم النفسـا  -اضجتمـاعي
والتدريب امل ا ا يتيح هلل مزاولة أنةـرة مـدرَّة للـدخر مـع العمـ ر عنـد الضـرورة علـى
ضماا سالمت ل وا يت ل املتغيجرة؛
و) عنةاء خه سـاخل ويعمـر علـى مـدار  24سـاعة ت اليـ م وسـاعة أيـام ت
األسا ع ويتك لةم القامم ا بتةغيل أيضا اللغت الكر ية والعربية؛
ز) ضماا أضة ت ست دنم معايد غد ذات اـلة ،ومنـ ا مـ ال ح سـل السـل ك ت
ار كمة كي تةكِّر أسسا تفضـي عب فيـف األحكـام الصـا رة علـى مـرتكل العنـف علـى
أسا جنسا ضد املرأة؛
ا) اتساقا مع ت ايا ا العامة رقـم  19وت اـيت ا رقـم  )2010 28بةـ ا
اضلتزامـات األساسـية للــدول األطـراب جــب املـا ة  2مـل اضتفاقيــة ،عضـافة عب اتفاقيــة
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اســرنا ل ،يــتم ت ـ خي اليقظــة ال اجاــة حلمايــة النســاء مــل امل ليــات واملز وجــات اجلــنس
ومغــايرات اهل يــة اجلنســية التمييــز والعنــف ،مــل خــالل ع راج ” امليْــر اجلنســي واهل يــة
اجلنســانية“ ت التةــريعات املتصــلة جبــرامم الكراايــة ت القــان ا  ،6701مــع ضــماا أضة
يستفيد منل يرتكا ا جر ة العنف ضـد اـاض ء النسـاء مـل ظـروب الت فيـف الـ تنرـ ي
علي ا املا ة  29مل قان ا العق بات.
حاضت القتر واإلجاار قسرا على اضنتحار باسم ما يسمى بــ ” الةرب“
 - 34تةعر اللجنة بالقل بة ا استمرار اجلرامم ال تةـمر حـاضت القتـر وترنتكعـب باسـم
ما يعرنب ب نـ ”الةـرب“  ،وعزاء العـد الكـاد نسـايا مـل حـاضت اإلجاـار علـى اضنتحـار أو
حاضت القتر املستترة .واـي تالحـظ مـع القلـ أا ج ـ الت عيـة الـ تاـقهلا الدولـة الرـرب
لرفض مف م ”الةرب“ القي يا ي عب استمرار قتر النسـاء والتغاضـي عـل اـقه اجلر ـة ً
تكل كافية .وتالحظ أا املعل مات املقدمة مل جانب الدولة الررب ،ومفا اا ب ا املـا ة 29
مل قان ا العق بات تن على ظـروب الت فيـف ت حالـة ”اضسـتفزاز غـد املـربَّر“ ض تنراـ
على حاضت القتر باسم ما يعرنب ب ن ”الةرب“ .كما أا اللجنـة تةـعر بـالقل ألا اـقا ض
يةكِّر ضمانا قان نيا كافيا حي أا الانـد الـقي ظظـر اـراحة ترايـ املـا ة  29يتعلـ فقـه
قاضت القتـر باسـم ”العـرب“  ) toreومـل فقـد ض يغرةـي باسـتمرار حـاضت القتـر باسـم
ما يعرب ب ن ”الةرب“ .)namus
 - 35ت اي اللجنة بـ ا تعمـر الدولـة الرـرب علـى تـدعيم ج
واملعاقاة على مجيع اجلرامم امل رتكاة باسم ما يعرب ب ن ” الةرب“ و:

اـا مـل أجـر اراكمـة

أ) تعدير قان ا العق بات بغية استاعا اجلرامم املرتكاة باسـم ” الةـرب“ مـل
تراي املا ة  29مل اقا القان ا؛
ب) ضــماا أا يــتم التحقيـ بصـ رة فعالــة ت حــاضت اضنتحــار وت احلـ ا ث
وحاضت ال فيات العنيفة األخرى ال تقع ضـحيت ا ال نسـاء والفتيـات ـا ت ذلـك مـا يـتم
باست دام قرامل األ لة اجلنامية م ر التةريح الرل و/أو النفسا .
ج) ضــماا أا يلتــزم املــدع ا العــام ا والقضــاة التزامــا اــارما بترايـ املــا ة
 84مل قان ا العق بات بة ا اضنتحار حي ما يقتضي األمر ترايق ا؛
) الت ل مل التص ر القامم على أا شرب ومكانة الرج ر أو األسرة أمـ ر
ترتاه ارتااطا ض ينفصم عل السل ك القي تتاع أو يفتر أا تتاع املرأة ال تربر ـا بـم
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الة القرابة  ،وا األمر القامم على أسـا امل اقـف األب يـة ممـا يفضـي عب السـيررة علـى
املرأة واحلد مل استقالهلا الة صي ويتناىف مع اضتفاقية.
تضرر املرأة مل جـر اء عـ ة العنـف بـ قـ ى األمـل التركيـة وحـزب العمـال الكـر ي ت
أعقاب اهنيار عملية السالم ت عام .2015
 - 36تالحظ اللجنة أا الدولـة الرـرب ت اجـ حاليـا سلسـلة مـل أعمـال اإلراـاب وغداـا
مل أعمال العنف ،وتسلةم متاما باحلاجة عب اية م اطني ا مل م ر اقه األعمال .ومع ذلـك،
تةد اللجنة عب أا حق ق اإلنساا ض بد مل ايت ا حىت ت سياق تدابد مكافحـة اإلراـاب،
كما تالحظ اللجنة ،مع القل  ،أا مثة عـد ا كـادا مـل املـدني وأغلاـ م مـل األكـرا  ،ـل ت
ذلك الك د مل النساء ،أفيد بقتل م أو ض ع م لراملة العنـف ،ـا ت ذلـك ارتكـاب العنـف
اجلنســي ،ت ســياق عمليــات مكافحــة اإلراــاب الـ نفــق ا قـ ى األمــل التركيــة ضــد حــزب
العمــال الكــر ي ،الــقي ين عظــر علي ـ مــل جانــب الدولــة الرــرب ،ومــل جانــب بعــض الــدول
األخرى ،على أن منظمة عراابية ،فضال عمل يرتار ا بقلك مـل فصـامر الةـااب ت جنـ ب
شــرق الدولــة الرــرب ،وخااــة ت ســياق حــاضت حظــر التجـ ال املفروضــة بصـ رة مت ـ اترة
وبعض ا ألمد ط ير للغاية ،وقد ض تستند على ط ل اخله عب أسا قان  .وبصـ رة خااـة
فاا اللجنة يساوراا القل بة ا:
اض عاءات امل ثةقة ب ا نساء األكـرا كُـل يتعرَّضـل لراملـة التحـرم والعنـف
أ)
صــاات و/أو املقتـ ضت سـ اء
اجلنسـي والت ديـدات اجلنســية ،وأا الصـ ر العاريــة للنسـاء املغتن ن
مل اف ب املدني أو مل متةد ي حزب العمال الكر ي) تقامس ا على وسـامر اضتصـال
اضجتماعي ب اسرة ق ى األمل ك سيلة للترويع؛
ب) حقيقة أا عد ا كادا مل األش اد تعرض ا للتةريد بعيدا عل يارام ،ـل
ت ذلك الك د مل النساء ،الالمي خيضعل ألشكال متعد ة ومتن عة مل التمييز ،حيـ يجانـرا
على الن م ت الة ارع مما يعرض ل للمزيـد مـل يـاطر العنـف اجلنسـي وسـامر أشـكال العنـف
األخرى؛
ج) حقيقة أن ً يتم حىت انا اعتما خرة العمـر ال طنيـة مـل أجـر تنفيـق قـرار
جملس األمل رقم  )2000 1325بة ا املرأة والسالم واألمل.
 - 37طاقا للما ة  2مـل اضتفاقيـة ،وأخـقا بعـ اضعتاـار الت اـيات العامـة للجنـة رقـم
 19ورقم  28ورقم  ،30ت اي اللجنة ب ا تعمر الدولة الررب على:

14/24

16-12875

CEDAW/C/TUR/CO/7

ا ــاذ مجيــع اخلر ـ ات املمكنــة ضســتعا ة مفاوضــات الســالم مــع حــزب
أ)
العمــال الكــر ي وفصــامر الةــااب املرتارــة ب ـ  ،وضــماا ع راج منظمــات حق ـ ق املــرأة
ومنظمات حق ق املرأة ت مجيع مفاوضات السالم وت عمليات ععا ة الاناء والـتعمد فيمـا
بعد ال اع.
ب) عجــراء التحقيقــات وعقامــة اراكمــات وعنــزال العق بــة الكافيــة ت حــاضت
انت اكات حق ق اإلنساا ال ترتكا ا ق ى األمل وق ات الدفاع ،فضال عما يتم ارتكابـ
مل جانب حزب العمال الكر ي وأية مجاعة مسلحة أخرى؛
ج) ضماا أا تـتم التحقيقـات بصـ رة فعالـة وغـد متحيجـزة وشـفافة ـا يكفـر
ت افر ثقة اجلم ر ت اقه اإلجراءات ،مـع عنةـاء ليـة قيـ مسـتقلة وغـد متحيجـزة هلـقا
الغر مزو ة باملساعدة الدولية؛
) املاــا رة عب ا ــاذ خر ـ ات ف ريــة لضــماا املســاءلة وتقــدق الــدعم الرــل
والنفسا وغد ذلك مل أن اع الدعم عب ضـحايا أشـكال العنـف اجلنسـي وسـام ر أشـكال
العنــف األخــرى ،وكفالــة أوج ـ اإلنصــاب الكافيــة ــا ت ذلــك اســتر ا احلق ـ ق وتقــدق
التع يض وععـا ة الت ايـر والترضـية وضـمانات عـدم التكـرار بالنسـاة للنسـاء مـل ضـحايا
انت ـ اكات حق ـ ق اإلنســاا املرتكاــة ت ســياق ال ـ اع املس ـ لةح أو خــالل تــدابد مكافحــة
اإلرااب.
س ـ ســار حص ـ ل النســاء والفتيــات املةــر ات اخليــا علــى التعلــيم
اـ)
والصحة والسكل ألنفس ل وألطفاهلل ،وضماا عمكانيـة عـ ة النسـاء املةـر ات ب سـرع
ما كل عب يارال مع عاالا منازهلل عب حي تكتسب ظروب السكل الالم .
 - 38وتــدع اللجنــة الدولــة الرــرب عب أا تقــر عطــارا زمنيــا واضــحا إل ــاز واعتمــا
مةــروع خرــة العمــر ال طنيــة مــل أجــر تنفيــق قــرار جملــس األمــل ،)2000 1325
بالتعاوا مع مم الت املنظمات النسامية ،وضماا أا تراعي املنظـ ر الكامـر جلـدول أعمـال
جملس األمل بة ا املرأة والسالم واألمل على النح الـقي يـنعكس ت القـرارات 1820
 )2008و  )2009 1888و  )2009 1889و  )2013 2122مـــع تنفيـــقاا
بغد ت خد.
اضجتار واضستغالل ألغرا

الاغاء

 - 39تالحــظ اللجنــة اجل ــ الــ تق ـ م بــا الدولــة الرــرب مــل أجــر مكافحــة اضجتــار
باألش ـ اد .علــى أهنــا تةــعر بــالقل بة ـ ا اســتمرار اضجتــار بالنســاء والفتيــات ،س ـ اء علــى
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الصعيد الداخلي أو عرب احلدو وألغرا اضسـتغالل اجلنسـي ،ـا ت ذلـك احلـاضت املتكـررة
لالجتــار بالفتيــات الس ـ ريات مــل أجــر اضســتغالل ألغــرا الاغــاء مــل خــالل وع ـ كاذبــة
بــالزواج أو قيــاة أفضــر ت الدولــة الرــرب ،فضــال عمــا يتعةلـ با عــاءات م ثقــة وتةـ د بـ ا
املرااقــات الالجئــات يــتم بــيع ل كعــرامس مــل ييمــات اللج ـ ء ت الدولــة الرــرب .كمــا أا
اللجنة يساوراا القل بة ا:
أ)

اقتصار األمر على تةغير  4مالجئ فقه ض غد لضحايا اضجتار؛

ب) قص ر التدابد املت قة مل أجر التحديـد املاكِّـر هل يـة ضـحايا اضجتـار ،فضـال
عل نق خدمات احلماية املكف لة هلل؛
ج) التقــارير الـ تفيــد بـ ا ضــحايا اضجتــار ،ــل ت ذلــك النســاء املةــاركات ت
جمــال الاغــاء ،ت ـ قيف ل واحتجــازال وترحيل ـ ل بســاب أعم ـال مرتكاــة كنتيجــة تعرمض ـ ل
لالجتار.
 - 40ت اي اللجنـة بـ ا تعمـر الدولـة الرـرب علـى زيـا ة اجل ـ
اضجتار ،وأا تق م ا يلي:

الـ تاـقهلا ملكافحـة

أ) تعزيز ج التدريب وبناء القـدرات بالنسـاة عب مسـاو عنفـاذ القـ ان
وضــاا احلــدو ــا يزيــد مــل قــدر م علــى ديــد اهل يــة وتقــدق املســاعدة ملــل كــل أا
يصاحل ضحايا اضجتار؛
ب) قي زيا ة كادة ت قدرة املالجئ املتاحة لصاحل ضحايا اضجتار ،وضـماا
حص هلل علـى رعايـة طايـة جيـدة ،مـع عتاحـة سـار تقـدق املةـ رة والـدعم املـا والفـرد
التعليمية ،فضال عل عمكانية حص هلل باداا على اخلدما ت القان نية ؛
ج) ضماا ععفاء النسـاء مـل ضـحايا اضجتـار واضسـتغالل ألغـرا الاغـاء مـل
أي مســاولية ،مــع تزويــدال ب وج ـ احلمايــة الكافيــة ،ومن ـ ا م ـ ال بــرامج ايــة الة ـ
وتصاريح اإلقامة املاقتة بصرب النظر عـل قـدر ل أو اسـتعدا ال للتعـاوا مـع السـلرات
القضامية.
املةاركة ت احلياة السياسية والعامة
 - 41يســاور اللجنــة اضنةــغال عزاء اشفــا مةــاركة النســاء عنــد مجيــع مســت يات اــنع
القــرار ،س ـ اء علــى الصــعيد ال ـ طا أو ارلــي ،ــا ت ذلــك مــا يــتم ضــمل اــف ب احلك مــة
والربملاا حي املست ى يدن عـل املت سـه العـاملي ،بـر عنـ تننـاعق ن بعـد تةـريل ال ـا /ن فمرب
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 ،2015وكــقلك ت ســلك اهليئــة القضــامية واخلدمــة املدنيــة ،فضــال عــل عــدم ا ــاذ خرـ ات
د ة مل أجر التصدي ل سااب الكامنـة وراء اـقا ال ضـع ـا ت ذلـك امل اقـف اضجتماعيـة
وال قافية السامدة.
 - 42واتسـاقا مـع ت اـيت ا العامـة رقــم  )1997 23بةـ ا املـرأة ت احليـاة السياســية
واحلياة العامة ،ت اي اللجنـة بـ ا تت ـق الدولـة الرـرب تـدابد مـل بينـ ا التـدابد اخلااـة
املاقتة طاقا للما ة  ) 1 4مل اضتفاقية وللت اية العامة للجنة رقم  ،)2004 25ـا ت
اــر عب
ذلــك احلِصـ واملعــايد ذات األطــر الزمنيــة ارــد ة ،عضــافة عب التــدريب ،ــا ي ج
قي املةاركة املتكافئة والكاملة للنساء ت احلياة السياسية والعامة وت انع القـرار علـى
املست ى ارلـي والـ طا وكـقلك بـ اـف ب اهليئـة القضـامية وت سـلك اخلدمـة املدنيـة.
وت اي اللجنة أيضا ب ا تقـ م الدولـة الرـرب بتنفيـق أنةـرة تعزيـز الـ عي علـى مسـت ى
ادتمــع ككــر ب ة ـ ا أمهيــة مةــاركة املــرأة ت اــنع القــرار ،ــا ت ذلــك مةــاركة النســاء
املنتميات عب فئات رومـة أو م م ةـة ،مـع يئـة بـرامج التـدريب علـى القيـا ة وم ـارات
التفاو بالنساة للقيا ات النسامية ت احلاضر واملستقار.
التعليم
 - 43ض تــزال اللجنــة تةــعر بــالقل بة ـ ا ارتفــاع معــدل التس ـرمب ب ـ اــف ب الفتيــات
والنساء ،وقص ر مت يل ل ت جمال التدريب امل ـا والتعلـيم العـا وض سـيما ت املنـاط الريفيـة
اررومــة وت وجمتمعــات الالجــئ  .واــي تالحــظ أا التةــريعات املعتمــدة جمــد ا متــد التعلــيم
اإللزامي عب  12سنة .ومع ذلك فاللجنـة يسـاوراا اضنةـغال ألا اـقا امل رـه يسـمح أيضـا
للتالميق ،رانا افقة أولياء أم رام ،ب ا خيتـاروا التعلـيم املدرسـي ت الايـض اعتاـارا مـل سـل
 12سنة وأا ي اال ا تعلـيم م ت املـدار الدينيـة املت صصـة  .)hatipواللجنـة منةـغلة ألا
اــقا األمــر قــد يفضــي بالــقات عب أثــر ســلل علــى الفتيــات باعتاــار أا التعلــيم املـ والتعلــيم
القامم على األسـا الـديا قـد يعـزجز الـدور التقليـدي للفتيـات باعتاـارال زوجـات وأم ـات،
وقــد ض خيضــع بــنفس القــدر لعمليــات الراــد الفعــال علــى حنـ مــا اـ احلــال بالنســاة للنظــام
املدرسي احلك مي .وفضال عل ذلك فاا اللجنة تالحظ مع القل ما يلي:
أ) اســتمرار وج ـ الق الــب النمريــة التمييزيــة ال ـ تص ـ جر النســاء ك م ــات أو
ربات بي ت فيما تصـ جر الرجـال كمةـارك فعـال ت احليـاة اضقتصـا ية واحليـاة العامـة ،ت
بعــض الكُتــب املدرســية املقــررة ،وبالــقات الكتــب املدرســية املقــررة لالجــئ  ،واــي الكتــب
القاممة على أسا املن ج التعليمي الس ري؛
ب) غياب الت قيف ت املدار بة ا الصحة واحلق ق اجلنسية واإل ابية؛
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ج) اشفــا مســت يات اضنتظــام ت املدرســة للفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــات،
عضافة عب قص ر الفرد التعليمية املتاحة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقات؛
) ت أجزاء م ل جن ب شرقي الدولـة الرـرب ،يفـا بـ ا مـا يقـرب مـل  50ت
املامة مل الفتيات أميات ،بر واناك املزيد ممل ض ي االل التعليم بعد املدرسة اضبتدامية بسـاب
أح ال الفقر وح اجز اللغة حي أا التعليم العام ليس متاحا باللغة الكر ية.
 - 44واتساقا مع املا ة  10مل اضتفاقية تسترعي اللجنـة اضاتمـام عب الغايـة  1 - 4مـل
أاــداب التنميــة املســتدامة،وتدع الدولــة الرــرب عب أا يك ِمــر مجيــع الفتيــات والفتيــاا
التعلــيم اضبتــدامي وال ــان ي اجليــد الن عيــة وادــا واملنصــف ــا يــا ي عب قي ـ نتــامج
تعليميــة فعالــة ،وت اــي ب ـ ا تة ـججع الدولــة الرــرب ال ال ـ ديل علــى أا يســمح ا لانــا م
االة التعليم باملدار مع التصدي لعالج ارتفاع معـدضت التسـ رمب .كمـا ت اـي بـ ا
تق م الدولة الررب ا يلي:
أ) اتساقا مع الغاية  3 - 4مل أاداب التنمية املستدامة ،بة ا ضـماا تكـافا
فرد مجيع النساء والرجال ت احلص ل على التعلـيم الـتقا و امل ـا والتعلـيم العـا اجليـد
ضــع سياســة راميــة عب مضــاعفة فــرد
وامليس ـ ر الكلفــة ــا ت ذلــك التعلــيم اجلــامعي ،ت ن
وا ل الفتيات عب التعليم العـا والتـدريب الـتقا وامل ـا للنسـاء ت امليـا يل الـ ظ لةـض
تقليديا تة د غلاة للقك ر وغداا مل امليا يل.
ب) تنفيــق املةــروع املتع ِل ـ بتعزيــز مســاواة اجلنس ـ ت التعلــيم ،مــل خــالل
استعرا وتنقيح الكُتب املدرسية املقررة ،والعمر علـى أا يةـمر اـقا املةـروع الكُتـب
املدرسية املقررة القاممة علـى أسـا املنـ ج التعليمـي السـ ري ومـ ا التـدريس السـ رية،
فضال عل تنفيق برامج لاناء القـدرات بالنسـاة للمع لمـ علـى مجيـع املسـت يات بغيـة تغـيد
انراء وامل اقف النمرية السامدة حاليا بة ا أ وار املرأة والرجر ت األسرة وادتمع؛
ج) ضماا أا يتم ت املن ج الدراسـي ع راج ال قافـة اإللزاميـة املالممـة حسـب
العمر فيما يتع لة بالصحة اجلنسية واإل ابية ،مـع عيـالء ااتمـام خـاد ملنـع حـاضت احلمـر
املاكةر أو اإلاابة باألمرا املنق لة عل طري اضتصال اجلنسي ،فضال عل العنف؛
) م ااـــلة اجل ـ ـ الراميـــة عب ضـــماا صـــير التعلـــيم بالنســـاة للفتيـــات
الالجئات ،ومعاجلة معدضت تس رمبل ال تتسم ست ى خاد مل اضرتفاع؛
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اـ) معاجلة أسااب املعدل امل ن فض ضلتحاق الانات والنسـاء ذوات اإلعاقـات
بالدراســة ،وضــماا احلصــ ل علــى الفــرد التعليميــة الكافيــة للنســاء والفتيــات ذوات
اإلعاقات ا ت ذلك ما يتم مل خالل ع ماج ل ضمل السياق العام للتعليم؛
و) تنفيق املزيد مل السياسات والربامج اهلا فة عب رةـي السـلايات التعليميـة
ال ـ ت اج ــا الفتيــات والنســاء املنتميــات عب أقليــات لغ يــة وعثنيــة ،وخااــة ت املنــاط
الريفية ،ا ت ذلك استكةاب عمكانية التعليم املتعد اللغات ،فضال عل التصـدي ألوجـ
التاايل اإلقليمية.
العمالة
 - 45تالحظ اللجنة ،مع القل  ،أا معـدل تةـغير املـرأة ض يـزال من فضـا بصـ رة خااـة،
وأا املرأة تضرلع بالعمر امل على حن غد متناسب .كما تةعر بالقل بة ا:
أ) ارتفــاع معــدل الارالــة ب ـ النســاء ب ـ ك ر ممــا ا ـ ب ـ الرجــال وخااــة ب ـ
اف ب الةابات؛
أخرى؛

ب) استمرار وج ال غرة الفاالة ت األج ر ب اجلنسـ ت القرـاع وت م اقـع

ج) العد الكاد مل النساء الالمي يعملل ت وظامف من فضـة األجـر ت القرـاع
غد الرمسي ،وت ظـر ظـروب غـد م م نـة ،وبغـد عمكانيـة احلصـ ل علـى التـ م الصـحي أو
الضماا اضجتماعي.
 - 46وت اي اللجنة ب ا تعمر الدولة الررب على ما يلي:
أ)

تنفيق خرة العمر بة ا عمالة املرأة؛

ب) اعتمــا السياســات والتــدابد التةــريعية ارــد ة الكفيلــة بالقضــاء علــى
التمييـز ضــد املــرأة ت جمـال التةــغير ،والعمــر علـى ضــماا الفــرد املتكافئـة للمــرأة علــى
املست يات كافة ت س ق العمر ا ت ذلك ت القراع الرمسي وت امل اقع األخرى؛
ج) وضع نظم تقييم ال ظا مف اسـتنا ا عب معـايد مراعيـة للجنسـ  ،بغيـة ر م
ال غرة القاممة الفاالة ب اجلنس ت جمال األج ر اتساقا مـع الت اـية العامـة للجنـة رقـم
 ) 1989 13بة ا األجر املتساوي عل العمر املتساوي القيمة؛
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) األخــق قـدٍ أ علزامــي ل جـ ر قيـ ينراـ علــى مجيــع قراعــات سـ ق
العمر ،و ـا يفضـي عب زيـا ة الرواتـب ت القراعـات الـ ـيمل علي ـا اإلنـاث مـع ا ـاذ
مجيع التدابد األخرى لضماا تقاضي أجر معيةي.
الصحة
 - 47تالحظ اللجنة مع القل أا:
أ) عتاحـة خــدمات الصــحة اجلنســية واإل ابيــة ،ــا ت ذلــك وســامر منــع احلمــر
احلدي ـة ،أمــر مقيــد للغايـة ،وض سـيما بالنســاة عب املــرأة الكر يــة وغداـا مــل نســاء األقليــات،
وكقلك بالنسـاة للمـرأة الـ تعـي ت املنـاط الريفيـة والناميـة ،ممـا يـا ي عب عـد ٍ كـاد مـل
حاضت احلمر املاكةر وغد املرغ ب ب ؛
املتعل ـ باإلج ــا
ِّ
ب) أا سياســة جمانيــة وســامر منــع احلمــر واإلطــار القــان
ي ـد مها خرـر يتمةـر ت مـا ي جَّـ بصـ رة متكـررة مـل انتقـا ات مـل جانـب مم لـي املســت ى
الرفيــع باحلك مــة ،كمــا أا عــد ا كــادا مــل املستةــفيات احلك ميــة تــرفض عجــراء عمليــات
اإلج ا برغم أا عهناء احلمر أمر قان حىت األسا ع العاشـر مـل حالـة احلمـر ،ممـا يضـرر
كـ دا مـل ا لنسـاء عب اللجـ ء لعيـا ات خااــة بااظـة التكـاليف أو عب اإلج ـا غـد مـ م ا
الع اقب؛
ج) أن برغم تزايد معدضت اإلاابة بفـدو نقـ املناعـة الاةـرية ،فـاا الدولـة
الرـرب تفتقــر عب بيانــات وباميــة بةـ ا الفئــات الـ ي ــد اا بالـقات خرــر اإلاــابة بفــدو
نق ـ املناعــة الاةــرية/متالزمة نق ـ املناعــة املكتســب اإليــدز) .كمــا أهنــا تفتقــر عب مراكــز
املة رة بالنساة لفدو نق املناعة الاةرية ،مما يةكِّر عامقا ملم سا أمام مقاومة ال باء.
 - 48واللجنــة ،عذ ت ج ـ اضاتمــام عب بياهنــا الصــا ر بة ـ ا الصــحة واحلق ـ ق اجلنســية
واإل ابية  ،)2014ت اي ب ا تق م الدولة الررب ا يلي:
ضــماا احلصــ ل املنصــف والكامــر بالنســاة جلميــع النســاء ،ــل فــي ل
أ)
الكر يات والنساء املنتميات عب فئات األقلية ،على معل مـات وخـدمات الصـحة اجلنسـية
واإل ابية ال ترم حق ق املرأة ت اضسـتقاللية واخلص اـية والسـرية وامل افقـة املسـتندة
وا ضختيار والسالمة .ويةمر اقا عمكانية ال ا ل عب األشكال احلدي ة ملنـع احلمـر ـا ت
ذلك منع احلمر ت حاضت الر ارئ ،ت مجيـع أرجـاء الدولـة الرـرب ـا ت ذلـك املنـاط
الريفية والنامية؛
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ب) ا ـــاذ مجيـــع التـــدابد الكفيلـــة بضـــماا احلـ ـ القـــان القـــامم بالفعـــر ت
اإلج ا و وسامر منع احلمر ،وراد أحـ ال املستةـفيات ـا يضـمل أا تـرم التزاما ـا
القان نيــة باهنــاء حــاضت احلمــر حــىت األســا ع العاشــر ،فضــال عمــا يصــر عب األســا ع
العةريل ت حاضت اضغتصاب بغد اشتراطات عضافية؛
ج) مجــع الايانــات بة ـ ا انتةــار فــدو نق ـ املناعــة الاةــرية وجتديــد خرــة
العمــر اضســتراتيجية ال طنيــة املتعلقــة بفــدو نقــ املناعــة الاةــرية/اإليدز - 2011
 ،) 2015وعنةاء مراكز املة رة بالنساة عب فـدو نقـ املناعـة الاةـرية ت مجيـع أحنـاء
الدولة الررب ا ت ذلك املناط الريفية والنامية.
املرأة الريفية
 - 49تةعر اللجنة بالقل بة ا احل الة اخلرـرة الـ تعيةـ ا املـرأة ت املنـاط الريفيـة باعتاـار
أهنا متضررة بص رة غد متناساة مل جراء الفقـر ،وض يتـاا هلـا سـ ى سـار ـدو ة لتحصـير
التعلــيم واحلصـ ل علــى فــرد العمــر والضــماا اضجتمــاعي والرعايــة الصــحية .كمــا تالحــظ
اللجنة ،مع القل  ،أا املرأة ت املناط الريفيـة معرضـة بالـقات عب الق الـب النمريـة التمييزيـة
فيمــا يتصــر بــاأل وار التقليديــة للمــرأة؛ ــا ظ ـ ل ،ت مجلــة أم ـ ر ،بين ـ ا وب ـ املةــاركة ت
القرارات األسرية الرميسية.
 - 50ت اي اللجنة ،اتساقا مع ت ايت ا العامة رقـم  )2016 34بةـ ا حقـ ق املـرأة
الريفية ،ب ا تت ق الدولة الررب وتنفِّق التدابد الـ مـل بينـ ا التـدابد اخلااـة املاقتـة ـا
يكفر التعجير بتحقي املساواة الفعليـة لصـاحل املـرأة الريفيـة ت مجيـع ادـاضت الـ تةـعر
في ــا بقص ـ ر التم يــر أو باحلرمــاا ،ــا ت ذلــك ت احليــاة السياســية والعامــة وت جمــاضت
التعليم والصحة وال عمالة .وعلي ا أا تضـع الـربامج الراميـة عب احلـد مـل اشـتغال الفتيـات
الريفيات ت أعمـال الرعايـة غـد املدف عـة األجـر ممـا يةـكةر حـاجزا ظـ ل وا اضلتحـاق
بالدراسة ،مـع تصـميم وتنفيـق التـدابد اهلا فـة إلجيـا الفـرد املـدرة للـدخر لصـاحل املـرأة
الريفية ت املناط ارلية ا ل تعي في ا.
النساء رال اضحتجاز
 - 51تةعر اللجنة بالقل بة ا اض عاءات ب ا النسـاء ارتنجـزات يتعرضـل للعنـف اجلنسـي
والتعقيب ،وأا ك دا مل اقه احلاضت ً تل ما يكفي مل عجراءات التحقي واراكمة.
 - 52عا اللجنــة ،عذ تســترعي اضاتمــام عب ق اعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات
والتدابد غد اضحتجازية للمجرمات ق اعـد بـانك ك) ت اـي بـ ا تكفـر الدولـة الرـرب
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الظروب الكافية وسار احلماية مـل العنـف ومـل اإليـقاء بالنسـاة للنسـاء راـل اضحتجـاز،
كما ت اي ب ا تق م الدولة الررب بانةاء ليات الراد واإلشراب املستقلة ،فضـال عـل
انليـ ـ ات املســـتقلة للةـــكاوى ،مـــل خـــالل وضـــع اـــنا ي مغلقـــة للةـــكاوى ـــا يتـــيح
للمحتنجــزات التراســر ت عطــار م ث ـ ق مــع اهليئــات القضــامية واهليئــات اخلارجيــة املعنيــة
بالةكاوى.
الزواج والعالقات األسرية
 - 53تالحظ اللجنة مع القل ما يلي:
أ) أا حكم اركمة الدست رية قد ادر ماخرا برفع العق بة اجلناميـة عمليـا عـل
ا ً يســاق زواج مــد  ،ممــا كــل أا يســت د زيــا ة ت عــد حــاضت تعــد
حالــة زواج ي ـ ي
الزوجات وزواج األطفال ،وقد يةكةر خررا ملم سا على النساء باعتاـار أا حـاضت الـزواج
الديا غد املسجلة تترك ل بغد اية اقتصا ية يكفل ا القان ا املد ؛
ب) أنــ بــرغم أا حكــم اركمــة األوروبيــة حلقــ ق اإلنســاا ،الصــا ر ت عــام
 ، 2013قــد أوعنــز عب الدولــة الرــرب أا تســمح للنســاء املتزوجــات باحلفــاظ علــى أمســاء
عامال ل ،عضة أا املا ة  187ما زالض باقية على حاهلا وا ما يفر علـى النسـاء املتزوجـات
اللج ء عب عجراءات اراكم مل أجر عقرار حق ل ت احلفاظ على أمساء عامال ل؛
ج) عا مةروع التقرير القي أعدتـ مـاخرا جلنـة برملانيـة معنيـة بـالرالق ،يةـمر
ت ايات مل أجـر ع خـال تعـديالت تةـريعية علـى اإلطـار الـراال لقـان ا العق بـات وقـان ا
الرالق ،ومل ذلك م ال السماا بفترة مراقاة ل قف تنفيـق احلكـم ت حـاضت اإليـقاء اجلنسـي
ل طفــال ــا يــا ي عب ”حــاضت زواج جمــر ة مــل املةــاكر و ققــة للنجــاا“ مــع اشــترا
ال ساطة ت حالة العنف األسري.
 - 54تدع اللجنة الدولة الررب للقيام ا يلي:
أ) م االة ا اذ مجيع التدابد الكفيلة بالقضاء على حـاضت تعـد الزوجـات
وعلــى زواج األطفــال ،ــا ت ذلــك حــاضت الــزواج الــديا غــد املســج لة ،مــع ضــماا
التسجير املد جلميع الزجيات ا يكفر حق ق مجيع النساء املتزوجات وأبنام ل؛
ب) تعــدير التةــريعات القاممــة حاليــا ــا يكفــر للمــرأة احلق ـ ق املتســاوية ت
احلفاظ على ما خيص ا مل األمسا ء اتساقا مع حكم اركمة األوروبية حلق ق اإلنسـاا ومـع
املا ة  16مل اضتفاقية؛
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ج) ضماا أا ي أي عاـالا قـان ت املسـتقار ،ـا ت ذلـك نتـامج أعمـال
اللجنة الربملانية املعنية بالرالق ،متسقا مع املـا ة  ،16مـل اضتفاقيـة ،ومـع الت اـية العامـة
للجنة رقم  )1994 21بة ا املساواة ت العالقات الزواجيـة واألسـرية وت اـيت ا رقـم
 ) 2013 29بة ا النتامج اضقتصا ية املترتاـة علـى الـزواج والعالقـات األسـرية وفسـ
اقه العالقات.
ععالا ومن اج عمر بيج
 - 55يب اللجنة بالدولة الررب أا تست دم ععالا ومن اج عمـر بـيج ت ج
املاقولة لت نفيق أحكام اضتفاقية.

اـا

خرة التنمية املستدامة لعام 2030
 - 56تــدع اللجنــة عب قيـ املســاواة امل ضـ عية بـ اجلنسـ طاقــا ألحكــام اضتفاقيــة
على مدار عملية تنفيق خرة التنمية املستدامة لعام .2030
النةر
 - 57ترلـــب اللجنـــة عب الدولـــة الرـــرب أا تضـــمل النةـــر ت ال قـــض املناســـب هلـــقه
املالحظات اخلتامية باللغة الرمسية للدولة الررب ،وفيما ب ماسسات الدولـة املعنيـة علـى
مجيع املست يات ال طنية واإلقليمية وارلية) و ااة احلك مة وال زارات والربملـاا واهليئـة
القضامية ا يتيح تنفيقاا بالكامر.
تصدي املعاادات األخرى
 - 58تالحظ اللجنة أا انضـمام الدولـة الرـرب عب الصـك ك الدوليـة الرميسـية التسـعة
حلق ق اإلنساا  )1مل ش ن أا يعزز متتمـع املـرأة ـا هلـا مـل حقـ ق اإلنسـاا ومـل احلريـات
األساسية ت مجيع ج انب احلياة .وعلى ذلـك ،تةـججع اللجنـة الدولـة الرـرب علـى النظـر
ت تصدي اتفاقية اية مجيـع األشـ اد مـل اضختفـاء القسـري باعتاـار أهنـا ً تصـاح بعـد
طرفا في ا.
 )1الع ــد الــدو اخلــاد بــاحلق ق اضقتصــا ية واضجتماعيــة وال قافيــة ،والع ــد الــدو اخلــاد بــاحلق ق املدنيــة
والسياسية ،واضتفاقية الدولية بة ا القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـري ،واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة منااضــة التعــقيب وغــده مــل ضــروب املعاملــة أو العق بــة القاســية أو
الالعنسانية أو امل ينة ،واتفاقية حق ق الرفر ،واضتفاقية الدولية حلماية حق ق مجيع العمـال امل ـاجريل وأفـرا
أسرام ،واضتفاقية الدولية حلماية مجيع األش اد مـل اضختفـاء القسـري ،واتفاقيـة حقـ ق األشـ اد ذوي
اإلعاقات.
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متابعة املالحظات اخلتامية
 - 59ترلب اللجنة عب الدولة الررب أا تقدم ،ت غض ا سنت  ،معل مات خرةيـة عـل
اخلرـ ـ ات املت ـــقة لتنفيـــق الت اـــيات الـ ـ ار ة ت الفقـــرات  15ج) و  33ب) ج)
و و) و  37ج) أعاله.
ععدا التقرير القا م
 - 60تــدع اللجنــة الدولــة الرــرب عب تقــدق تقريراــا الــدوري ال ــامل ت مت ز/ي ليــ
.2020
 - 61ترلب اللجنة عب الدولة الررب أا تتاع املاا ئ الت جي ية املتسقة لتقـدق التقـارير
جــب املعااــدات الدوليــة حلق ـ ق اإلنســاا ــا ت ذلــك املاــا ئ الت جي يــة بة ـ ا وثيقــة
ديـــــدا باملعااـــــدات ،HRI/GEN/2/Rev.6
أساســـــية م حَّـــــدة و ال ثـــــام الـــ ـ تتع لةـــ ـ
الفصر األول).
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