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مقدمة
 - 1شارك يف إعداد التقرير القطري الدوري السابع( )1املديريـة العامـة املعنيـة بوضـع املـرأة
ووزارة شــنون األســرة والسياســام االجتماعيــة يف مجكوريــة تركيــاا وتضــمن مســا ام مــن
الوكــاالم اوكوميــة املعنيــةا واألكــام األكادمييــة واملنظمــام غــا اوكوميــة العاملــة يف ــال
حقــوا اسنســان للمــرأة واملســاواة بــي األنســي .ويكــدف التقريــر إل تســلي األضــواء علــى
اسجنازام والتحسينام اليت حتققت يف تنفيـذ كـم مـادة مـن مـواد االتفاقيـة منـذ عـام 2008ا
وحتديد االم العمم اليت جيب إيالؤها املزيد من العناية .ومت تقدمي تقرير املتابعة الـذي طلتتـه
اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية( )2على التقرير السادس إل اللجنة يف متوز/يوليه .2012
 - 2ومتــت ترمجــة املالحظــام اخلتاميــة إل الليــة التركيــة وإحالتــكا إل تلـ املنسســام
والسلطام املعنيـة بكفالـة تكـافن الفـر بـي الرجـم واملـرأة التابعـة للجمعيـة الوطنيـة التركيـة
الكربىا والنساء األعضاء يف الربملانا والوزارام املعنيةا مث نشـرها علـى موقـع املديريـة العامـة
املعنية بوضع املرأة على اسنترنتا واسشارة إل ذلك يف الفقرتي الثامنـة والسادسـة واألربعـي
منه .وفضال عن ذلكا جرى عقد عدد من االجتماعام للنظر يف املالحظام اخلتاميـة برااسـة
وزير الدولة املسنول عن املرأة واألسرةا ومبشاركة املنظمام غا اوكومية واألامعام.
 - 3وبدأم األنشطة التحضاية سعداد التقرير السـابع يف الربـع األ ـا مـن عـام .2013
وكما أوصت اللجنة يف الفقرة  50من مالحظاهتا اخلتاميةا مت عقـد اجتمـامب مبشـاركة واسـعة
مـــن أصـــحاح املصـــلحة املعنـــييا واملنظمـــام غـــا اوكوميـــة والســـلطام ا ليـــة يف كـــانون
األول/ديســمرب  .2013وقــدمت األطــراف املشــاركة يف االجتمــامب وراءهــا ووجكــام نظرهــا
بشأن مسودة التقرير .وصيغ التقريـر يف شـكله النـكااي بعـد تلقـي وراء طيـة طلـب أصـحا ا
إدراج مقترحام ذام طابع عملي أكثر يف التقريرا ووراء األطراف بشأن املسودة الثانية.
 - 4وشاركت املديرية العامـة املعنيـة بوضـع املـرأة يف األلسـام األول الـيت عقـدهتا اللجنـة
املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأةا واللجنــة التنفيذيــة املعنيــة باملنظمــام غــا اوكوميــة
وأحاطت على النحو الواجب بآراء ووجكام نظر املنظمام غا اوكومية من أجـم إدراجكـا
يف التقرير.

__________
( )1ويُشار إل التقرير القطري الدوري فيما يلي بالتقرير.

( )2يشار إليكا فيما يلي باملالحظام اخلتامية.
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 - 5وقد مت ترمجة مجيع التوصيام العامـة الـيت أصـدرهتا حـن الن اللجنـة املعنيـة بالقضـاء
على التمييز ضد املرأة إل اللية التركية كمـا روجـت املديريـة العامـة املعنيـة بوضـع املـرأة ـذه
التوصيام بنشرها على موقعكا على اسنترنت.
املادة 1
 - 6على ضوء ما أكدتـه اللجنـة يف الفقـرتي  10و  11مـن مالحظاهتـا اخلتاميـةا نـود أن
نشا إل اخلاصيام التالية اليت متيز األكود التركية الرامية إل مكافحة التمييز ضد املرأة:
 - 7وعلــى الــرغم مــن أن الدســتور ال يتضــمن تعريف ـا لـــ ” التمييــز ضــد املــرأة“ بصــييته
الواردة يف االتفاقيةا فـنن املسـاواة بـي املـرأة والرجـم هـي مـن املتـادة األساسـية فيـه .ولـي
هناك نظام قانوين حمدد يضـع تعريفـا للتمييـز و ـدد أحكامـا تتعلـم بـالتمييز .ومـع ذلـكا فـنن
االتفاقيــام الدوليــة تســود يف حالــة وجــود تنــاق بــي االتفاقيــام املتعلقــة قــوا اسنســان
والتشريعام الوطنيةا وذلك وفقا للمادة  90من الدستور.
 - 8وتنص اتفاقية ل أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة العنـ ضـد املـرأة والعنـ العـاالي
(اتفاقية اسطنتول) اليت كانت تركيـا أول بلـد صـدا عليكـا يف عـام 2012ا علـى متـدو عـدم
التمييز على أساس نومب األن .
 - 9ووفقا للقانون رقم  6284بشأن محاية األسرة ومنع العنـ ضـد املـرأةا الـذي وُضـع
استنادا إل اتفاقية اسطنتولا ود م حيـز النفـاذ يف عـام 2012ا يشـمم نطـاا القـانون مجيـع
النساء واألطفال وساار افراد األسرةا فضال عن ضحايا املالحقة املستمرة من جانب واحد.
املاد ة  - 2أ
 - 10يعترف الدستور صراحة مبتدأ املسـاواة بـي املـرأة والرجـم .ويف عـام 2004ا عُـدلت
املــادة  10مــن الدســتور بنضــافة عتــارة ”املــرأة والرجــم متســاويان يف اوقــواا والدولــة هــي
املسنولة عن كفالة املسـاواة بينـكما عمليـا“  .وعلـى إثـر هـذا التعـديما أضـيفت عتـارة ا ـرى
للنص نفسه يف عام  2010تقول إن ”أي تدابا تتخذ ذا اليرض جيب أن ال تكون مناقضـة
ملتدأ املساواة“ .ومكدم التعديالم األ اة الطريم سدراج تدابا اصـة منقتـة يف الدسـتورا
كما مت التأكيد على أن أي لوااح تنفذ ليرض حتقيم املساواة كـم الواقـع بـي املـرأة والرجـم
جيب ألّا تكون مناقضة ملتدا املساواة.
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املادة  - 2ح
 - 11أعيد إدراج املادة  122من القانون األنااي واملتعلقة بالتمييز حتت العنـوان ”الكراهيـة
والتمييــز“ وتعــديم القــانون األنــااي التركــي يف وذار /مــارس  2014بنــاء علــى ذلــك .ويــنص
القانون على أن أي شخص مينع شخصا و ر من الوصول إل السلع واخلدمام العامـة أو مـن
ممارســة أي نشــات اقتصــادي علــى أســاس اال ــتالف يف الليــة أو العــرا أو األصــم اسثــ
أو اللــون أو األــن أو اسعاقــة أو الــرأي السياســي أو الفلســفي أو الــدين أو املــذهبا يُعاقــب
بالسجن ملدة تتراوح بي سنة وثالث سنوام.
 - 12وفضال عن ذلكا صدر اسعالن بشأن الصحة والسالمة املكنيـتي يف مكـان العمـم يف
كانون األول/ديسمرب  2012ا وحمّ حم ّم ”الالاحة املعدلـة لالاحـة املتعلقـة باألشـيال الشـاقة
واخلطرة“ .وبناء على ذلكا ألييت العديد من الوظاا من قاامـة األشـيال الشـاقة واخلطـرةا
مع إزالة القيود املتعلقة بتشييم النساء والشتاح .وصار بنمكان النسـاء العـامالم حتـت سـطح
األرض وحتــت ســطح املــاء ويف ــال التعــدينا ومــد الكــابالم وشــتكام الصــرف الصــحي
واألنفاا أن يقمن باألشيال املصنفة من الفئة الشاقة واخلطرة بنـاء علـى تقريـر طـه .وهكـذاا
مل تعــد الوظــاا الــيت تعتــرب حكــرا علــى الرجــال بســب التحيــز األنســي مصــنفة علــى أســاس
القوالب النمطية.
 - 13وأليــي الشــرت القااــم بصــرف منحــة للنســاء املزارعــام العــامالم وســا ن اخلــا
شريطة أن يكن ربام أسر بناء على تعديم للقانون ذي الصلة باملسألة.
 - 14وتنص املـادة  14مـن القـانون رقـم 6289ا الـذي د ـم حيـز النفـاذ يف  11نيسـان/
أبريم 2012ا واملادة  19املعنونـة ”صـالحيام وأنشـطة النقابـام واالحتـادام“ مـن القـانون
رقــم  4688بشــأن نقابــام املــوظفي العمــومييا علــى أن تتقيــد النقابــام واالحتــادام مبتــدأ
املساواة بي األنسي يف أنشطتكا وأعما ا وفقا ألهدافكا املرسومة.
 - 15وتنص املادة  26من قانون النقابام واملفاوضام األماعية رقـم 6356ا الـذي د ـم
حيــز النفــاذ يف  7تشــرين الثــاين/نوفمرب 2012ا علــى أن تتقيــد النقابــام واالحتــادام مبتــدإ
املسـاواة بـي األنسـي يف مـا تقـوم بـه مــن أعمـال وأنشـطةا وكـذلك فيمـا بـي أعضـااكا عنــد
اضطالعكم بأنشطة تلك االحتادام والنقابام.
 - 16ويف متوز/يوليه 2013ا وافقت األمعية الوطنية التركيـة الكـربى علـى اخلطـة اسةاايـة
العاشــرةا الــيت تيطــي الفتــرة مــن  2014إل 2018ا والــيت تتســم بأ يــة كــربى فيمــا يتعلــم
بترمجة املساواة بي األنسي كم القانون إل ممارسة عملية يف مجيع االم اويـاة .وتتضـمن
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اخلطة عددا من األهداف املتعلقة بتحقيم املساواة بي األنسي بالوساام التالية :مواصلة تعزيـز
مشــاركة املــرأة يف وليــام صــنع القــرارا وزيــادة تشــييم املــرأةا وتعزيــز مســتواها التعليمــي
ومكاراهتــاا وتيســا وصــلو ا المــن إل أمــاكن العمــما ومتكينــكا مــن ســاعام عمــم مرنــةا
و دمام دور اوضانة ورعاية األط فـال للتوفيـم بـي العمـم واويـاة األسـريةا واعتمـاد املزيـد
من األةات املرنة والتديلةا وإذكاء الوعي ابتداء من مرحلة الطفولـة املتكـرة مـن ـالل التعلـيم
والرمسي وغا الرمسي من أجم القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة والتوعيـة بامليزنـة
املراعية للمنظور األنساين .و تنص اخلطة اسةااية التاسعة على تدابا تتعلم باملرأة حتت عنـاوين
تلفة بدال من إدراج املسألة حتت عنوان مسـتقم واحـد .أمـا اخلطـة اسةاايـة العاشـرة فتـدرج
سياسام املسـاوة بـي األنسـي أساسـا حتـت فـرمب عنوانـه ”األسـرة واملـرأة“ .وتتضـمن أيضـا
موعـــة مـــن العنـــاوين تشـــا إل تلـ ـ غايـــام وأهـــداف السياســـام املتعلقـــة باملســـاواة
بي األنسي.
 - 17ويف نطــاا العمــم التحضــاي للخطــة اسةاايــة العاشــرةا قــام الفريــم العامــم املعــ
باملساواة بي األنسي بصياغة تقرير مفصم يتناول األوانب املعقدة ويقترح اولول فيما يتعلـم
باجملــاالم األساســية اخلمســةا أي التعلــيم والتــدريبا والرعايــة الصــحيةا والعنـ ضــد املــرأةا
والعمالة وصنع القراراما واملشاركة السياسية.
 - 18ود ــم املنشــور الصــادر عــن رااســة الــوزراء رقــم  14 /2010بشــأن تعزيــز تشــييم
املــرأة والفــر املتكافئــة يف  25أيار/مــايو  .2010ومت مبوجــب هــذا املنشــور إنشــاء ”اجمللـ
الوط للرصـد والتنسـيم املعـ بتشـييم املـرأة“ واملكـون مـن ممـثلي للمنسسـام والوكـاالم
املعنيــة ليتــول حتديــد املشــاكم القاامــة يف ــال تشــييم املــرأةا ورصــد وتقيــيم األنشــطة الــيت
تضــطلع ــا مجيــع األطــراف املعنيــة مــن أجــم إجيــاد حلــول ــذه املشــاكم ولكفالــة التنســيم
والتعــاون .ومل جيتم ـع اجملل ـ حــن الن ســوى م ـر.ة واحــدة .ووفقــا للمعلومــام الــيت طلتتــكا
اللجنــة فيمــا يتعلــم بــالفقرة  33مــن املالحظــام اخلتاميــةا تلفــت تركيــا االنتتــاه إل األنشــطة
التالية :قامت املديرية العامة املعنية بوضع املرأة بنعداد دراسة استقصـااية ـدف التعـرف علـى
املنظورام األنسانية ل دى املنسسـام املشـمولة مبنشـور رااسـة الـوزراء .وسـتحال نتـاا هـذه
الدراســة إل اجمللــ لالطــالمب عليكــا .وباسضــافة إل ذلــكا تُصــدر وزارة العمــم والضــمان
االجتماعي تقارير سنوية لرصد تنفيذ املنشور.
املادة  - 2ج
 - 19زادم تركيا يف عدد وليام اسحالة اليت تعمم من أجم محاية حقوا اسنسان للمـرأة.
وبنــاء علــى تعــديم أد ــم علــى الدســتور يف عــام 2010ا أضــفي الطــابع القــانوين ــددا علــى
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النص القاام إن ”بنمكان كم شخص أن يلجأ إل ا كمـة الدسـتورية إذا اعتـرب أن السـلطام
العامة قد انتككت أيا من اوقوا واوريام املكفولة بالدسـتور واملنصـو عليكـا يف االتفاقيـة
األوروبية وقوا اسنسان“ ومبوازاة التعديم املذكورا صـدرم الاحـة أ ـرى يف عـام 2011
تضفي على الطلتام الفردية املزيد من الواقعية وقابلية التنفيذ .وبناء علـى التعـديالم اوديثـةا
صــار بنمكــان كــم شــخص ُيــرف بســتب التمييــز علــى أســاس نــومب األــن أن يقــدم طلتــا
شخصيا إل ا كمة الدستورية.
 - 20وأنشئ مكتـب أمـي املظـامل التـابع للجمعيـة الوطنيـة التركيـة الكـربى يف عـام 2012
ككيان حكومي وله ميزانية اصة به .ويراقب أمي املظامل مجيـع إجـراءام اسدارة واألعمـال
اليت تقوم ا والنُكُ اليت تطتقكا فيما يتعلم بننفاذ القـانون واسنصـاف ويقـدم التوصـيام علـى
أســاس فكــم للعدالــة قــاام علــى حقــوا اسنســان .وتعمــم يف هــذه املنسســة امــرأة أمينــة مظــامل
مكلفــة صيصــا بقضــايا ”حقــوا املــرأة والطفــم“ .وبــدأم منسســة أمــي املظــامل يف تلقــي
الشــكاوى يف وذار/مــارس  .2013وبنمكــان األشــخا الطتيعــيي واألشــخا االعتتــاريي
الذين تنتـك ك مصـاوكم أن يتظلمـوا لـدى أمـي املظـامل .وإذا كانـت الشـكوى تتعلـم بانتـكاك
حقوا اسنسان واوقوا واوريام األساسيةا واملنافع العامةا وحقوا الطفم وحقـوا املـرأةا
ال ميكن اعتتار ذلك انتكاكا للمصاحل وجيـب إجـراء تفتيشـام وحتقيقـام يف املوقـع .وباملثـما
ففــي حالــة ســحب الشــكوىا أو تلتيــة اسدارة لطلــب املــتظلم أو يف حالــة وفاتــه أو انتــكاء
الشخصية االعتتاريةا ميكن مواصلة إجراء التفتيشام والتحقيقام.
 - 21وكما توصي بذلك الفقرتـان  42و  43مـن املالحظـام اخلتاميـةا اعتمـدم األمعيـة
الوطنيــة التركيــة الكــربى قــانون إنشــاء املعكــد التركــي وقــوا اسنســان يف  21حزيران/يونيــه
 2012ليتول تنفيذ أنشطة تعزيز ومحاية حقوا اسنسان .ومعكـد حقـوا اسنسـان هـو األكـة
املكلفة واملسنولة عن تنفيذ األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوا اسنسان ومنع االنتـكاكام
ومناهضـــة التعـــذيب واملعاملـــة الســـيئةا وفحـــص الشـــكاوى واملطالـــب ومتابعتـــكا وإطـــالا
املتادرام دف التوصم إل حلول للمشـاكم القاامـة والقيـام بأنشـطة تدريتيـة ـذا اليـرض
وإجـراء التحــوث والتحقيقــام الالزمــة لتقيــيم التقــدم ا ــرز يف ــال حقــوا اسنســان .ووفقــا
لالاحة اسجـراءام واملتـادة الـيت تـنظم النظـر يف ادعـاءام انتـكاكام حقـوا اسنسـانا تعتـرب
اال تفاقيام الدولية من بي املعايا األساسية املعتمدة عند النظر يف الشكاوى ا الة إل املعكد.
 - 22وتشارك الوحـدام والكيانـام الـيت مكمتـكا حتديـد السياسـام املتعلقـة باملسـاواة بـي
األنســي وتنفيــذها يف عمــم األجكــزة التنفيذيــة .وفيمــا يلــي بع ـ األمثلــة علــى الوحــدام
املذكورة اليت مكمتكا وضع وتنفيذ السياسام يف ال املسـاواة بـي األنسـي :الفريـم العامـم
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املع بتـوفا اخلـدمام للمـرأة الريفيـة العامـم ضـمن وزارة األغذيـة والزراعـة وتربيـة املاشـيةا
وراــي إدارة شــنون املــرأة والصــحة اسجنابيــة التابعــة لــوزارة الصــحةا ووحــدة املســاواة بــي
األنسيا التابعة لوزارة التنميةا واملكتب الفرعي املعـ باملسـاواة بـي األنسـيا التـابع لـوزارة
العمــم والضــمان االجتمــاعيا والفريــم املعـ بالشــنون األنســانيةا التــابع للوكالــة اسحصــااية
التركيــة .وعــالوة علــى ذلــكا مت إنشــاء إدارة حقــوا الضــحايا دا ــم وزارة العــدل .وهتــدف
اسدارة إل توفا مجيـع أشـكال الـدعم واخلـدمام املاديـة والروحيـة لضـحايا األرميـة وال سـيما
النساء واألطفال.
 - 23ويف إطار برنام األمم املتحدة املشترك بشأن هتيئة بيئة مالامة للمساواة بي األنسـي
يف تركيــاا الــذي تنفــذه األمــم املتحــدة ووزارة شــنون األســرة والسياســام االجتماعيــة وألنــة
تكافن الفر بي املرأة والرجما متت مراجعـة  31قانونـا لتكـون مراعيـة للمنظـور األنسـاينا
وكذلك عقد عدد من االجتماعام تتادل فيكا الراء رؤساء اسدارام ا لية مـن  26مقاطعـة
وعُمد وممثلو منظمام غا حكومية وبرملانيون.
 - 24وكان ا دف من برنام األمم املتحدة لتعزيز ومحاية حقـوا املـرأة والفتـاة ومشـرومب
املــدن الصــديقة للمــرأةا إنشــاء وتعزيــز وليــام حمليــة للمســاواة بــي األنســي .ويف إطــار هــذا
املشــرومب الــذي ييطــي الفتــرة مــن نيســان /أبريــم  2011حــن نيســان /أبريــم 2014ا متــت
صــياغة ط ـ عمــم حمليــة للمســاواة بــي األنســي يف  12مقاطعــة وإنشــاء وحــدام وألــان
للمســاواة بــي األنســي ضــمن اوكومــام ا ليــة .وكــان ا ــدف مــن إصــدار وزارة الدا ليــة
للمنشور الوزاري رقم  10 /2010هو تيسا توسيع نطاا األنشـطة املقـررة ضـمن املشـرومب
ليشمم تركيا بأسرها.
املادة  - 2د
 - 25كان ا دف من تنفيذ طة العمم الوطنية للمسـاواة بـي األنسـي ()2013-2008
و طة العمم الوطنيـة ملكافحـة العنـ املـد ضـد املـرأة ( )2010-2007هـو كفالـة ترمجـة
القواني اوالية إل إجراءام عمليـة وحـ ّ املنسسـام والوكـاالم املعنيـة علـى إجنـاز مكامكـا
املتمثلــة يف حتقيــم املســاواة بــي األنســي .ومت حتــدي طــة العمــم الوطنيــة ملكافحــة العن ـ
العــاالي ضــد املــرأة لتســتجيب للفتــرة  .2015-2012وجيــري حتــدي طــة العمــم الوطنيــة
للمساواة بـي األنسـي يف إطـار تعزيـز املسـاواة بـي األنسـي يف تركيـاا واملشـاركة يف وليـام
صنع القرارا ويف االم الصحة والتعليم والعمالة والتيئـة ومكافحـة الفقـر ووسـاا اسعـالم.
وحتدد طة العمم األهداف والياياما وفترام التنفيذا واملنسسام املسـنولةا وجيـري رصـد
ذلك من الل اجتماعام الرصد والتقييم اليت تشارك فيكا املنسسام والوكاالم املسنولة.
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 - 26وا دف من الربام التدريتية املشار إليكا أيضـا يف املـادتي ( 2و) و ( 5أ) هـو توعيـة
املــوظفي العــاملي يف املنسســام والوكــاالم العامــة بــاملنظور األنســاين وكــذلك تعميمــه يف
اخلط والسياسام الرايسية.
املادة ( 2هـ)
 - 27انظر املادتي  1و ( 2ج).
املادة ( 2و)
 - 28مــع مراعــاة النقــات الــيت أكــدم عليكــا اللجنــة يف الفقــرام  21و  22و  23و 24
و  25من مالحظاهتا ا خلتاميةا تود مجكورية تركيا لفت االنتتاه إل النقات التالية:
 - 29مت االضــطالمب بعمــم دا ــم وزارة شــنون األســرة والسياســام االجتماعيــة مــن أجــم
مكافحة العن ضـد املـرأةا وكـذلك صـياغة القـانون رقـم  6284بشـأن محايـة األسـرة ومنـع
العن ضد املرأة .وأُع .د هذا القانون يف اجتماعام شارك فيكا ممثلو املنظمـام غـا اوكوميـةا
واملــدعون العــامون وقضــاة حمــاكم األســرة املختصــي يف العن ـ ضــد املــرأةا ورؤســاء نقابــام
ا امي .وشاركت مجيع املنسسام والوكـاالم املعنيـة بآرااكـا طيـا .ود ـم القـانون الـذي
أقرته األمعية الوطنية التركية الكـربى باسمجـامب يف جلسـتكا العامـة املعقـودة يف  8وذار/مـارس
 2012حي.ز النفاذ يف  20وذار/مارس 2012.
 - 30ويوسع القانون مفكوم العنـ القـاام علـى نـومب األـن ا ويُعـرف مفـاهيم ”العنـ “
و ”العنـ العـاالي“ و ”العنـ ضــد املـرأة“ بطريقـة تشـمم أشــكال العنـ التـدين واللفظــي
واألنســي واالقتصــادي والنفســي .ويُفصــم القــانون التــدابا الوقاايــة واوماايــة املتعلقــة مايــة
الضحايا واألناة واألناة ا تملي .وجيوز أيضا للسلطام ا لية وكتار الضتات السـاهرين علـى
إنفاذ القانون إصدار أوامر وقااية كاألوامر اليت تصدرها قضـاة حمـاكم األسـرةا ضـمن اوـدود
واألحكام اليت ينص عليكا القانون .وهكذاا يسـمح القـانون بنصـدار أوامـر محاايـة ووقاايـة يف
أيام عطلة هناية األستومب ويف العطم الرمسية .وينص أيضـا القـانون علـى سـرية وأمـن الضـحيةا
ويشا بوجه ا إل إ فاء املعلومام املتعلقـة ويـة األشـخا أو أفـراد األسـرة املشـمولي
باومايـة أو أي معلومــام أ ـرى ميكــن أن تكشـ عـن هويتــكم يف مجيـع الســجالم الرمسيــة
بناء علـى الطلـب أو كـم املنصـب إل جانـب أوامـر اومايـةا إذا دعـت الضـرورة إل ذلـك.
وينص أيضا القانون على حنـو مفصـم علـى العقوبـام الـيت جيـب تسـليطكا علـى األنـاة ـدف
تعزيز فعالية أوامر اوماية وقوهتا الرادعة يف حالة عـدم امتثـال األنـاة .ويف هـذا السـيااا يـنص
القانون على اوكم على األاين بالسجن الزجري ملـدة تتـراوح بـي ثالثـة وعشـرة أيـاما ومـدة
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تتـراوح مــا بــي  15و  30يومــا إذا عــاد لفعلتــه األول .وأنشــئ مبوجــب هــذا القــانون مراكــز
للوقاية من العن والرصد تتول تقدمي دمام الدعم ورصد تنفيذ أوامر اوماية والوقاية مـن
أجم منع العن وحتديد نومب اخلدمام اليت تقدمكا للضحايا .وتـنص أحكـام القـانون علـى أن
أوامر اومايـة تنفـذ باسـتعمال األدوام واألسـاليب الفنيـة بنـاء علـى قـرار قضـااي .ولالطـالمب
على مزيد من املعلومام بشأن مراكز الوقاية مـن العنـ والرصـدا انظـر تقريـر املتابعـة املقـدم
بعد التقرير السادس واملعلومام اسضافية املقدمة بعد تقرير املتابعة.
 - 31ومت إعداد لوااح التنفيذ وفقا لراء املنسسام واملنظمام املعنيـة ود لـت حيـز النفـاذ
يف  18كانون الثاين/يناير 2013.
 - 32وفيما يتعلم باملشاغم اليت أعربت عنكا اللجنة يف الفقرة  23مـن مالحظاهتـا اخلتاميـةا
فقـد ارتفـع عـدد املـآوى التابعـة للحكومــة مـن  43مـأوىا كمـا وردم اسشـارة إل ذلــك يف
التقريــر الســادسا ليصــم إل  48مــأوى بليــت طاقتــكا االســتيعابية  1014شخصــا يف عــام
2011ا السنة اليت أنشئت فيكا وزارة شـنون األسـرة والسياسـام االجتماعيـة .وارتفـع عـدد
املــآوى بســرعة بعــد إنشــاء هــذه الــوزارة .ويوجــد حاليــا  129مــأوى للنســاء تتلــغ طاقتــكا
االستيعابية اسمجالية  3 365شخصا ( منكا  92مأوى مملوكـة للمديريـة العامـة املعنيـة بوضـع
املرأة ا وثالثة مآوى تابعـة للمنظمـام غـا اوكوميـةا و 34مـأوى تابعـة للحكومـة) .وهنـاك
مخ مقاطعام فق ال توجد فيكا مآوىا وتُتذل حاليا جكود حثيثة من أجم التعجيـم بفـتح
مآوى فيكا .ويف أيار /مـايو  2014ا اسـتفاد مـن ـدمام املـأوى التابعـة للـوزارة مـا موعـه
 39 352شخصا من بيكم  26 980امرأة و  12 372طفال.
 - 33وشارك يف صياغة الالاحة املتعلقة بفتح مآوى النساء وتشييلكا وإعادة تنظيمكـا مجيـع
املنسسام والوكـاالم املعنيـة وكـذلك املنظمـام غـا اوكوميـةا ود لـت حيـز النفـاذ يف 5
كانون الثاين/يناير .2013
 - 34وأنشئت مراكز استقتال تابعة ملآوى النسـاءا وهـي وحـدام تقـدم اخلـدمام للنسـاء
ضحايا العن الراغتام يف اسقامة يف املآوىا وجيـري فيكـا فحـص حالتـكن يف مرحلـة أول مث
خيضعن إل فحص نفسي ومادي قتم قتلو ن بصـورة منقتـة لاقامـة يف املـأوى مـدة تصـم إل
أستوعي .ويف متوز/يوليه 2011ا مت فـتح ثالثـة مراكـز اسـتقتالا ويف أيار/مـايو 2014ا بلـغ
عــدد املراكــز املتاحــة يف كامــم أحنــاء تركيــا  25مركــزا  .وهنــاك أنشــطة جاريــة لفــتح مراكــز
اســتقتال يف املقاطعــام الــيت هــي يف حاجــة إليكــا حســب حجــم كــم مقاطعــة وعــدد الطلتــام
املقدمة يف هذا الصدد.
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 - 35يف إطار تنفيذ القانون رقم 6284ا بلغ عدد األوامر اومااية الصادرة حـن أيار/مـايو
 2014مــا قــدره  31 828أمــراا وبلــغ عــدد األوامــر الوقاايــة  198 961أمــرا باسضــافة إل
 3 231حكما باوت الزجري.
 - 36ووافقت األمعيـة الوطنيـة التركيـة الكـربى يف  17متـوز /يوليـه  2014علـى مشـرومب
القانون املتعلم بنعادة تقييم األراام األنسية ا ـددة مبوجـب القـانون األنـااي وتوسـيع نطاقكـاا
وتشــديد العقوبــام علــى مــرتكه هــذه األــراام .ومت تشــديد العقوبــام علــى مــرتكه األــراام
األنســية وحتديــد مواصــفاهتا األساســية وتوســيع نطاقكــا .ومــن العوامــم املشــددة يف ارتكــاح
األراام األنسية إساءة استعمال السلطة الناشئ عن عالقام القرابـة وعالقـام اوضـانةا وهـي
عوامم يستيلكا األناة الذين يعيشون مع الضحايا يف مكان واحد .وقد حُذفت الفقرة الفرعيـة
اليت تترتب عليكا صعوبام يف التنفيذ واليت تـنص علـى تشـديد العقـاح يف اوـاالم الـيت تنشـأ
عنــكا إصــابة الضــحية بنعاقــة عقليــة أو بدنيــةا مــن املــادة ذام الصــلة باملســألة لتفــادي وقــومب
ضــحية أ ــرى وفقــا لعلــم الطــب الشــرعي .ومت أيضــا اعتمــاد عــدد مــن اللــوااح بشــأن مســألة
االعتــداء علــى األطفــال .و لشــددم العقوبــة علــى كــم مــن يرتكــب جرميــة االتصــال األنســي
بقاصر .وصُن االتصال األنسي بي ا ارم أو بـي شخصـي تـرب بينـكما عالقـة حضـانة أو
قرابـة أبويــة جرميـة .ويكــدف القـانون إل معاقتــة مـرتكه االعتــداءام األنسـية فيمــا بـي أفــراد
األسرة الواحدة .وإذا أقدم الوصي أو الشـخص مقـدم الرعايـة أو الوالـدين اواضـني أو مقـدم
الرعاية الصحية لضحايا هذه األراام مستيال يف ذلك وظيفته كمقدم للخدمام العامـة أو مـن
الل اسـتيالل التسـكيالم الـيت تتيحكـا أدوام االتصـاالم اسلكترونيـةا علـى ارتكـاح مثـم
هذه األرااما فنن ذلك يعترب من الظروف املشددة للعقوبة.
 - 37ولالطالمب على العقوبام الصادرة يف القضايا املرفوعة وفقـا ألحكـام القـانون األنـااي
الذي دد جراام القتم العمد ( /1-82ك)ا واالعتـداء األنسـي ()102ا واالعتـداء األنسـي
علــى األطفــال ( )103واالتصــال األنســي بقاصــر ( )104والتحــرا األنســي ()105ا انظــر
األدول  2من املرفم .ولالطالمب على املعلومام املتعلقة جبرميـة قتـم اسنـاثا أنظـر األـدول 3
من املرفم.
 - 38وازداد الن عــدد الــربام التدريتيــة املوجكــة ألميــع فئــام اجملتمــع مبــا يف ذلــك بوجــه
ا مقدمو اخلدمام وواضعو السياسـام املتعلقـة بتعمـيم املنظـور األنسـاينا وذلـك ـدف
ترمجة اسطار القانوين اوا إل إجراءام عملية يف ال الوقاية من العنـ ضـد املـرأة وحتقيـم
تييا على مستوى العقليام .ويُزود املشاركون يف الربام التدريتية يف املقـام األول مبعلومـام
تتعلم باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (كما توصي بذلك الفقـرة  13مـن
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املالحظام اخلتامية) واتفاقية اسطنتولا والقانون رقم  6284فضال عـن القـواني ذام الصـلة
الســارية يف تركيــا .وفيمــا يلــي بع ـ األمثلــة علــى بــرام التــدريب الــيت تعتــرب مســا ة يف
االستجابة للنقات الواردة يف الفقرام  20و  21و  22من املالحظام اخلتامية.
 - 39تدريب  71 000شرطيا و  65 000موظ صحي و  21 000رجم دين علـى
مكافحــة العن ـ ضــد املــرأة واملســاواة بــي األنســي منــذ عــام  .2007وتنظــيم موعــة مــن
اولقام الدراسية لفاادة  336قاضيا مـن قضـاة حمـاكم األسـرة واملـدعي العـامي .وباسضـافة
إل ذلكا دربت وكالة إنفاذ القواني موعة من املـدربي اخلـرباء علـى مكافحـة العنـ ضـد
املــرأة .وعــالوة علــى ذلــكا شــارك  3 300موظـ عمــومي يف الــدورام التدريتيــة يف ــال
املساواة بي الرجم واملرأة واملساواة بي األنسي .وجـرى يف عـام  2013حتليـم لتقيـيم نتـاا
الــربام التدريتيــة .و لــص هــذا التحليــم إل أن بــرام التــدريب هــذه زيــة لليايــة وجيــب
مواصلة حتسينكا.
 - 40وأدرج موضــومب ”مكافحــة العنـ ضــد املــرأة“ يف املنــاه الدراســية ملــدارس القيــادة
العامة للدرك على مدى دورة دراسية واحدة .وبدأ تـدريب مـوظفي القيـادة العامـة للـدرك يف
عام 2012ا وال يزال متواصال .وتُنظم أيضـا دورام تدريتيـة لتـدريب املـدربي لفااـدة أفـراد
أركان األيش العامة .وعلى إثر انتكاء تدريب املـدربيا يـتم تـدريب األنـود واألفـراد اجملنـدين
ألداء اخلدمة العسكرية يف ال املساواة بـي األنسـي ومكافحـة العنـ ضـد املـرأة يف دورام
متاشرة بدال من التدريب من بعد.
 - 41وبدأ استعمال االسـتما رة اسلكترونيـة لتسـجيم حـوادث العنـ ضـد املـرأة يف مراكـز
الشرطة يف كامم أحناء التلد علـى املوقـع اسلكتـروين اخلـا بالشـرطة .وتقـوم الشـرطة بتقيـيم
اخلطر الذي تواجكه الضحية مـن ـالل املعلومـام املدرجـة يف االسـتمارة وتتخـذ اسجـراءام
الالزمة بعد ذلك .وباسضافة إل ذلكا تنظم اولقام التدريتية لفاادة أفـراد الشـرطة يف مجيـع
مراكز الشرطة اليت تتلقى التيانام (املسجلة ووادث العنـ ) وكـذلك مراكـز الشـرطة املنفـذة
للقانون رقم  6284الصادر يف عام .2014
 - 42ويف عام  2012نُظمـت حلقـام دراسـية بشـأن املسـاواة بـي األنسـي والعنـ ضـد
املــرأة لفااــدة  315عاملــا نفســانياا ومربيــا ومرشــدا اجتماعيــا يعملــون يف حمــاكم األســرة ويف
ا اكم األنااية العلياا كما أدرج هذان املوضوعان يف دورام التدريب الدا لي.
 - 43وأدرجــت املســاام املتعلقــة بــالعن ضــد املــرأة واملســاواة بــي األنســي يف دورام
التدريب الدا لي لفاادة رؤساء املوظفي وكتتة ا اكم العاملي يف حمـاكم املقاطعـاما التابعـة
لوزراة العدل .واستفاد  778موظفا من هذا التدريب حن الن.
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 - 44وأدرجــت املســاام املتعلقــة بــالعن ضــد املــرأة واملســاواة بــي األنســي يف الــدورام
التدريتية اليت تنظم لفاادة املوظفي الذين سـادون علـى املكاملـام الـواردة علـى اخلـ ا ـاتفي
املتاشر ولو  183للخدمام االجتماعية لفاادة األسرة واملرأة والطفم واملعاا.
 - 45ومت تنظــيم حلقــام دراســية عــن العن ـ ضــد املــرأة واملســاواة بــي األنســي لفااــدة
 250رايسا إداريا وزهاء  190مرشحا ملنصب حاكم مقاطعة.
 - 46ومت تنظيم دورام تدريتية عن العن ضد املرأة واملساواة بي األنسي لفااـدة مـديري
املقاطعــام التــابعي لــوزارة شــنون األســرة والسياســام االجتماعيــة و  250عضــوا مكنيــا
يعلمون يف إطار مراكز الوقاية من العن والرصد.
 - 47ومت أيضا اختاذ موعة من التدابا اسدارية إل جانب الربام التدريتية.
 - 48وأنشــئت ألنــة الرصــد املعنيــة بــالعن ضــد املــرأة يف عــام 2007ا وعقــدم ســتعة
اجتماعــام حــن الن .وتعقــد اللجنــة اجتماعاهتــا مبشــاركة املنسســام والوكــاالم العامــةا
واألامعام وممثلي املنظمام غا اوكومية حتـت رعايـة الـوزير وبتنسـيم املديريـة العامـة املعنيـة
بوضع املرأة.
 - 49و نُفـذم اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة العنـ العـاالي ضـد املـرأة يف الفتـرة مـا بـي 2007
و  . 2010وجيــري رصــد تنفيــذ التــدابا ا ــددة يف طــة العمــم مــن ــالل االجتماعــام
الدورية .وشارك يف حتدي اخلطة املنسسام واملنظمام العموميةا واملنظمام غـا اوكوميـة
ومراكز التحوث النسااية التابعة للجامعاما ود لت اخلطة الوطنية ملكافحة العن ضد املـرأة
للفتـرة  2015-2012حيــز النفــاذ يف  10متوز/يوليــه  2012وتتواصـم مرحلــة تنفيــذ اخلطــة
الوطنية من الل اجتماعام التقييم والرصد الدورية اليت تعقد كم ستة أشكر.
 - 50وبــدأ العمــم بــالتطتيم النمــوذجي لنظــام الــدعم اسلكتــروين يف املــدن يف  18تشــرين
األول/أكتــوبر  .2012ويف إطــار التطتيــم النمــوذجيا مت توزيــع أجكــزة ســالمة وليــة (تعمــم
بالضي على زر يف حالـة الطـوارة) علـى النسـاء ضـحايا العنـ بنـاء علـى قـرار مـن ا كمـة
ــدف رصــد تنفيــذ أوامــر اومايــة والوقايــة .ومــن املقــرر وضــع ةــوذج لتعمــيم هــذا النظــام يف
كامــم أحنــاء تركيــا وحتديــد ا ياكــم األساســية ضــمن نطــاا املشــرومب لتعزيــز قــدرام مــآوى
النساء املمولة من املساعدة املقدمة مبوجب صك االحتاد األورويب يف فترة ما قتم االنضمام.
 - 51وتوفر مراكز تقدمي املشورة للمرأة التابعة لنقابـة ا ـامي ومكاتـب املسـاعدة القانونيـة
دمام الدعم القانوينا أما فيما يتعلم خبدمام الـدعم املتاحـة لـدى وحـدام الـدعم النفسـي
ومواجكة األزمام اليت أنشأهتا وزارة الصحة فتقدم يف غرف الطوارة يف املستشفيام.
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 - 52ونُفذ مشرومب الدراسـام التجريتيـة املتعلـم بننشـاء قاعـدة/نظام بيانـام بشـأن العنـ
ضد املرأة يف الفترة ما بي  2012و  2013ـدف توحيـد التيانـام املتعلقـة مبكافحـة العنـ
ضد املرأةا وحدد ةوذجا لقاعدة التيانام املطلوبة بشأن العن ضد املرأة .ومن جكة أ ـرىا
أجنزم من را األنشطة املتعلقة بندماج نظم قواعـد التيانـام املسـتخدمة دا ـم املديريـة العامـة
املعنية بوضع املرأة.
 - 53والتح الوط بشأن العن العاالي ضد املرأة يف تركيا هو أمشـم ـ أجـري علـى
الصعيد الوط حن الن حي مشم ظاهرة تفشي العن العاالي ضـد املـرأة وأشـكاله وأسـتابه
والنتاا املترتتة على هذا العن فضال عن عوامم اخلطر (انظر األدول  4من املرفـم) .وشُـرمب
يف حتدي التح يف عام 2013ا ومن املقرر نشر نتاا التح يف هناية عام .2014
 - 54وجيــري حاليــا تنفيــذ مشــرومب مــآوى النســاء ملكافحــة العن ـ ضــد املــرأة الــذي تتلــغ
ميزانيتــه  9 601 000يــوروا والــيت س ـتُمول يف إطــار صــك املســاعدة املقدمــة مــن االحتــاد
األورويب قتــم االنضــمام يف الفتــرة مــا بــي  2014و  .2016وا ــدف مــن األنشــطة الــيت
ستنطلم يف  26حمافظة هو تعزيز التعاون بي اوكومة ا ليـة واملنظمـام غـا اوكوميـة ا ليـة
فضال عن دمام الدعم للنساء ضحايا العن  .ويف سياا هذا املشرومبا يُعتزم إعداد طـ
عمم للمحافظام وحتسي سا العمم واملعايا املطتقة يف وحدام تقـدمي اخلـدمام فضـال عـن
توفا التدريب على مكافحة العن ضد املرأة واملساواة بي األنسي لفاادة املـوظفي العـاملي
يف مراكــز الوقايــة مــن العنــ والرصــدا ومــآوى النســاءا واملديريــة العامــة املعنيــة بــاألمنا
واملكاتب املعنية بالعن العااليا وموظفي الصحة ومـوظفي وزارة العـدل .ويكـدف املشـرومب
إل الوصـــول إل  175 000موظــ مـــن مـــوظفي الصـــحة واألمـــن مـــن ـــالل الـــدورام
التدريتيــة الــيت ســينظمكا لفااــدة  1 550مــدرباا مبــا يف ذلــك  700دورة تدريتيــة لتــدريب
املدربي .وحصم  19مشروعا صممتكا منظمام غا حكوميـة علـى مـنح تتلـغ قيمتـكا 000
 3 000يورو تقريتا.
 - 55وســيجري تقيــيم النتــاا يف عــام  2014ملعرفــة إل أي مــدى نفــذم أحكــام القــانون
رقــم  6284ومــدى جــدوى أوامــر اومايــة والوقايــة الصــادرة يف إطــار هــذا القــانون يف منــع
حوادث العن ضد املرأة.
 - 56ورُفع املنع الذي كان مفروضا على غطاء الرأس بالنستة للنساء العـامالم يف الوظيفـة
العمومية عمـال بالالاحـة املتعلقـة بلتـاس املـوظفي العـاملي يف املنسسـام والوكـاالم العامـةا
بصييتكا املنقحة يف  8تشرين األول/أكتوبر  .2013وبنـاء علـى التعـديم الـذي أقرتـه األمعيـة
الوطنية التركية الكـربى صـار بنمكـان النااتـام يف الربملـان ارتـداء غطـاء الـرأس والسـراويم يف
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الربملان( .)3وعالوة على ذلكا هناك نسوة تواجكن طر ضيامب فر تشييلكن بسـتب حظـر
غطاء الرأس .ومع ذلك واصلن العمـم بنـاء علـى قـرارام لـ الدولـة .وعلـى سـتيم املثـالا
فقد أصدرم ا كمة قرارا لصاحل مكندسة التيذية علـى أسـاس أن الوثيقـة الرمسيـة الـيت طلتتـكا
مـن اليرفــة املكنيـة لتمكينــكا مــن القيـام بعملــكا قــد رُفضـت ألنــه تعــذر إصـدار الوثيقــة وعليكــا
صــورة صــاحتتكا حاملــة غطــاء علــى رأســكا .ويف حــاالم أ ــرىا نظــرم ا كمــة يف قضــايا
ملدرسام فُصلن من عملكن ألهنن كن مرتديام أغطية على رؤوسكنا وقضـت بـتطالن قـرار
الطــرد .ولالطــالمب علــى املعلومــام بشــأن اسجــراءام املتعلقــة ريــة ارتــداء غطــاء الــرأس يف
منسسام التعليم العا ا انظر تقرير املتابعة املقدم بعد التقرير السادس.
 - 57وعالوة على ذلكا مشم برنـام املسـاعدة اسنسـانية ألغـراض مكافحـة العنـ القـاام
على نومب األـن والتصـدي لـها املـواطني السـوريي الوافـدين إل تركيـا واملـوظفي القـاامي
على دمتكم منذ نيسان/أبريم  2013بالتعاون مع املديرية العامة املعنية بوضع املـرأةا وقسـم
إدارة حاالم الكوارث والطوارة يف رااسـة الـوزراء .وفضـال عـن ذلـكا مت عقـد اجتماعـام
مع النساء السوريام لتتادل املعلومام بشأن حاالم الزواج املتكـر والـزواج بـاسكراه وتعزيـز
التضــامن بــي النســاءا كمــا مت طتــع وتوزيــع  400 000نشــرة معلومــام بــالليتي العربيــة
والتركية.
املادة ( - 2ز)
 - 58انظر التقرير السادس.
املادة 3
 - 59أعيدم هيكلة املديرية العامة املعنية بوضع املرأة يف عام  2011لتصـتح وحـدة لتقـدمي
اخلدمام تابعة لوزارة شنون األسرة والسياسـام االجتماعيـة .واملديريـة العامـة املعنيـة بوضـع
املــرأة مســنولة عــن تنفيــذ وتنســيم أنشــطة اخلــدمام االجتماعيــة املتمثلــة يف اومايــة والوقايــة
والتعليم والتحسي والتوجيه وإعادة تأهيم املرأة إل جانـب وضـع السياسـام .وبـدأم مـآوى
النساء تعمم حتت إشراف املديرية العامة املعنية بوضع املرأةا وزُودم بعدد أكرب مـن املـوظفي
ورُصدم ا ميزانية أكرب (أنظر األدول  1من املرفم).
__________
( )3لالطالمب على املعلومام اسضافية املطلوبة فيمـا يتعلـم بالتحسـينام علـى حظـر غطـاء الـرأس املشـار إليكـا يف
الفقرتي  16و  17من املالحظام اخلتاميةا انظر تقرير املتابعة والردود املقدمة.
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 - 60وكانــت اللجنــة االستشــارية املعنيــة بوضــع املــرأة متــارس نشــاطكا يف الفتــرة مــا بــي
 2004و  .2011وبعــد أن أصــتحت املديريــة العامــة املعنيــة بوضــع املــرأة وحــدة ــدمام
رايسية تابعة لوزارة شنون األسرة والسياسام االجتماعيةا أعيـد تشـكيم اللجنـة االستشـارية
يف كانون األول /ديسمرب 2013.
 - 61وأنشئت ألنة تكافن الفر بي املرأة والرجم ضمن األمعية الوطنية التركيـة الكـربى
يف  24وذار/مارس  .2009وألنة تكافن الفر بي املرأة والرجم مسنولة عن إبقاء األمعيـة
الوطنيــة التركيــة الكــربى علــى اطــالمب دااــم علــى مــا ــرز مــن تقــدم علــى الصــعيدين الــوط
والدو فيما يتعلم باملساواة بي الرجم واملرأةا ومناقشة القضايا املنوطة باللجنـة وإبـداء الراء
بشأن مشاريع القواني واملراسيم املقدمة للجمعية الوطنية التركية الكربى بصفتكا ألنة رايسـية
أو ثانويــة .وتنظــر اللجنــة يف الشــكاوى املتعلقــة بانتــكاك اوقــوا والعنـ والتمييــز ضــد املــرأة
وتتلغ ذلك إل السلطام املختصة عند الضرورة .انظر التقرير السادس واملادة .2
املادة 1 - 4
 - 62مــع مراعــاة النقــات الــيت أكــدم عليكـا اللجنــة يف الفقــرتي  18و 19مــن مالحظاهتــا
اخلتاميةا نوجه أنتتاهكم على األحكام التالية بشأن التدابا اخلاصة املنقتة:
 - 63مكــدم املــادة  10مــن الدســتور (انظــر املــادة ( 2أ)) الســتيم أمــام صــياغة سياســام
تتعلم بالتدابا اخلاصة املنقتة دف تعزيز املساواة بي املرأة والرجم.
 - 64وميثم برنام املنح النقدية املشروطة ممارسة للتـدابا اخلاصـة املنقتـة املطتقـة يف تركيـا.
ويكدف الربنام إل متكـي أطفـال األسـر الفقـاة مـن الوصـول إل التعلـيم .وحتصـم الفتيـام
على مساعدة مالية تفوا املساعدة اليت صم عليكـا الفتيـان بنسـتة  14.3يف املااـة يف مرحلـة
التعليم األساسي وبنستة  20يف املااـة يف مرحلـة التعلـيم الثـانوي .ومـن أهـم النقـات يف عمليـة
تقدمي املـنح النقديـة املشـروطة هـي أن املتـالغ تـدفع متاشـرة إل األمكـام لتمكينـكن مـن تعزيـز
مركزهن دا م األسرة.
 - 65وختصص نستة  62 .74يف املااـة مـن الطاقـة االسـتيعابية للمتيتـاما التابعـة للمديريـة
العامة للتعليم العا ومنسسـة الفنـادا املنشـأة ـدف تلتيـة احتياجـام طـالح التعلـيم العـا ا
للطالتام.
 - 66وينص القانون رقم 6111ا الـذي د ـم حيـز النفـاذ يف عـام  2011علـى أن الدولـة
تتكفم بدفع اوصة املسـتحقة علـى أربـاح العمـم مـن قسـ التـأمي لصـاحل النسـاء العـامالم
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على مدى فترة تتراوح ما بي  12و  54شكرا دف دعم فر
هذا اسجراء  144 028امرأة حن شتات/فرباير .2014

تشـييم املـرأة .واسـتفاد مـن

 - 67وعالوة على ذلـكا تـدفع كـم شـكرين وبانتظـام مـنح للنسـاء املعـوزام الـال فقـدن
أزواجكن (قرابة  125دوالرا( )4شكريا).
 - 68وفضال عن ذلكا شرعت بع األحزاح السياسية يف تطتيم نظـام اوصص/املسـاواة
لفاادة املرأة ـالل السـنوام األ ـاة .ولالطـالمب علـى التـدابا اخلاصـة املنقتـة املطتقـة ـدف
تشجيع مشاركة املرأة يف اوياة السياسيةا انظر املادة ( 7أ).
املادة 2 - 4
 - 69ويــنظم قــانون مــوظفي اخلدمــة املدنيــة وقــانون العمــم (انظــر التقريــر الســادس) إجــازة
األمومة واألوانب املماثلة يف هذا الصدد .وعُدل القانونان املذكوران يف عـام  2011ليتضـمنا
أحكاما جديدة تنص على أن من حم النساء العامالم أو موظفـام اخلدمـة املدنيـة االسـتفادة
مــن فتــرام إجــازة مــا قتــم الــوالدة الــيت مل تُســتخدم بســتب الوضــع املتكــر بــأن تضــاف تلــك
الفترام سجازة ما بعد الوالدة.
 - 70ومشلت التعديالم املد لة على قانون موظفي اخلدمة املدنيـة يف عـام  2011أحكامـا
جديدة تنص على إعفاء موظفام اخلدمة املدنية مـن النوبـام الليليـة قتـم اومـم و ـالل فتـرة
اومــم وكــذلك ـالل الســنة األو التاليــة للوضــعا أي علــى مــدى أربعــة وعشــرين شــكرا.
ووفقا ألحكام املادة بصييتكا املعدلـة يف  12متـوز /يوليـه 2013ا مـددم هـذه الفتـرة لتصـتح
سنتي.
 - 71وغُ.يــر مفكــوم ”اسجــازة املدفوعــة األجــر“ الــوارد يف قــانون مــوظفي اخلدمــة املدنيــة
ليصتح املقصود به ”إجازة األمومة“.
 - 72وأعيد ترتيب إجازة الرضاعة الطتيعية .وصار من حـم النسـاء العـامالم أ ـذ فتـرام
يوميــة مــدهتا ســاعة ونص ـ الســاعة ترضــعن ال ــا أطفــا ن إل أن يتليــوا ســنة واحــدة مــن
العمر .وحتصم األمكام العامالم يف الوظيفة املدنية على فترام رضاعة مدهتا ثـالث سـاعام
على مدى ستة أشكر بعد انقضاء إجازة األمومةا مث علـى سـاعة ونصـ السـاعة علـى امتـداد
فتــرة الســتة أشــكر التاليــة .ومــن حــم األمكــام العــامالم يف الوظيفــة املدنيــة أن يقــررن كيفيــة
استعمال الفترام املخصصة للرضاعة.
__________
( )4الدوالر الواحد يعادل لاتي تركيتي.
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 - 73انظر املادة  2-12لالطالمب على اووافز املتاحة وماية األمومة.
املادة  - 5أ -
 - 74انطلقــت األنشــطة التاليــة علــى إثــر القــرار الــذي اختذتــه اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى
التمييــز ضــد املــرأة بشــان انتــكاك أحكــام املــادة 2أ/ج و ( 5أ)  -واملــادة -11أ /ح املتعلقــة
بشكوى ر .ك .ح .ضد تركيا وتُرجم نص قرار اللجنة إل اللية التركية وعُمم .وملزيـد مـن
الفعاليــة والكفــاءة يف تنفيــذ أحكــام املــادة اخلامســة مــن قــانون العمــما واتفاقيــة اللجنــة املعنيــة
بالقضاء على التمييز ضد املرأةا وكذلك الربوتوكـول اال تيـاري ا لـم ـاا أرسـلت النسـخة
التركيــة مــن القــرار إل القضــاة واملــدعي العــامي يف ا كمــة العليــاا وإل املــدعي العــامي يف
ا ــاكم اسقليميــةا وإل رااســة ألنــة العدالــةا وطُلــب إل املنسســام املعنيــة تقــدمي معلومــام
بشــأن القــرار املــذكور .وعــالوة علــى ذلــكا فمــن املقــرر إدراج موضــومب بشــأن منــع التمييــز
العنصــري والتمييــز علــى أســاس نــومب األــن يف ــال العدالــة يف الــدورام التدريتيــة األوليــة
لفااــدة القضــاة واملــدعي العــامي الــيت تنظمكــا األكادمييــة التركيــة للعدالــة ابتــداء مــن الفتــرة
التدريتيــة يف عــام  . 2014ومــن جكــة أ ــرىا اتصــم اخلــرباء باملتظلمــة ومبحاميكــا وتلقــوا
معلومام عن اوالة االجتماعية واالقتصـاديةا وعـن األضـرار املاليـة واالجتماعيـة الـيت تكتـدهتا
بستب طردها من العمم .وتتي أنه كان على املتظلمة أن تترك وظيفتكا مدة زمنيـة معينـة بعـد
طردها ولكنكا حصلت على عمم يف وظيفة مماثلة لوظيفتكا األول وظلت تعيش حيـاة سـعيدة
مع أسرهتا (حسب مـا أفـادم بـه هـي نفسـكا) .وأبليـت املتظلمـة باخلـدمام االجتماعيـة الـيت
ميكن أن حتصم عليكا من الدولة غا أهنا ذكرم أهنا مل تطلب هذه اخلدمام.
 - 75وعلــى أســاس التوصــيام الــواردة يف الفقــرتي  20و  21مــن املالحظــام اخلتاميــة
للجنــةا تشــارك املديريــة العامــة املعنيــة بوضــع املــرأة يف عــدد مــن األفرقــة والــدورام التدريتيــة
واولقام الدراسية أثناء اخلدمة اليت تنظمكا املنسسـام والوكـاالم العامـةا واسدارام ا ليـة
واملنظمــام غــا اوكوميــةا وكــذلك يف األنشــطة الــيت تنظمكــا موعــة مــن املنسســام يف
اخلــارج ــدف مكافحــة القوالــب النمطيــة ضــد املــرأة .وتتنــاول العــروض واولقــام التدريتيــة
املساواة بـي األنسـيا وتعلـيم املـرأة والفتـاةا ومشـاركة املـرأة يف وليـام صـنع القـرار وصـحة
املــرأة .وتشــمم أيضــا الــدورام التدريتيــة تقــدمي معلومــام بشــأن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز ضد املرأةا كما توصي بذلك اللجنة يف الفقرة  13من املالحظام اخلتامية.
 - 76وبلغ عدد املشاركي يف حلقام العمم بشأن املساواة بي األنسـي ووسـاا اسعـالم
 434طالتــا مــن طــالح معاهــد االتصــاالم .وشــارك  198مكنيــا مــن العــاملي يف وســاا
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اسعالم يف حلقام العمـم بشـأن دور املكنـيي العـاملي يف وسـاا اسعـالم ا ليـة يف مكافحـة
التمييز ضد املرأة ويف حترير األ تار.
 - 77وجرى حتليم لتقييم نتاا الربام التدريتية .وكش هذا التحليم أن بـرام التـدريب
هذه زية للياية وجيب زيادة حتسينكا واستمرارها.
 - 78ومن جكة أ رىا أدرج موضومب ”املساواة بي األنسـي“ يف الـربام التدريتيـة أثنـاء
اخلدمــة املوجكــة ملــوظفي وزارة التعلــيم الــوط واملــوظفي العــاملي يف املنظمــام العاملــة يف
املراكز ويف ا افظام والتابعة لوزارة شنون األسرة والسياسام االجتماعية.
 - 79وسيجري تنفيذ عـدد مـن األنشـطة التدريتيـة الـيت تركـز علـى املسـاواة بـي األنسـيا
وعقــد اجتماعــام وحلقــام دراســية ةوذجيــة لفااــدة املدرســي العــاملي يف املــدارس الفنيــة
واملكنية العليا للفتياما والطالح واألسر يف إطار املشاريع الـيت أطلقـت يف عشـر مـدن يريتيـة
بالتعاون مع وزارة شنون األسرة والسياسـام االجتماعيـة ووزارة التعلـيم الـوط واملنظمـام
غا اوكومية يف عام 2013.
 - 80وعُـرض اسعـالن ” “Count us inللتوقيـع لـتمكي الرجـال مـن املشـاركة يف مكافحـة
العن ضد املرأة ضمن إطار أنشطة  25تشرين الثاين/نوفمرب .وكان راـي وزراء تركيـا أول
من وقع على اسعالن الذي حظي بتاييد النواح الذكور.
 - 81ويف إطار الربوتوكول املوقع بـي املديريـة العامـة املعنيـة بوضـع املـرأة وصـندوا األمـم
املتحــدة للســكانا مت تــدريب  100مــدرح مــن أجــم تطــوير القــدرام املنسســية للمنظمــام
التابعــة للــوزارة والعاملــة يف املراكــز ويف ا افظــام يف ــال املســاواة بــي األنســي ومكافحــة
العن ضد املرأة وتقدمي التدريب يف ا افظام.
 - 82ويــنص التعــديم الــذي أد ــم علــى قــانون اجملل ـ األعلــى لاذاعــة والتلفزيــون لعــام
 2011على حظر ب أي برام يتعارض فحواها مع املساواة بي األنسـيا وأدرجـت أيضـا
هذه األحكام يف القواعد املنظمة خلدمام التـ ا كمـا تقـرر أال تتضـمن االتصـاالم التجاريـة
أي مواضيع تسيئ للمـرأةا وعـدم اسـتيالل جسـد املـرأة كرمـز أو بضـاعة جنسـية يف اسعـالن
للمنتجام واخلدماما وال يف الصور.
 - 83ومــن جكــة أ ــرىا وكمــا أوصــت اللجنــة يف الفقــرة  49مــن املالحظــام اخلتاميــةا
تعمم تركيـا بتعـاون وثيـم مـع ا يئـام واملنظمـام التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدةا وستواصـم
التعاون معكا الل الفترة املقتلة .ومن املقرر تعزيز التعاون مع املديرين التنفيـذيي يف املكاتـب
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اسقليمية التابعة يئة األمم املتحدة للمرأة اليت بدأم يف تنفيذ أنشطتكا من أجم تعمـيم منظـور
املساواة بي األنسي يف املنطقة.
 - 84لالطالمب على بقية األنشطةا انظر املادة ( - 11أ)
املادة  - 5ح
 - 85بـــدأم وزارة شـــنون األســـرة والسياســـام االجتماعيـــة يف تنفيـــذ برنـــام التـــدريب
األسـري يف مخسـة ـاالم (تشـمم العالقــام دا ـم األسـرةا والصـحةا واالقتصـادا والعدالــة
ووســاا اسعــالم) .وينكــد برنــام العالقــام دا ــم األســرة علــى التوزيــع العــادل للمكــام
األسرية وتقاسم املسنوليام عن رعاية األطفال .وتنظم الوزارة برنا ـا تـدريتيا ممـاثال ألزواج
املستقتم ضمن إطار برنـام التـ دريب قتـم الـزواج .وتـنظم هـذه الـدورام التدريتيـة يف مجيـع
املقاطعام التالغ عددها  81مقاطعـة .وشـارك يف هـذه الـدورام زهـاء  180 000شـخص.
ويكدف مشرومب تنفيذ برنـام التـدريب األسـري وتعميمـها الـذي انطلـم يف عـام  2012إل
إفادة املزيد من األشخا الذين يعتزمون الزواج واألشـخا املتـزوجي مـن بـرام التـدريب
األسريا وتوسيع نطاا الربنام لي ُعم .التلد بأسره من الل اسدارام ا ليةا واملنظمـام غـا
اوكومية واملنسسام والوكاالم العامة املعنية.
 - 86وهتــدف وزارة التعلــيم الــوط مــن ــالل برنــام التــدريب األســري املوجــه للفئــة
العمرية من صفر إل  18عاما إل تطوير املكارام األبوية لـدى األبـوين الـذين تتـراوح أعمـار
أطفا م بي صفر و 18عاماا وبالتا متكي األطفال واملراهقي مـن حتقيـم امكانـاهتم .وتـنظم
الوزراة دورام تدريتية لدعم الباء ودورام تدريتية لدعم األمكام كجزء من هذا الربنـام .
وا ــدف مــن برنــام دعــم البــاء هــو تثقــيفكم باحتياجــام الطفــما واعتمــاد هن ـ دميقراطــي
وعــادل يف توزيــع املســنوليام األســريةا وتطــوير وتعزيــز العالقــام دا ــم األســرة والعالقــام
الزوجيةا واالستفادة من املكارام والنك اليت اكتستوها ـالل التـدريب يف بيئتـكم الصـياة.
واستفاد ما موعه  216 264مشاركا من برنـام التـدريب األسـري املوجـه للفئـة العمريـة
من صفر إل  18سنة الل الفترة ما بي  2012و .2013
املادة 6
 - 87سُــجلت بعــ أوجــه التحســن يف تركيــا يف ــال مكافحــة اسيــار بالتشــر ــالل
السنوام األ اة .ويُعزى ذلك إل التعديالم القانونية اليت أد لت حـن الن وفقـا لألحكـام
الواردة يف التقرير السادسا وإنشاء فرقة العمم الوطنية و طة العمـم الوطنيـة ملكافحـة اسيـار
بالتشر .ونُفذم طة العمم الوطنية الثانيةا اليت أعدهتا فرقـة العمـم الوطنيـةا يف عـام .2009
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وجيري تنفيذ برنام محاية الضحايا األجانب بدعم من املنظمام غا اوكومية .وجيري أيضـا
تنفيـذ عــدد مــن املشــاريع املتعلقـة مبكافحــة اسيــار بالتشــر بالتعـاون مــع بعـ املنظمــام مثــم
املنظمة الدولية للكجرة واملركز الدو لتطوير سياسام ا جرة.
 - 88ووفقا للتوصيام الواردة يف الفقرة  26من املالحظـام اخلتاميـة للجنـةا توجـه تركيـا
االنتتــاه إل العمليــام والتحســينام املنسســية والقانونيــة التاليــة :إصــدار القــانون رقــم 6458
بشـــأن األجانـــب واومايـــة الدوليـــة يف  11نيســـان/أبريم  .2013ويف إطـــار هـــذا القـــانونا
أسندم إل إدارة محاية ضحايا اسيار بالتشرا اليت أعيد تنظيمكا ضـمن املديريـة العامـة سدارة
ا جــرة يف وزارة الدا ليــةا أســندم إليكــا مكمــة تنفيــذ األعمــال واسجــراءام املتعلقــة مايــة
ضــحايا اسيــار بالتشــر وإدارة تشــييم اخلطــوت ا اتفيــة املتاشــرة لتلقــي املكاملــام يف حــاالم
الطوارةا وكذلك املـآوى املخصصـة ألولئـك الضـحايا .وهنـاك ثالثـة مـآوى تعمـم صيصـا
سيــواء ضــحايا اسيــار بالتشــر مدعومــة مــن املنظمــام غــا اوكوميــة .وعــالوة علــى ذلــكا
بنمكــان النســاء ضــحايا االيــار بالتشــر االســتفادة مــن اخلــدمام األ ــرى املقدمــة يف إطــار
مكافحة العن ضد املرأة وكذلك دمام املآوى غا املتخصصة .وبدأ العمم بـنجراء جديـد
يتمثم يف مـنح تأشـاة إنسـانية صـاوة ملـدة سـتة أشـكر وتـرا يص إقامـة قصـاة املـدة لضـحايا
اسيــار بالتشــر ــالل الفتــرة الــيت يتلقــون فيكــا العــالج والرعايــة وإجنــاز اسجــراءام القانونيــة
لتمكينكم من اوصول على ترا يص إقامة لفترة زمنية معينة .ويتضمن أيضـا قـانون األجانـب
واوماية الدولية أحكاما تتعلم بضحايا اسيار بالتشر وباألطفال غا املصحوبي بذويكم.
املادة  - 7أ
 - 89يكفم دستور تركيا وتشريعاهتا الوطنية اوم يف املشاركة السياسية بعيدا عن أي متييـز
مبا يف ذلك التمييز على أساس نومب األن (انظر التقرير السادس).
 - 90ومقارنة بالسنة السابقةا ازدادم نستة املـرأة يف الربملـان زيـادة حـادة يف عـام .2007
ويف حــي بليــت نســتة متثيــم املــرأة يف الربملــان  4 .4يف املااــة يف االنتخابــام العامــة يف عــام
2002ا فقد ارتفعـت إل  9 .1يف املااـة يف االنتخابـام العامـة يف عـام 2007ا وبلـغ متثيلـكا
أعلى نستة وقدرها  14 .4يف املااة يف عام ( 2011انظر األـدول  5مـن املرفـم) .وبلـغ عـدد
النااتــام يف الربملــان  79نااتــة يف عــام  .2011وهنــاك امــرأة واحــدة يف لـ الــوزراء التــالغ
عدد أعضااه  26عضوا( .)5ونظرا لطتيعة ا يكم التنظيمي للجمعيـة الوطنيـة التركيـة الكـربىا
__________
( )5وزيرة الشنون األسرية والسياسام االجتماعية.
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هناك ثالث نااتام لراي الربملان من بي أربعة نواح .وفضال عن ذلـكا تتـرأس املـرأة ثـالث
ألان برملانية متخصصة من مجلة ستع ألان يف الربملان.
 - 91وارتفع عدد النساء املرشحام لالنتخابـام العامـة وانتخابـام اسدارة ا ليـة وكـذلك
مرشحام األحزاح (انظر األدول  6من املرفم) .وتعتـرب الزيـادة الـيت حتققـت يف عـدد النسـاء
املرشـــحام يف االنتخابـــام األ ـــاة ـــرة األكـــود االجتماعيـــة الراميـــة إل إشـــراك املـــرأة يف
السياســةا ومواقــ املــرأة اسجيابيــة إزاء السياســة فضــال عــن التــدابا اخلاصــة الــيت اختــذهتا
األحـزاح مـن أجـم تعزيـز متثيـم املـرأة (إعفـاء املـرأة مـن رسـوم الترشـحا وترشـيح نسـاء علــى
رؤوس القواام).
 - 92وحتققــت زيــادة كــتاة يف عــدد النســاء الفــاازام يف االنتخابــام ا ليــة املعقــودة يف
 30وذار/مــارس  2014مقارنــة بانتخابــام عــام  .2009وعلــى الــرغم مــن عــدم فــوز أنثــى
مبنصب راي بلدية يف كربيام املدن يف انتخابـام عـام 2009ا فقـد تراوحـت نسـتة النسـاء
الفــاازام مبنصــب راــي بلديــة يف كربيــام املــدن يف االنتخابــام ا ليــة لعــام  2014مــا بــي
 10و  30يف املااــة .ونتيجــة لالنتخابــام ا ليــة لعــام 2014ا بليــت نســتة النســاء العمــد
 2 .73يف املااــةا ونســتة النســاء األعضــاء يف اجملــال ا ليــة  10 .72يف املااــةا و  4 .79يف
املااة من أعضاء ال املقاطعام( .انظر األدول  7من املرفم).
 - 93وإل جانب الزيادة يف نستة متثيم النساءا بدأم النسـاء يشـاركن يف ا يئـام التنفيذيـة
لألحزاح السياسية( .انظر األدول  8من املرفم)
 - 94ومتثم الفرومب النسااية التابعة لألحزاح السياسية يف تركياا واليت متـارس نشـاطكا منـذ
 50عاماا جزءا ال يتجزأ مـن تنظـيم عمليـة التعريـ بـاملرأة سياسـيا .وتقـوم الفـرومب النسـااية
بدور فعال يف العمليام االنتخابية ودا م األحزاح يف ون واحد.
 - 95وعلــى الــرغم مــن ارتفــامب عــدد النســاء املرشــحام واملمــثالم يف األحــزاح ا ليــة
والوطنيةا ال يزال عددهن دون املستوى املرضي بكثا .وكمـا ورد يف التوصـية يف الفقـرة 29
مـن املالح ظـام اخلتاميـةا فـنن إذكـاء الـوعي االجتمـاعي للمـرأة وزيـادة مشـاركتكا يف وليــام
صنع القرار مسألة بالية األ ية .وأسفرم األنشطة اليت نفذهتا املنظمام غـا اوكوميـة ـالل
فترة ما قتم االنتخابام عن التوعيـة بأ يـة مشـاركة املزيـد مـن النسـاء يف وليـام صـنع القـرار
ووليام السلطة .وكان ألكادمييام/مدارس العلوم السياسية اليت أنشأهتا تل املنظمـام غـا
اوكوميــة واألحــزاح السياســيةا ال ســيما فيمــا يتعلــم باالنتخابــاما دور فعــال يف حتســي
مستوى إملام املرأة باملعلومام املتعلقة بالسياسة وأنشطة ”اسعداد السياسي“.
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املادة  - 7ح
 - 96ووفقا للتيانام الصادرة يف حزيران/يونيه 2014ا تتلغ نستة النساء مـن بـي العـاملي
يف املنسســـام والوكـــاالم العامـــة( 37.25 )6يف املااـــة .ولالطـــالمب علـــى معـــدالم النســـاء
الشــاغالم للمناصــب التنفيذيــة يف أعلــى ا ــرم اسداريا انظــر األــدول  9مــن املرفــم .وعلــى
مستوى اسدارة املدنيةا يتتي أن هناك امرأة واحدة شاغلة ملنصب حمافظ وسـت نسـاء نااتـام
حمـــافظ مـــن بـــي  458نااتـــا .وهنـــاك  21امـــرأة حمافظـــة مقاطعـــة مـــن مجلـــة  860حمافظـــا.
وفيما يتعلم بقمة ا رم اسداريا هناك امرأة واحدة من بي  22امـرأة يف منصـب نااتـة أمـيا
وثالث نساء من بي  71وكيم نااب أمي يف الوزارام (انظر األدول  10من املرفم).
 - 97وفيمـا يتعلـم بقــوام املـوظفي العــاملي يف ا ـاكما الــيت يتكـون منــكا األكـاز القضــااي
نالحظ ما يلـي :يتـتي أن نسـتة النسـاء مـن قضـاة ا ـاكم القضـااية تتلـغ  39يف املااـةا وأهنـن
ميثلن  20يف املااة من قضاة ا اكم اسدارية (انظر األدول  11من املرفم).
 - 98وفيما يلي تصني موظفي ا اكم العليا حسب نومب األـن  :تتلـغ نسـتة النسـاء مـن
األعضاء واملقررين العاملي يف ا كمة الدستورية  10يف املااةا وميـثلن نسـتة  34يف املااـة مـن
األعضـــاء والقضـــاة واملـــدعي العـــامي يف حمكمـــة الـــنق وحمكمـــة االســـتئناف .ويف شـــتات/
فرباير 2014ا عُي.نت امرأة لشيم منصب راي حمكمة االستئناف.
 - 99ويف شــتات/فرباير 2014ا بليــت نســتة املدرســام األامعيــام  41يف املااــة تقريتــا.
وتتلغ نستة النساء من األسـاتذة  28 .4يف املااـةا و 33 .1يف املااـة مـن األسـاتذة املسـاعدين
و  42.8يف املااـــة مـــن التـــاحثي (بيانـــام عـــام  2014الصـــادرة عـــن مركـــز تقيـــيم الطلتـــة
وا تيارهم وتوظيفكم) .وتشيم املرأة منصب عميد يف  14جامعة من بي  176جامعة.
 - 100وشُرمب يف يميع ونشر املعلومام مصنفة حسـب نـومب األـن وأكثـر تفصـيال بشـأن
وليام صـنع القـرار ووليـام السـلطة .ومنـذ عـام 2008ا مل تتحقـم الزيـادة املرجـوة يف نسـتة
النساء يف املناصب اوكومية العليـا .ومـع ذلـكا وبفضـم التوعيـة الـيت حتققـت يف هـذا اجملـالا
ستشكد السنوام املقتلة الزيادة املرجوة.

__________
( )6وال تشمم هذه النستة موظفام أمانة هيئـة االسـتختارام الوطنيـةا والتنـك املركـزيا وبنـك زيـراما وبنـك
هولك التركيا واوكومة ا لية واجملندام يف القوام املسلحة التركية.
22/47

14-66760

CEDAW/C/TUR/7

املادة  - 7ج
 - 101تقــوم حاليــا الكيانــام التجاريــة والنقابــام بننشــاء ــال وألــان وأفرقــة عمــم تع ـ
بشنون املـرأة ـدف ت عمـيم املنظـور األنسـاين يف هياكلـكا والعمـم وفقـا لـذلك .ولـي هنـاك
نساء قاادام لكيانام ياريـة أو نقابيـة .ولالطـالمب علـى عـدد النسـاء الـال تشـيلن مناصـب
تنفيذية عاليةا انظر األدول  12من املرفم.
 - 102وبدأ تطتيم عدد مـن اللـوااح القانونيـة لتعمـيم املنظـور األنسـاين يف أنشـطة النقابـام.
ولالطالمب على هذه اللوااحا انظـر املـادة  - 2ح .ومـن املتوقـع أن يسـفر تنفيـذ هـذه اللـوااح
عن تعزيز متثيم النساء يف النقابام.
املادة 8
 - 103تعمــم يف وزارة الشــنون اخلارجيــة  28امــرأة ســفاة مــن بــي  214ســفاا (انظــر
األــدول  13مــن املرفــم) .وهــذا اكــرب عــدد مــن النســاء الشــاغالم ملنصــب ســفا حــن الن.
وفضال عن ذلكا هناك  14متعوثة نااتة أمي أو سفاة من الرتتـة األول مـن بـي  39متعوثـا
أو سفاا يعمم يف اخلارجا وهناك  22وكيلة نااب أميا ومـديرة عامـة نااتـة مـدير عـام مـن
بي  65وكيال ومديرا عاما ونااـب مـديرا كمـا أن هنـاك  314دبلوماسـية مـن بـي 1 210
دبلوماسيي.
 - 104وتشــارك تركيــا بانتظــام يف االجتماعــام الدوليــة بوفــود نســااية تشــمم ممــثالم عــن
املنظمام غا اوكومية .وعالوة على ذلكا هنـاك موظفـام تركيـام تشـيلن مناصـب عاليـة
يف اليونسكو والربنام اسةااي وألنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة.
 - 105وتتلغ نستة النساء األعضاء يف  12ألنة دولية ا مـن ضـمنكا األمعيـة الوطنيـة التركيـة
الكربى (ألنة تكافن الفر بي املرأة والرجما )2014ا  17.92يف املااة.
املادة 1 - 9
 - 106انظر التقرير السـادس .ولالطـالمب علـى املعلومـام املتعلقـة بعـدد طالتـام اللجـوء مـن
تركياا انظر األدول  14من املرفم.
املادة 2 - 9
 - 107انظر التقرير السادس.
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املادة  - 10أ
 - 108بعــد تعــديم القــانون األساســي املتعلــم بــالتعليم الــوط يف عــام 2012ا زيــدم فتــرة
التعليم اسلزامـي إل  12سـنةا منـكا أربـع سـنوام للتعلـيم االبتـداايا وأربـع سـنوام للتعلـيم
اسعدادي وأربع سنوام للثانوي.
 - 109وتتضمن اخلطة اسةااية العاشرة أهدافا وغايام تـنص علـى متكـي مجيـع األطفـال مـن
اوصـول علـى التعلـيم وال ســيما األطفـال ذوو اسعاقـة والفتيـام مــع كفالـة امتـامكم مــرحليت
التعلــيم االبتــدااي واسعــداديا والتقليــم مــن نســب الرســوح والتســرح .ومــن بــي أولويــام
اخلطة اسةااية العاشرة إذكاء الـوعي االجتمـاعي مـن ـالل التعلـيم الرمسـي وغـا الرمسـي مـن
أجم القضاء على التمييز ضد املرأة.
 - 110وتنص الربام السنوية على اعتماد تدابا للقضاء على العوامم غا املواتية الـيت تعـوا
تعلم الفتاة يف التلد ككـما وتيي اهـا مـن أجـم فـ نسـب التسـرح يف املـرحلتي االبتداايـة
واسعداديـةا وبالتـا الزيـادة يف عــدد املنـتقالم إل املرحلـة الثانويـة .وبنــاء علـى ذلـكا ســيتم
تعزيــز امكانيــة الوصــول إل التعلــيم مــن ــالل وليــام مثــم املــنح الدراســيةا والتعلــيم املتنقــما
واملــنح النقديــة املشــروطةا ومواص ـلة اومــالم التعليميــة وإعطــاء األولويــة لتنــاء متيتــام
للفتيــام يف األمــاكن الــيت تــنخف فيكــا كــثاا معــدالم االنتقــال مــن املرحلــة االبتداايــة إل
املرحلة اسعدادية.
 - 111وحتققــت ــالل الســنوام األ ــاة حتســينام كــتاة يف تركيــا فيمــا يتعلــم بنعمــال
حقوا املرأة والفتاة يف التعليم.
 - 112والتعليم يف مرحلة ما قتم املدرسة ا تياري ويشمم تعلـيم األطفـال الـذين دون السـن
القانونية اليت يلتحقـون فيكـا باملدرسـة االبتداايـة .وهنـاك قرابـة  27.71يف املااـة مـن األطفـال
الــذين تتــراوح أعمــارهم بــي الثالثــة واخلامســة مشــمولون بأحــد بــرام املــدارس التحضــاية.
وبليت نستة تسجيم الفتيام يف مرحلة مـا قتـم املدرسـة  36 .58يف املااـة يف الفتـرة مـا بـي
عامي  2013و .2014
 - 113ويشــمم التعلــيم اسعــدادي األطفــال الــذين تتــراوح أعم ـارهم مــا بــي ســت ســنوام
و  13ســـنةا أي مـــدة التعلـــيم اسلزامـــي املوزعـــة علـــى املـــرحلتي االبتداايـــة ا  4ســـنواما
واسعداديـةا  4سـنوام .ومـا فتئــت نسـتة املسـجلي يف املـدارس االبتداايــة ترتفـع ـالل فتــرة
اخلم سنوام األ اة بالنستة للفتيام والفتيان علـى حـد سـواء .ويف حـي بلـغ صـايف نسـتة
املسجلي يف املدارس يف املرحلة االبتدااية  96.49يف املااة ككم يف السنة الدراسـية -2008
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2009ا بليــت نســتة املســجلي مــن الفتيــان والفتيــام علــى التــوا  96 .99يف املااــة و.97
 95يف املااــة .ويف الســنة الدراســية 2014-2013ا بلــغ صــايف نســتة املســجلي يف املــدارس
االبتدااية  99.57يف املااة .وكان نسـتة املسـجلي يف الفتيـان والفتيـام علـى التـوا 99.53
يف املااــة و  99.61يف املااــة .ويف حــي بلــغ صــايف نســتة املســجلي يف املــدارس يف املرحلــة
الثانويــة  94.52يف املااــة ككــما بليــت نســتة املســجلي مــن الفتيــان والفتيــام علــى التــوا
 94.57يف املااة و  94.47يف املااـة .وزادم نسـتة اسنـاث إل الـذكور يف التعلـيم االبتـدااي
مبــا قــدره  10يف املااــة ــالل العقــد املاضــيا إذ بليــت  100.82يف املااــة بالنســتة للتعلــيم
االبتـــدااي و  103.69يف املااـــة بالنســـتة للتعلـــيم الثـــانوي (انظـــر األـــدولي  15و  16مـــن
املرفم).
 - 114ويشمم التعليم الثانوي مجيع منسسام التعليم العام والتعليم املك والتعليم الف الـيت
تــوفر التعلــيم اسلزامــي الرمســي وغــا الرمســي يف املرحلــة االبتداايــة الــيت مــدهتا أربــع ســنوام.
وازدادم باســتمرار نســتة املســجلي يف مرحلــة التعلــيم الثــانوي بالنســتة لكــم مــن الفتيــام
والفتيان على مدى اخلم سنوام املاضـية .ويف حـي بلـغ صـايف نسـتة املسـجلي يف املـدارس
يف املرحلة الثانوية  58.52يف املااة ككم يف السنة الدراسـية 2009 - 2008ا بليـت نسـتة
املســجلي مــن الفتيــان والفتيــام علــى التــوا  56.30يف املااــة و  60.63يف املااــة .وبليــت
هذه النسب على التـوا  76.65يف املااـة و  77.22يف املااـة و  76.05يف املااـة يف السـنة
الدراسية ( 2014-2013انظر األدول  15من املرفم).
 - 115ويف السنة الدراسية 2014-2013ا بليت نستة الفتيام الال تـابعن دروس بـرام
التعليم الثانوي العام الرمسي وغا الرمسـي  52.63يف املااـة .وتتلـغ نسـتة الفتيـام مـن طـالح
املدارس املكنية والفنية اليت متد سوا العمم باملوظفي من الدرجة الوسطى من الفتيـام 45.5
يف املااة .وارتفعت نستة الفتيام الال تنتقلن من املرحلة االبتدااية إل املرحلـة الثانويـة لتصـم
إل  93يف املااة يف السنة الدراسية  2014-2013مقابم  85.2يف املااـة يف السـنة الدراسـية
.2009-2008
 - 116ويشمم التعليم العا مجيع املنسسام التعليمية ملرحلـة مـا بعـد الثـانويا وتـدوم فتـرة
التعليم فيه سنتي على األقم .وتتلغ نستة اسناث من طلتة التعلـيم العـا يف تركيـا  45.83يف
املااة .ووفقا ملعدالم التسجيم يف املدارسا نرى أن معدل التسجيم يف التعليم األـامعي ارتفـع
إل  38.50يف املااــة يف الســنة الدراســية  2013-2012بعــد أن كــان  27.69يف املااــة يف
الســنة الدراســية  .2009-2008وارتفعــت نســتة اسنــاث املســجالم يف التعلــيم العــا مــن
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25.92يف املااة إل  38.61يف املااـة (انظـر األـدول  15مـن املرفـم) .وبليـت نسـتة اسنـاث
من اواازين على شكادة الدكتوراه  43يف املااة يف السنة الدراسية .2014-2013
 - 117وتتلغ نستة اسنـاث املسـجالم يف املـدارس اسعداديـة الـيت تفـتح أبوا ـا أمـام التالميـذ
املتسربي من مدارس التعليم الرمسي من مجيع األعمـار  63.04يف املااـةا وتتلـغ نسـتة اسنـاث
الــيت تواصــلن تعلــيمكن يف املــدارس الثانويــة املفتوحــة  44.08يف املااــة وفقــا لتيانــام الســنة
الدراسية .2014-2013
 - 118ويتواصم تنفيذ اومالم واملشاريع بالتعاون مع املنظمـام الدوليـةا والقطـامب اخلـا
واملنظمام غا اوكومية دف ف معدالم تسـرح الفتيـام مـن املـدارس .ووقعـت كـم
من وزارة التعليم الوط ا ورااسة الوزراءا ووزارة الشنون األسـرية والسياسـام االجتماعيـةا
واملديريـــة العامـــة املعنيـــة مبركـــز املـــرأةا ووزارة العـــدلا ووزارة الدا ليـــةا ووزارة الشـــنون
اخلارجيــةا ووزارة الصــحة علــى ”بروتوكــول التعــاون بشــأن الوصــول إل التعلــيم االبتــدااي
ورصد مواصلة الدراسة“ يف  13كانون الثاين/يناير .2011
 - 119ونُفــذ برنــام ”االلتحــاا بالص ـ “ لــتمكي األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــي
 10سنوام و  14سنة الذين مل يتسـن ـم مواكتـة أقـراهنم مـن مواصـلة التعلـيم ألهنـم ختلفـوا
ألستاح عدة على الرغم من أهنـم ال يزالـون يف مرحلـة التعلـيم اسلزامـيا أو ألهنـم مل يسـجلوا
يف املــدارس إطالقــا أو ألهنــم مل يدرســوا بانتظــام أبــداا ومســاعدهتم علــى حتصــيم املــنهالم
األساسية ملتابعة الدراسة مع أقراهنم وإمتام مرحلة التعليم االبتدااي .وبليـت نسـتة الفتيـام مـن
التالميــــذ املشــــمولي ــــذا الربنــــام  62يف املااــــة (أيلــــول /ســــتتمرب  - 2008نيســــان/
أبريم .)2010
 - 120وبــدأ تنفيــذ محلــة ”الزيــادة يف معــدالم التســجيم يف املــدارس“ وال ســيما بالنســتة
للفتيام يف عام  .2009ويف عام  2011ا بـدأم املرحلـة الثانيـة مـن تنفيـذ العمليـة الـيت كـان
ا ــدف منــكا الزيــادة يف معــدالم تســجيم الفتيــام يف التعلــيم اسعــدادي واملك ـ ا و ف ـ
معدالم تسرح الفتيام وتعزيز املكارام والكفاءام املكنية للمرأة والفتام فضـال عـن توعيـة
األســر بأ يــة التعلــيم .وا ــدف مــن املرحلــة الثانيــة هــو حتســي بــرام التــدريب املكـ والفـ
وإنشاء نظام رصد أكثر كفاءة وفعالية.
 - 121وأطلقـت وزارة التعلــيم الــوط ”مشـرومب تعزيــز املســاواة بـي األنســي يف التعلــيم يف
عام  .“2013ويف إطار هذا املشرومبا سيتم تطوير أداة لكفالة املسـاواة بـي األنسـيا وهـي
أداة لتقيــيم أداء مجيــع املــوظفي العــاملي يف املــدارس .وســتطتم هــذه األداة بوصــفكا طــة
ةوذجية يف  40مدرسة يف  10حمافظام .وسيعاد النظر يف مجيع املنـاه الدراسـية للمـرحلتي
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االبتداايــة واسعداديــةا ويف الكتــب املدرســية واملــواد التدريتيــةا كمــا ســيتم تعــديم القــواني
لتستجيب للمساواة بي األنسيا وتدريب  60 000مدرس وموظـ إداري .وعـالوة علـى
ذلكا يكدف املشـرومب إل الوصـول إل  100 000شـخص عـن طريـم األنشـطة يف وسـاا
اسعالم واومالم اسقليمية الرامية إل التوعية بأ ية أنشطته.
 - 122ويف عــام  2011شــرعت وزارة التعلــيم الــوط يف تنفيــذ مشــرومب ”تنميــة املكــارام
املكنية“  .وسـيوفر املشـرومب التـدريب املكـ ملـن ال مكنـة ـم وللفئـام ا رومـة مـن أصـحاح
املكن واورفيي العاطلي عن العمما واألشـخا الـراغتي يف تيـيا مكنـكم .ومسـاعدة هـنالء
األشــخا علــى اكتســاح كفــاءام مكنيــة مــن ــالل حتســي مكــاراهتم .ويكــدف املشــرومبا
األاري تنفيذه بـي عـام  2011وعـام 2015ا إل إجـراء حتليـم لالحتياجـام اواليـة للفئـام
ا رومــة يف  35مدينــة وتــوفا التــدريب ــم حســب احتياجــاهتم .ويشــمم املشــرومب النســاء
والفتيام ضحايا العن على ستيم األولوية.
 - 123وبدأ تنفيذ مشرومب ”املراكز املكنيـة املتخصصـة“ يف عـام  2011بالتعـاون مـع وزارة
التعلـــيم الـــوط واملديريـــة العامـــة املعنيـــة مبركـــز املـــرأة والوكالـــة التركيـــة للتشـــييم وإحـــدى
األامعــام .وبــدأ تنفيــذ املشــرومب يف املرحلــة األول يف  19مقاطعــة ــدف تعزيــز املعــارف
واملكارام واملـنهالم املكنيـة للشـتاح وفقـا الحتياجـام سـوا العمـما وإتاحـة فـر العمـم
ــم .ويتواصـــم تنفيــذ املشـــرومب الن يف  81مقاطعــة .ويف إطـــار هــذا املشـــرومبا شـــاركت
 59 801امــرأة يف دورام التــدريب املكـ يف الفتــرة مــا بــي  2011و 2014ا ومت تشــييم
 31 037امرأة.
 - 124وتوفر أيضا منسسام التعليم الرمسـي التابعـة لـوزارة التعلـيم الـوط دورام التـدريب
املك لفاادة النساء .ففي عـامي  2012و 2013ا اسـتفادم  1 121 820امـرأة مـن هـذه
الدورام انا.
املادة  - 10ح
 - 125والتعلــيم متــا ح للجميــع دون متييــز أي كــان شــكله .وهــو إلزامــي بالنســتة للفتيــان
والفتيام و اين يف املدارس اوكومية .ويُقتم الفتيان والفتيام يف مجيـع علـى قـدم املسـاواة يف
مجيع املنسسام التعليمية اليت تشمم برا كا التدريب املك  .وتـوفر املـدارس الكتـب املدرسـية
انـا .وفضـال عـن ذلـكا ولال طـالمب علـى املعلومـام املتعلقـة باملـدارس االبتداايـة الدا ليـة يف
األقاليما انظر املادة -10د.
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 - 126وتطتم تركيا ممارسام التعليم املتنقم لكفالة وصول تالميذ مـرحليت التعلـيم االبتـدااي
واسعــداديا وكــذلك التالميذ/املتــدربي ذوي االحتياجــام التعليميــة اخلاصــة والــذين يالقــون
صعوبام يف الوصول إل املدارس ألستاح تلفةا وصو م إل املـدارس املتنقلـة حـن يتمكنـوا
من اوصول على تعليم وتـدريب جيـدين .ويف السـنة الدراسـية 2013-2012ا اسـتفاد مـن
هذه املمارسـام مـا موعـة  812 041تلميـذا يف املـرحلتي االبتداايـة واسعداديـة كـان مـن
بينكم  397 207فتاة.
املادة  - 10ج
 - 127ومت يف إطار األنشطة املتعلقة بنزالة الصور والتعتاام اليت متيز ضد املرأة ومجيـع املـواد
التمييزيــة املماثلــة مــن الكتــب املدرســيةا إنشــاء ”ألنــة املســاواة بــي األنســي“ دا ــم وزارة
التعليم الوط لتعمم علـى حتقيـم اسـتراتيجيام وأهـداف طـة العمـم الوطنيـة للمسـاواة بـي
األنسي للفترة 2013-2008ا كما أعيد النظـر يف املنـاه الدراسـية ألعلـكا مراعيـة ملنظـور
املساواة بي األنسي.
 - 128مث ألييــت اللجنــة يف عــام  2012وحــم حملــكا نظــام ميكــن املدرســي مــن أن يقومــوا
مبراجعة إلكترونية للكتب املدرسية اليت ستستعمم يف الدورام الدراسية يف منسسـام التعلـيم
الرمسي وغا الرمسي وكذلك اللـوااح املتعلقـة بالكتـب املدرسـية واملعينـام التعليميـة .وتقضـي
هذه اللوااح بأن تتضمن الكتب املدرسية هنجـا يـدعم حقـوا اسنسـان األساسـية ويـدين بقـوة
مجيع أشكال التمييز .وحدد ل التعليم والتأديب معيار تقييم و ر يتم مبوجته حتقيـم تـوازن
يف العينام والشخصيام املستخدمة يف الكتـب املدرسـية فيمـا يتعلـم باملسـاواة بـي األنسـي.
ومن عناصـر التحسـي األ ـرى إضـافة موضـومب ”حقـوا اسنسـانا واملواطنـة والدميقراطيـة“
كدروس إلزامية (ساعتان يف األستومب ) لتالميذ الص الرابع .ويتمثم هذا التحسـي يف تعلـيم
التالميذ أن التمييز على أساس نومب األن وعدم املساواة بي األنسي تشكم انتـكاكا وقـوا
اسنســان .وشُــرمب يف التنفيــذ التجــريه لــدروس ”الدميقراطيــة وحقــوا اسنســان“ يف الســنة
الدراسية  2013-2012كموضومب ا تياري يف املـدارس اسعداديـة .وا ـدف مـن ذلـك هـو
التوعية باملساواة بي األنسي يف إطار موضومب املنظور التعددي يف دمـة التنـومب .ولالطـالمب
على املعلومام بشأن ”مشرومب تعزيز املساواة بي األنسي يف التعليم“ا انظر املادة -10أ.
املادة  - 10د
 - 129نُفــذم األنشــطة التاليــة بنــاء علــى التوصــية الــواردة يف الفقــرة  31مــن املالحظــام
اخلتاميـــة :وفقـــا لتيانـــام وزارة التعلـــيم الـــوط املتعلقـــة بالســـنة الدراســـية 2013-2012ا
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حصلت الفتيام على حصة أكرب مـن املـنح الدراسـية املتاحـة ليـرض التشـجيع علـى الـتعلم يف
تركيا (انظر األدول  17من املرفم).
 - 130وهناك ياران لتلتية احتياجام الطلتة الذين يواصلون تعليمكم بعيدا عن أسـرهم مـن
املدارس الدا ليةا ا املدارس الدا لية اوكومية ودور إسكان الطـالح مقابـم أجـر .وارتفـع
عــدد املــدارس الدا ليــة االبتداايــة اسقليميــة الــيت أنشــئت مــن أجــم كفالــة التحــاا الفتيــام
باملدارس ومواصلة تعليمكنا من  203مدارس يف السـنة الدراسـية  2000-1999إل 429
مدرسة يف السنة الدراسية  .2014-2013ووفقـا ألرقـام الفتـرة 2014-2013ا بلـغ عـدد
الفتيام  80 875فتاة ( 50.09يف املااة) من بي  159 053طالتـا التحقـوا ـذه املـدارسا
اليت حتولـت إل مـدارس دا ليـة إعداديـة عنـد االنتقـال ال نظـام التعلـيم اسلزامـي الـذي يـدوم
 12سنة (إحصاءام وزارة التعليم الوط ).
 - 131وسُجلت أيضا زيادة يف عدد الفتيام املستفيدام من دور إسكان الطلتةا وهـو يـار
و ر توفره وزارة التعليم الوط  .ووفقا لتيانـام الفتـرة 2014 - 2013ا بلـغ عـدد الفتيـام
املقيمــام  139 836فتــاة ( 43.7يف املااــة) مــن بــي مــا موعــة  319 725طالتــا مقيمــا
(إحصاءام وزارة التعليم الوط ).
 - 132ودور اسســكان الــيت توفرهــا املديريــة العامــة للتعلــيم العــا ومنسســام الفنــادا هــي
أيضا يار و ر تتيحه الوكاالم والسـلطام اوكوميـة مـع إعطـاء األولويـة للفتيـام .ونتيجـة
لسياســة التــدابا اخلاصــة هــذها صصــت للفتيــام يف السـنة الدراســية  2014-2013نســتة
 61.4يف املااة من الطاقة االستيعابية األملية لدور إسـكان الطلتـة الـيت توفرهـا املديريـة العامـة
(إحصاءام وزارة التعليم الوط ).
 - 133وتطتم املنح النقدية املشروطة (ملزيد من التفاصيما انظر التقرير السادس) ضمن إطـار
التدابا املنقتـة اخلاصـة املتعلقـة بالفتيـام .ووفقـا لنتـاا ”تقيـيم أثـر املـنح النقديـة املشـروطة“
الذي أجري يف  2010و 2012ا اخنفضت معدل التييـب عـن الـدروس بنسـتة  50يف املااـة
وكان االخنفاض يف نستة تييب الفتيام يفوا نستة اخنفاض تييب الفتيان .وفضال عـن ذلـكا
بليت نستة الفتيام املنتقالم إل املدارس اسعدادية واملستفيدام من املـنح الدراسـية 79.36
يف املااةا بينما بليت  50 .08يف املااة بالنستة للفتيام الال ال حتصلن على مسـاعدة ماليـة.
ويتتي من نتاا تقييم األثر أن املنح النقدية شـجعت الفتيـام علـى االلتحـاا باملـدارس (انظـر
األدول  18من املرفم).
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املادة ( 10هـ)
 - 134وفقا لتيانام عام  2013الصادرة عن املعكد اسحصااي التركيا بليت نسـتة األمـيي
(ست سنوام فما فوا)  4يف املااة من مومب السـكان .وبليـت نسـتة النسـاء األميـام 6.6
يف املااة مقابم  1 .3يف املااة من الرجال .ويف عام 2008ا بليـت هـذه النسـب علـى التـوا
 7.7يف املااــةا و  12.3يف املااــةا و  3.1يف املااــة .وإذا مــا قارنــا هــذه األرقــام بأرقــام عــام
 2008ا يتتي لنا أن نستة األميام من النساء من بـي كتـار السـن مـن السـكان قـد اخنفضـت
(انظر األدول  19من املرفم) .وغالتية األميي مـن السـكان هـم التـاليون  50سـنة مـن العمـر
فما فوا.
 - 135ونُفـــذم األنشـــطة التاليـــة بنـــاء علـــى التوصـــية الـــواردة يف الفقـــرتي  30و 31مـــن
املالحظـام اخلتاميــة :أقطلقــت يف عـام  2008محلــة ــو األميـة حتــت عنــوان ”األم وابنتــكا يف
املدرســة“ ــدف القضــاء علــى األميــة يف أوســات النســاء .وشــارك  2 551 567شخصــا يف
دورام حمــو األميــة املعقــودة يف نطــاا هــذه اوملــة يف الفتــرة بــي عــامي  2008و2012ا
وحصم  1 802 272شخصا على شكادة يف حمو األمية .وباسضافة إل اوملة املـذكورةا مت
فتح  47 014دورة تعليميـة يف هنايـة السـنة الدراسـية 2012-2011ا وبليـت نسـتة النسـاء
 76 .7يف املااة ( 575 618امرأة ) مـن بـي  750 126متعلمـا (إحصـاءام وزارة التعلـيم
الوط ).
 - 136وكــان ا ــدف مــن مشــرومب التــدريب املك ـ الــذي أطلقتــه وزارة الشــنون األســرية
والسياســام االجتماعيــة يف عــام  2012متكــي املــرأة الــيت اضــطرم إل التقــاء ــارج التعلــيم
الرمســي مــن فرصــة جديــدة للــتعلم وتوجيككــا حنــو مــدارس التــدريب املك ـ الثانويــة أمــال يف
حصو ا على عمـم .ويف نطـاا هـذا املشـرومبا مت توجيـه حنـو  40 000امـرأة لتلقـي دورام
تدريتيةا كما مت تسجيم حنو  5 000امرأة يف مدارس التدريب املك الثانويـة نتيجـة للجكـود
اليت بذلتكا الوزارة.
املادة ( 10و)
 - 137ويُالحظ أن التدابا والسياسام املتتعة لكفالة متكـي الفتيـام مـن فـر متكافئـة مـع
الفتيان للوصول إل التعليم قد ساعدم على سد الفجوة بي الفتيام والفتيان يف ال التعلـيم
(لالطالمب على معدالم التسجيم يف املدارسا انظر األدول  15من املرفم).
 - 138وإذا ما دققنا النظر يف أستاح تسرح الفتيام من املـدارسا يتـتي لنـا أهنـن مل يـتمكن
من االلتحاا باملدرسة ملا بلين السن القانونية (انظر األدول  20من املرفم).
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 - 139وعمال بأحكام القانون الصادر يف عام 2012ا مت متديد فترة التعليم اسلزامـي لتصـتح
 12ســنة بعــد أن كانــت ــاين ســنوام فق ـ (انظــر املــادة -10أ) كمــا متــت إضــافة أحك ـام
جديدة له.
 - 140وعمــال بالتوصــيام الــواردة يف الفقــرتي  30و  31مــن املالحظــام اخلتاميــة للجنــةا
نفذم وزارة التعليم الـوط مشـروعا للزيـادة يف معـدالم االلتحـاا باملـدارس االبتداايـة .ويف
نطــاا هــذا املشــرومبا ســتقوم الــوزارة بــنجراء حتليــم شــامم للحالــة لتح ـ أســتاح التييــب.
واستنادا إل نتاا هذا التحليما ستقترح سياسـام ملعاألـة مشـكلة التييـبا وتنقـيح األحكـام
القانونية ذام الصلة باملسألة وتنفيذها.
 - 141ودش.نت الوزارة مراكـز للتضـامن االجتمـاعي اصـة بنسـاء الرومـاا تابعـة ملنسسـام
املساعدة والتضامن االجتماعيي يف  12مقاطعة يقطنكا أعداد كتاة من الروما .وجيري تنفيـذ
برام للتدريب املك وبرام للتدريب األسـري لفااـدة نسـاء الرومـا يف  22مدينـة مـن املـدن
اليت يقطن ا أعداد كتاة من املواطني الروما.
املادة ( - 10ز)
 - 142يتلغ عدد الرياضيي  4 721 371رياضيا حاملي لشكادام مـن بينـكم  27يف املااـة
من النساء .وتقم نستة الرياضيي النشطي من بي اواملي لشكادام عـن النصـ ا أمـا نسـتة
الرياضــيام النشــطام مــن النســاء فتتلــغ  25يف املااــة مــن مــومب النســاء الرياضــيام (972
 549رياضـــية) (إحصـــاءام وزارة الشـــتاح والرياضـــة لعـــام  .)2014وتتلـــغ نســـتة النســـاء
الرياضيام اوامالم لشـكادام مـن مـومب عـدد السـكان مـن النسـاء  3 .5يف املااـةا وتتلـغ
نستة النشطام منكن  1. 8يف املااة من مومب السكان من النسـاء .ومـن جكـة أ ـرىا تتلـغ
نستة الفتيام من الطالح املسجلي يف املـدارس الرياضـية العليـا  29.7يف املااـة وفقـا لتيانـام
الســنة الدراســية ( 2014-2013إحصــاءام وزارة التعلــيم الــوط ) .وتشــا بيانــام الســنة
الدراســية  2013-2012إل أن  32.2يف املااــة مــن الطــالح الــذين انتقلــوا إل أكادمييــام
الرياضـة التدنيـة و  37.2يف املااــة مـن الطــالح املسـجلي يف مــدارس العلـوم والتكنولوجيــام
الرياضية هم من الفتيام (إحصاءام مركز تقييم الطالح وتشييلكم).
 - 143وازدادم نســتة النســاء املشــاركام يف األلعــاح الرياضــية زيــادة كــتاة يف الســنوام
األ اة .ففي عام 2009ا بليت نستة النساء املسجالم يف االحتادام الرياضـية  27يف املااـة
()449 046ا وارتفعــــت هــــذه النســــتة يف هنايــــة عــــام  2013لتصــــم إل  30يف املااــــة
(( )839 117إحصــــاءام املعكــــد اسحصــــااي التركــــي) .وتعكــ ـ هــــذه الزيــــادة جنــــاح
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االستثمارام ا يكلية يف تركيا والدور القدوة الذي حققته الفتاة واملرأة من الل إجنازاهتـا يف
األلعاح األوملتية واملنافسام الدولية.
املادة  - 10ح
 - 144لالطالمب على معلومام مفصلة بشأن برام التدريب األسريا انظر املـادة  – 5ح.
و يف نطاا األكود املتذولة من أجم توعية الرجالا تُعقـد الـدورام التدريتيـة يف ـال الصـحة
اسجنابية وبرام التـدريب األسـري يف الوحـدام العسـكرية .ويتلقـى أيضـا رجـال الـدين هـذا
التدريب حن يتمكنوا من تثقي الرجـال بشـأن الرعايـة يف ـال الصـحة اسجنابيـة .وتضـطلع
وزارة الصــحة بأنشــطة التوعيــة بشــأن الصــحة اسجنابيــة مــن ــالل الــربام االستشــارية قتــم
الزواج وبرنام وساام منع اومـم .ويـري أنشـطة توعيـة األمكـور يف مراكـز الصـحة ا ليـة
وصحة األسرة.
 - 145وتشــمم أيضــا املنــاه الدراســية موضــوعي الصــحة اسجنابيــة واألمــراض املنقولــة عــن
طريم االتصال األنسي ابتداء من الص الثامن من أجم التوعية يف مرحلة متكرة.
املادة  - 1 - 11أ
 - 146وحققــت السياســام واملشــاريع الــيت نفــذهتا تركيــا ــالل الســنوام األ ــاة نتــاا ا
وحتققـت أيضـا زيــادام يف مشـاركة املـرأة يف القــوة العاملـة والعمالـة .وبليــت نسـتة مشــاركة
املــرأة يف القــوة العاملــة  24.5يف املااــة مقابــم  21 .6يف املااــة يف العمالــة يف عــام .2008
وارتفعــت هاتــان النســتتان لتصــال إل  30.8يف املااــة و  27.1يف املااــة علــى التــوا يف عــام
( 2013انظر األدول  21من املرفم).
 - 147وبليت نسـتة عمالـة املـرأة  11.6يف املااـة يف عـام 2008ا وارتفعـت إل  11.9يف
عام ( 2013انظر األدول  22من املرفم).
 - 148وتتلــغ نســتة املــرأة مــن إمجــا العمالــة الرمسيــة يف تركيــا  42.4يف املااــة (إحصــاءام
املعكـد اسحصــااي التركــي) .وبليــت نسـتة النســاء العــامالم يف القطــامب غـا الرمســي مــن بــي
مومب النسـاء العـامالم  58.4يف املااـة يف عـام 2008ا مث اخنفضـت إل  51.9يف املااـة يف
عام  .2013وأعلى نستة من النساء العامالم يف القطامب غا الرمسي هي من فئـة اسنـاث مـن
أفـراد األســرة العــامالم بــدون أجــر ( 95يف املااـة) (انظــر األــدول  23مــن املرفــم) .وتشــمم
اخلطة اسةااية العاشرة أهـدافا واسـتراتيجيام موجكـة خلفـ معـدل العـاملي يف القطـامب غـا
الرمسي.
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 - 149وتتلغ نستة النساء الـال تعملـن يف وظـاا مدفوعـة األجـر أو تعملـن بصـورة منقتـة
 56.6يف املااة من القوة العاملة النسااية .وتتلغ نستة أفراد األسرة العاملي بدون أجـر 36.5
يف املااةا وتتلغ نستة النساء الال تعملن وسا ن اخلا  10.7يف املااـةا أمـا النسـاء ربـام
عمم فتتلغ نستتكن  1.2يف املااة .وتتلغ نسـتة املشـتيالم يف املشـاريع اوـرة يف تركيـا 11.9
يف املااــة ا بينمــا تتلــغ نســتة الرجــال  28 .2يف املااــة .ويُالحــظ أن حصــة العــاملي مــن أفــراد
األســرة بيــا أجــر يف عمالــة املــرأة تــتقلص تــدرجييا (مــن  34.4يف املااــة يف عــام  2008إل
 31.5يف املااة يف عام ) 2013ا بينما تـزداد حصـة العـاملي بـأجر أو العـاملي بصـورة منقتـة
(من  53.2يف املااـة يف عـام  2008إل  56.6يف املااـة يف عـام ( )2013انظـر األـدول 24
من املرفم).
 - 150والستب الرايسي وراء انعزال املـرأة عـن سـوا العمـم هـو عـبء مسـنوليام األسـرة
الذي ميثم  58 .7يف املااة من مسنولياهتا .يلي ذلك املستوى التعليمي للمـرأة (انظـر األـدول
 25مــن املرفــم) .ومــن جكــة أ ــرىا وفيمــا يتعلــم مبشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة حســب
املستوى التعليميا تشا التقارير إل أن نستة مشاركة رجيـام التعلـيم العـا هـي األعلـى إذ
تتلــغ  72.2يف املااــة ( .)2013وتــتقلص الفجــوة بــي نســتيت املشــاركة يف القــوة العاملــة بــي
الرجم واملرأة إل اقصى حد عند هذا املستوى التعليمي (انظر األدول  26من املرفم).
 - 151والقطاعــام الــيت تتركــز فيكــا عمالــة املــرأة أكثــر مــن غاهــا هــي علــى التــوا قطــامب
اخلدمام (بنستة  47.7يف املااة) والزراعة (بنستة  37.0يف املااـة) والصـناعة (بنسـتة 15.3
يف املااــة) .ويتــتي مــن املقارنــة مــع بيانــام  2008أن هنــاك حتــوال مــن القطــامب الزراعــي حنــو
قطامب اخلدمام يف ال عمالة املرأة (انظر األدول  27من املرفم).
 - 152وحتظــر القــواني الوطنيــة مجيــع أشــكال التمييــز أي كــان نوعكــا فيمــا يتعلــم مبشــاركة
املرأة يف اوياة العملية أو استمراريتكا يف العمـم يف املراحـم األ ـاة مـن حياهتـا العمليـة (انظـر
التقرير السادس) .ولالطالمب على التدابا املنقتة اخلاصة املتعلقة بالعمالةا انظر أيضا املـادة -4
 .1وجرى تنفيذ موعة متنوعة من اسجراءام من أجم حتسي ظروف عمم املـرأة والتيلـب
على املواق املتحيـزة ضـدها يف سـوا العمـما وذلـك عمـال بالتوصـيام الـواردة يف الفقـرتي
 32و  33من املالحظام اخلتامية (انظر أيضا املادة  1-11ح واملادة .)2-11
 - 153ومت وضــع االســتراتيجية الوطنيــة للعمالــة ــدف تســوية املشــاكم ا يكليــة يف ســوا
العمم وإجياد حم هنـااي ملشـكلة العمالـة .وهتـدف االسـتراتيجية إل الزيـادة يف نسـتة مشـاركة
املرأة يف القـوة العاملـة لتصـم إل  41يف املااـة لـول عـام  2023و فـ نسـتة العمالـة غـا
الرمسية إل  30يف املااة.
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 - 154ويف نطاا مشـرومب ” زيـادة فـر العمالـة للمـرأة وحتسـينكا :متكـي املـرأة مـن العمـم
الالام يف تركيـا“ ا الـذي تشـترك يف تنفيـذه منظمـة العمـم الدوليـة ووكالـة التشـييم التركيـةا
جيري الن إعداد ” طة عمم لتشييم املرأة“.
 - 155وجــرى عقــد اجتماعــام األناضــول يف منــاطم تلفــة منــذ عــام  2012مــن أجــم
التوصم إل تتادل إجنازام ويارح النساء املشتيالم يف املشاريع اورة اليت توجت بالنجاح.
 - 156وأنشئت فرقة العمم املعنية باملساواة بي األنسـي التابعـة للمحفـم االقتصـادي العـاملي
(برنام املساواة يف العمم) يف عـام  2013حتـت رعايـة وزارة الشـنون األسـرية والسياسـام
االجتماعيــةا بتعــاون مــع القطــاعي العــام واخلــا  .وا ــدف مــن برنــام املســاواة يف العمــما
الذي يضـم يف عضـويته  76شـركة مـن كتـار الشـركام يف تركيـاا هـو تقلـيص الفجـوة بـي
األنســي يف املشــاركة االقتصــادية والفــر يف تركيــاا الــيت تقــدر بنســتة )2012( 0.414ا
واملشــار إليكــا يف التقريــر املتعلــم بــالفجوة بــي األنســيا بنســتة  10يف املااــة ــالل الســنوام
الثالث املقتلة .وقد حتقم ا دف األساسي ا ـدد لعـام  2013بنسـتة  31يف املااـةا وارتفعـت
بذلك هذه النستة إل  0.427ووفقا لتقرير الفجوة بي األنسي لعـام 2013ا ارتقـت تركيـا
من املرتتة  124إل املرتتة  136يف مقياس املنشر العام.
 - 157ويف نطاا مشرومب ”تعزيز وصول املرأة إل الفر االقتصادية“ الـذي أطلـم يف عـام
2013ا تُنفـذ مشــاريع ــوث تتعلــم بعمالــة املــرأة ونشــاطكا يف املشــاريع اوــرةا والتعاونيــام
النساايةا وحتاليم قطاعية لظروف عمم املرأة مدعومة بدراسام استقصااية يف هذه اجملاالم.
 - 158ويف إطــار ”مشــرومب تعزيــز املســاواة بــي األنســي يف اويــاة العمليــة“ الــذي نفذتــه
املديرية العامة املعنية مبركـز املـرأة يف الفتـرة مـا بـي أيلول/سـتتمرب ووذار/مـارس 2012ا كـان
ا ــدف مــن ذلــك هــو مواءمــة القــواني التركيــة مــع قــواني االحتــاد األورويبا وتعزيــز قــدرام
املنسسام املسنولة عن تنفيذ القواني والتوعية ذه املسألة .ويف إطـار هـذا املشـرومبا أد ـم
عدد من التعـديالم تتعلـم باملسـاواة بـي األنسـي علـى القـانوني رقـم  4688ورقـم 6356
(انظر املادة -2ح) .ومتنح املديرية جاازة ”املسـاواة بـي األنسـي يف اويـاة العمليـة“ بانتظـام
كم سنة من أجم توعية املنسسام العاملة يف القطامب اخلا .
 - 159ونفذم املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز املـرأة ”عمليـة دعـم عمالـة املـرأة“ يف إطـار أداة
االحتاد األورويب للمساعدة قتم االنضماما وذلك يف الفترة ما بي عـام  2010وعـام .2013
ويف إطار هـذه العمليـةا تلقـى  131مشـروعا الـدعم ودُربـت  10 000امـرأة علـى املكـارام
املكنيـة وعلـى التنميـة الشخصـية .وأجريـت حتاليـم لسـوا القـوى العاملـة يف مخـ حمافظــاما
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حــددم فــر العمالــة املتاحــة للفئــام املســتكدفة مــن النســاءا ممــا أســفر عــن صــياغة ةــوذج
وُ
للسياسام املتعلقة بالقوة العاملة.
 - 160ويف إطـــار هـــذه العمليـــةا نفـــذم وزارة الشـــنون األســـرية والسياســـام االجتماعيـــة
”مشــرومب تعزيــز االنــدماج االجتمــاعي لــذوي اسعاقــة“ا وتقــرر أن يكــون ذلــك معيــارا يف
توزيع منح املشاريع اليت ستقدم للمنظمام غا اوكومية لتعزيـز املشـاركة الكاملـة واملتسـاوية
للنساء ذوام اسعاقة يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية.
 - 161ويتلغ إمجـا املـنح يف إطـار ”مشـرومب االنـدماج االجتمـاعي وتعزيـز امكانيـة تشـييم
ا ــرومي“ الــذي قامــت بتصــميمة املديريــة العامــة املعنيــة مبركــز املــرأة يف نطــاا أداة االحتــاد
األورويب للمســاعدة قتــم االنضــماما مــا قــدره  30مليــون يــورو .وتشــمم الفئــام املســتكدفة
باملشرومب األشـخا ذوي اسعاقـة والرومـا وغاهـم ممـن يعيشـون ةـ حيـاة مماثـما والفقـراء
واملكــددين بــالفقرا وســكان األحيــاء العشــواايةا واألشــخا الــذين أدينــوا ســابقا/ا تجزينا
واملــداني وا تجــزين حاليــاا ووبــاء األطفــال العمــالا واملشــردينا والنســاء ضــحايا العن ـ ا
ومدم املخدرام وسـاار األشـخا ا ـرومي (الفئـام األ ـرى املعرضـة للتمييـز واألحكـام
املستقة يف سوا العمـما إخل .).وتـرد فئـة ”النسـاء“ كفئـة فرعيـة يف مجيـع الفئـام املسـتكدفة
وتعترب فئة ضعيفة ذام احتياجام اصة.
املادة  - 1 - 11ح
 - 162انظر التقرير السادس.
املادة  - 1 - 11ج
- 163أُلييت القيود املفروضة على ا تيار وظيفة أو حرفة مبوجب ”اسعـالن املتعلـم بفئـام
املخاطر يف مكان العمم اليت هتـدد الصـحة والسـالمة املكنيـتي“ا املشـار إليـه يف املـادة -2ح.
ولالطالمب على املعلومام بشأن التعليم املك والف ا انظر املادة .10
املادة  - 1 - 11د
 - 164كشـــفت الدراســـة االستقصـــااية يكـــم اسيـــرادام يف تركيـــا الـــيت أجريـــت يف عـــام
2010ا أن الفجوة بي أجور الرجـال وأجـور النسـاء هـي يف صـاحل املـرأة ( 1.1-يف املااـة).
وكش استعراض حسب املستوى التعليمي أن الفجوة هي بالفعـم يف صـاحل الرجـم يف مجيـع
مستويام التعليم .وتتلغ نستة تركز املرأة العاملة بـأجر يف مسـتويام التعلـيم العاليـة  35.3يف
املااة .وتتلغ نستة هـذه الفئـة يف مسـتوى التعلـيم االبتـدااي ومسـتويام التعلـيم الـدنيا مـن بـي
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الرجال  27.4يف املااة .وفيما يتعلم يف الفجوة يف األجور بي األنسي حسب الفئام املكنيـة
املختلفةا يتتي أن أجر الرجم أعلى من أجر املرأة يف مجيع الفئام املكنيـة .انظـر املـادة -2حا
واملادة  1-4والتقرير السادس.
املادة ( 1 - 11هـ)
 - 165انظر املادة  2-4والتقرير السادس.
املادة ( 1 - 11و)
 - 166انظر املادة  2-4والتقرير السادس.
املادة  - 2 - 11أ -
 - 167وفقا ألحكام املـادة  41مـن قـانون الضـمان االجتمـاعي والتـأمي الصـحي العـام رقـم
5510ا بصــييتكا املعدلــة يف عــام 2008ا بنمكــان املــرأة العاملــة املشــمولة بقــانون العمــم أن
حتصم علـى قـرض لتسـدد أقسـات التـأمي املسـتحقة عليكـا ـالل فتـرام إجـازة الوالديـة غـا
مدفوعة األجر .ويشمم هذا اسجراء طفلي على أقصى تقدير .وال تزيـد فتـرة إجـازة الوالديـة
اليت يتعي دفع أقسـات التـأمي املسـتحقة فيكـا عـن سـنتي بالنسـتة لكـم طفـم .ويُعتـزم توسـيع
نطــاا قــرض منحــة الــوالدة لــتمكي املزيــد مــن النــاس مــن االســتفادة منــكا يف عــدد أكــرب مــن
األطفال .ولالطالمب على مزيد من التفاصيما انظر التقرير السادس.
املادة  - 2 - 11ح -
 - 168ا دف من هذه املادة هـو زيـادة التوفيـم بـي العمـم وحيـاة األسـرة يف اخلطـة اسةاايـة
العاشرة .ومن جكة أ رىا اتُخذم إجراءام لتفعيم التعـديالم القانونيـة ـدف التوفيـم بـي
العمم وحياة األسرة .انظر املادة 2-4ا اليت تتضمن تفاصيم تتعلم بنجازة األمومة.
املادة  - 2 - 11ج -
 - 169ويف إطــار عنصــر تعزيــز مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة والعمالــة مبوجــب بــرام
التحوالم ذام األولوية من اخلطة اسةااية العاشرةا يُعتزم اختاذ إجراء يقضـي بتـوفا ـدمام
الرعايــة لألطفــال واملرضــى وكتــار الســن .وهنــاك برنــاج و ــر مــن بــرام التحــوالم ذام
األولوية يُطلم عليه ”برنام ا افظة على األسـرة وا يكـم الـدمييرايف الـدينامي“ يشـمم أيضـا
اختــاذ تــدابا مــن أجــم إتاحــة فــر للحصــول علــى تعلــيم جيــد ويســا التكلفــة يف مــرحليت
اوضانة وقتم املدرسةا وذلك من الل زيـادة التوفيـم بـي العمـم وحيـاة األسـرة .ويف إطـار
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برنام ا افظة على األسـرة وا يكـم الـدمييرايف الـدينامي الـذي تقـوم وزارة الشـنون األسـرية
والسياسام االجتماعية بتنسيم تنفيذها مت تصـميم طـ عمـم مشلـت فـتح دور للحضـانة يف
املناطم الصناعية املنظمة.
 - 170وتعاونت تل األكام من أجم التشجيع علـى فـتح دور اوضـانة يف األمـاكن الـيت
تعمم فيكا النساء مثم املناطم الصـناعية حـن يـتمك .ن مـن إيـدامب أطفـا ن فيكـاا كمـا وضـعت
الترتيتام الضرورية لذلك .وبناء على ذلـكا أطلـم مشـرومب ”عمـم أُم.ـيا مسـتقتلي“ ـدف
التوعيــة بتوســيع نطــاا اســتخدام دور اوضــانة .ويكــدف املشــرومب إل إنشــاء دور حضــانة يف
املناطم الصناعية يف عشر مدن لول هناية عام .2017
 - 171وجيري إعداد دراسة استقصااية عن االحتياجام من ـدمام رعايـة الطفـم والتعلـيم
يف مرحلـــة الطفولـــة املتكـــرة يف تركيـــاا يف إطـــار مشـــرومب تعزيـــز وصـــول املـــرأة إل الفـــر
االقتصادية يف تركي ا .واستنادا إل نتاا الدراسـةا سـيتم وضـع ةـوذج خلـدمام رعايـة الطفـم
حسب احتياجاتنا ا لية.
 - 172وأعيــد ترتيــب إجــازام رعايــة الطفــم ملوظفــام اخلدمــة املدنيــة علــى النحــو التــا :
ُمــددم فتــرة إجــازة الرعايــة قتــم الــوالدة بــدون أجــر إل  24شــكراا وميكــن تقســيمكا بــي
الزوجي .وأصتحت مدة إجازة الوالدية بالنستة لآلباء موظفي اخلدمة املدنية عشـرة أيـام بـدال
من ثالثة .ويف حالـة وفـاة األم ـالل فتـرة إجـازة األمومـةا سـواء قتـم الوضـع أو بعـدها ـم
لألح العامم يف اخلدمة املدنية اوصول على فترام إجازة تعادل مدة اسجازة املقررة لألم.
املادة  - 2 - 11د
 - 173انظر التقرير السادس.
املادة 3 - 11
 - 174انظر املادة 2 - 4
املادة 1 - 12
 - 175وفقا لتيانام املعكد اسحصااي التركي الصـادرة يف عـام 2013ا يتلـغ متوسـ العمـر
املتوقع عند الوالدة  74.7سـنة بالنسـتة للرجـال و  79.2سـنة بالنسـتة للنسـاء .ويفـوا عـدد
النساء عـدد الرجـال مـن السـكان التـاليي  65سـنة أو أكثـر (تتلـغ نسـتة النسـاء مـن السـكان
كتار السن  57يف املااة ونستة الرجـال  43يف املااـة) .وبلـغ معـدل وفيـام الرضـع  13.9يف
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األلـ يف عــام  13.1( 2009يف املااــة منــكم إنــاث) .واخنفضــت هــذه النســتة إل  10.8يف
األل يف عام  10.2( 2013يف األل بالنستة للرضيعام) (انظر األدول  29من املرفم).
 - 176وبدأ العمم بنظام طتيب األسـرة يف إطـار برنـام التحـول الصـحي يف تركيـا .وتقـدم
ــدمام تنظــيم األســرة والصــحة اسجنابيــة انــا يف  189مركــزا مــن مراكــز رعايــة الطفــم
وتنظــيم األســرة العاملــة حتــت إشــراف مراكــز الصــحة اجملتمعيــة التــالغ عــددها  957مركــزا
ومراكز صحة األسرة التالغ عددها  6 600مركز (بيانام وزارة الصحة لعام .)2012
 - 177وميــارس اسجكــاض املتعمــد يف تركيــا منــذ عــام  1983بنــاء علــى الطلــب إل غايــة
األستومب العاشر من اومما وذلك وفقـا لقـانون التخطـي السـكاين رقـم  .2827واخنفضـت
نستة اسجكاض املتعمد بفضم انتشـار اسـتعمال وسـاام منـع اومـم (عشـر حـاالم محـم مـن
كم مأاة حالة يف عام  . )7()2008ويتواصم بذل األكـود مـن أجـم اوفـاى علـى هـذه النسـتة
منخفضة.
 - 178وبفضــم األنشــطة الراميــة إل مكافحــة ظــاهرة الــزواج املتكــر (انظــر املــادة )2-16
وأنشطة التوعيةا اخنفضت نستة محـم املراهقـام مـن  4يف املااـة يف عـام  2008إل  2 .9يف
املااة يف عام  2012يف تركيا (انظر األدول  30من املرفم).
 - 179وحــن يكــون تنظــيم األســرة فعــاالا مت تنفيــذ عــدد مــن الــربام مثــم برنــام متابعــة
حــاالم النســاء الــال تتــراوح أعمــارهن بــي  15ســنة و 49ســنة وبرنــام االستشــارة قتــم
الزواج .ويف الفترة بي  2006و2013ا مت تنظيم دورام تدريتيـة لفااـدة  27 000موظـ
يعملــون يف قطــامب الصــحة بشــأن مواضــيع :الرعايــة الصــحية واسجنابيــةا مقدمــة واألمومــة
املأمونة والتوجيه يف ال استعمال وساام منع اومم واألمراض املنقولة عن طريم االتصـال
األنسي وتوفا دمام الصحة اسجنابية للشتاح.
 - 180وكش املعكد التركي لاحصاء أن عدد النساء الال أقـدمن علـى االنتحـار قـد بلـغ
 910حالة ( 39 .3يف املااة) من بي  3 225حالة انتحـار ارتُكتـت يف عـام  .2012وعلـى
صعيد املناطما سُجلت أعلى نسب انتحار يف أوسات النساء يف منطقة شرا وسـ األناضـول
ومنطقة جنوح شرا األناضول ( 42يف املااة و 41يف املااة علـى التـوا ) .وبُـذلت حماولـة يف
إطار التحوث الوطنية بشأن العن املد ضـد املـرأة يف تركيـا ( )2008لتحديـد العالقـة الـيت
ترب بي حماولة النسـاء االنتحـار والعنـ ا وتـتي أن  33يف املااـة مـن النسـاء الـال تتعرضـن
__________
( )7وهذه التيانام مستمدة من االستقصـاء الـدمييرايف والصـحي يف تركيـا الـذي جيـرى كـم مخـ
تُعلن بعد نتاا االستقصاء الذي أجري يف عام .2013
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للعن التدين أو األنسي ـامرهتن فكـرة االنتحـار وأن  12يف املااـة حـاولن االنتحـار .وتنظـر
تركيــا بنمعــان يف الشــواغم الــيت أعربــت عنــكا اللجنــة يف الفقــرتي  34و  35مــن مالحظاهتــا
اخلتامية .وسا ت التيانام اجملمعة واملتعلقة بانتحار النسـاء يف التعريـ ـذه املسـألة .وقامـت
وزارة الشنون األسـرية والسياسـام االجتماعيـة بزيـارة أورفـة وأردهـان اللـتي تتفشـى فيكمـا
ظــاهرة انتحــار النســاءا وذلــك ثــا عــن أســتاح االنتحــار وتقــدمي مقترحــام بشــأن اولــول.
ويُعتقد أن التدابا اومااية والوقااية اليت تركز على مكافحة العنـ ضـد املـرأةا والـيت سـتقت
اسشــارة إليكــا يف املــادة ( - 12و) ستســاعد علــى منــع وقــومب النســاء ضــحايا اليــأس وبالتــا
حماولة االنتحار.
 - 181وبناء على الشواغم اليت أعربت عنـكا اللجنـة يف الفقـرتي  34و  35مـن املالحظـام
اخلتاميةا بدأ تنفيذ طة عمم استراتيجية وطنية ملكافحة فاوس نقص املناعـة التشـرية/اسيدز
( .)2015-2011وهتـدف طــة العمــم بوجــه ـا إل إعطــاء األولويــة للجكــود اوماايــة
والوقااية لفااـدة الفئـام املعرضـة خلطـر كـتاا وتيسـا الوصـول ودون عراقيـم إل األشـخا
املصابي بفاوس نقص املناعة التشرية من أجم معاألتكم وحتسي نوعيـة حيـاهتم .وتتلـغ نسـتة
النســـاء املصـــابام باسيـــدز يف تركيـــا  22.94يف املااـــة وفقـــا لتيانـــام عـــام ( 2012انظـــر
األدول  31من املرفم).
 - 182وتُجــرى االستقصــاءام الدمييرافيــة والصــحية مــرة كــم مخــ ســنوام يف تركيــا.
وأجنزم و ر دراسة استقصـااية يف عـام  .2008واسـتُخدمت الدراسـة ليـرض مجـع التيانـام
املتعلقــة باومــما والــوالدة و ــدمام مــا بعــد الــوالدةا و ــدمام تنظــيم األســرةا والظــروف
الســاادة يف دوااــر رعايــة الرضــع واألطفــالا ومراقتــة أوجــه الــنقص والتحســينام اســتنادا إل
نتــاا الدراســة .ومل تعلــن بعــد نتــاا الدراســة الــيت أجريــت يف عــام ( 2014لالطــالمب علــى
بيانام دراسة عام 2008ا انظر التقرير السادس).
املادة 2 - 12
 - 183يف إطار برنام التحـول الصـحيا تقـرر إدراج فحـو اومـم ومتابعـة حالـة الرضـع
ضمن قاامة العناصر الـيت يلـزم أ ـذها يف االعتتـار عنـد تقيـيم أداء املـوظفي العـاملي يف ـال
الرعاية الصحية.
 - 184وتتت.ع برنام رصد الوفيام النفاسية حاالم هذه الوفيام منذ عـام  .2007ويوجـد
يف كم حمافظة وعلى الصعيد الوط ال للرصد والتدقيم يف الوفيام النفاسية .وتقـوم هـذه
اجملال بالتدقيم يف مل كم أ .م تتوىف وحتديـد أسـتاح الوفـاة .وبفضـم هـذه األكـود وغاهـاا
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ما فتئ معدل الوفيام النفاسية ينخف يف السـنوام األ ـاة .وبلـغ معـدل الوفيـام النفاسـية
 19.4لكم مااة أل مولود حي يف عام 2008ا واخنف يف عـام  2013إل ( 15.9انظـر
األــدول  32مــن املرفــم) .ومــن جكــة أ ــرىا اخنف ـ معــدل اخلصــوبة العــام يف الســنوام
األ ــاة .واخنف ـ معــدل اخلصــوبة بصــورة عامــة إل  2.07يف عــام  2013بعــد أن كــان
 2.15يف عام ( 2008انظر األدول  33من املرفم).
 - 185وارتفعت تدرجييا النستة املااوية من النساء الال يتلقي الرعاية قتم الـوالدة يف الفتـرة
بـي  2009و  .2013وال يكشـ اســتعراض التيانـام عــن أي فجــوام كـتاة بــي املنــاطم
(تتراوح مـا بـي أدن نسـتة وقـدرها  97 .4يف املااـة وأعلـى نسـتة وقـدرها  98.6يف املااـة).
وبلــغ متوس ـ عــدد حــاالم املتابعــة لكــم حامــم ونــاف  4.4و  2.9علــى التــوا يف عــام
( 2013انظر األدولي  34و  35من املرفم).
 - 186ويع ـ ارتفــامب نســتة الرعايــة قتــم الــوالدة زيــادة يف عــدد الــوالدام يف املستشــفيام.
وبليت نستة الـوالدام يف املستشـفيام  89.4يف املااـة يف عـام 2009ا وارتفعـت لتصـم إل
 98.1يف املااة يف عام ( 2013انظر األدول  36من املرفم) .ويُعتقد أن هذه الزيـادة نشـأم
عن املنح النقدية الصحية املشروطة اليت حتصم عليكا النساء اووامم شـريطة أن تضـعن محلـكن
يف املستشفى وختضعن للفحص الطه بصورة منتظمة الل فترة اومم .واسـتفادم مـن هـذه
املنح النقدية  101 398امرأة يف عـام ( 2013بيانـام وزارة الشـنون األسـرية والسياسـام
االجتماعيةا .)2014
 - 187ونظرا لتزايد عدد حاالم الوالدام القيصرية من راا تُتذل جكود متضافرة مـن أجـم
ف ـ عــدد هــذه الــوالدام إل املســتوى الــذي أوصــت بــه منظمــة الصــحة العامليــة .وأطلــم
برنام املستشفيام املالامة لألمكام لتكيئة بيئة تكفم احترام حقوا اوامم وسالمتكا ـالل
فترة اومم والوالدة والنفاس.
 - 188ومن جانب و را مت األ ذ بنجراء ”األم .الضيفة“ يف عـام  2008مـن أجـم تقلـيص
الفجــوام يف الــوالدام الــيت تــتم يف املستشــفياما وتــوفا الرعايــة لعــدد أكــرب مــن اووامــم
والنواف عمال بالتوصيام الواردة يف الفقرتي  34و  35من املالحظام اخلتاميـة .ويف إطـار
هــذا اسجــراءا يــتم حتديــد اووامــم يف املنــاطم الــيت يصــعب فيكــا نقلــكن إل املستشــفى بســتب
الظروف املنا ية غا املناستة وحالة الطريما وعندما ـي وقـت الـوالدة تُـنقلن إل املستشـفى
يف املراكز اوضـرية حيـ يضـعن محلـكن .ومت نقـم  187 720حـامال ـالل الفتـرة مـا بـي
تشرين األول /أكتـوبر  2008وتشـرين األول /أكتـوبر 2013ا وأقامـت  27 716امـرأة يف
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املستشفى إل أن وضعن محلكن .و ”نُزُل األمكام“ هو إجراء اسـتفادم منـه بصـورة اصـة
األمكام الال احتُفظ مبواليدهن يف وحدام رعاية املواليد األدد.
 - 189وفضـــال عـــن ذلـــكا مت تنفيـــذ إجـــراءام فيمـــا يتعلـــم بصـــحة األمكـــام واووامـــم
املستفيدام من برام مثم برنـام الرعايـة التوليديـة يف حـاالم الطـوارةا وبرنـام الـدروس
التثقيفية بشأن اومم.
املادة  - 13أ -
 - 190ووفقا لقانون اخلدمة املدنيةا صـم موظفـو اخلدمـة املدنيـة الـذين ال يعمـم أزواجكـم
علـي مســاعدة األســرة .و صـم علــى هــذه املسـاعدة العــاملون يف اخلدمــة املدنيـة ســواء كــانوا
ذكورا أو إناثا.
 - 191بيـد أن رح العمــم لــي ملزمــا قانونــا بتقــدمي املســاعدة لألســرة وفقــا لقــانون العمــم.
ولذلكا فنن رح العمـم هـو الـذي يقـرر شـروت تقـدمي هـذه املسـاعدة .و ظـر قـانون العمـم
(املادة  )5على رح العمم ممارسة التمييز بي األنسي.
املادة  - 13ح -
 - 192ولتسوية مشكلة املوارد املاليةا تعاونت األكـام املعنيـة مـن أجـم الزيـادة يف القـروض
اليت يوفرها القطامب اخلا للمرأة .وعلى ستيم املثالا عزز صـندوا الضـمان اساتمـاين دعمـه
للمرأة من أجم أن توسع املصارف نطاا دماهتا االاتمانية.
 - 193وتقوم حاليا منظمة النكوض باملنسسـام الصـياة واملتوسـطة بتنظـيم دورام تدريتيـة
تطتيقية على تنظيم املشاريع يف إطار برنا كا املتعلم بالنـكوض بتنظـيم املشـاريعا و صـم كـم
منظم مشرومب على دعم تفوا قيمته عشر نقات إذا كان أنثى مبوجب برنام ”دعـم منظمـي
املشاريع األدد“.
 - 194وانطلقت عملية ”املرأة يف النشات التجاري“ جبكود متضافرة بذ ا كم مـن املصـرف
األورويب لانشــاء والــتعما ووزارة العمــم والضــمان االجتمــاعي بتمويــم إمجــا قــدره 38
مليون يورو تقريتاا وكـان ا ـدف منـكا متكـي الشـركام اململوكـة لنسـاء أو الـيت تعمـم فيكـا
نساء يف مجيع املناصب اسدارية من اوصول على قروض زية عن طريم التنـوك املسـا ة مـن
أجم توسيع نطاا نشاطكا وبالتا تشـجيع العمالـة .وهتـدف أيضـا إل دعـم التنـوك املسـا ة
فنيا يف جكودها الرامية إل حتسي هياكلكا األساسية من أجم إنشاء وليام ااتمانية تركز علـى
املرأةا يف تركيا.
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املادة  - 13ج
 - 195لالطالمب على األنشطة الرياضيةا انظر املادة ( - 10ز).
املادة 1 - 14
 - 196عٌقدم دورام لتدريب املدربي لفاادة املـوظفي ا لـيي حتـت عنـوان ”املسـاواة بـي
الرجم واملرأة واملساواة األنسانية“ا لتـدرج الحقـا يف برنـام تـدريب املزارعـام .ولالطـالمب
على حقوا املزارعام يف الضمان االجتماعيا انظر املادة  - 2ح.
املادة  - 2 - 14أ
 - 197اســتندم طــة العمــم الوطنيــة لــتمكي املــرأة الريفيــةا الــيت أعــدهتا وزارة األغذيــة
والزراعة وتربية املاشية ()2016-2012ا إل نتاا تسع حلقام عمم لفااـدة املـرأة الريفيـةا
واحدة على الصعيد الوط و ان على الصعيد ا ليا شاركت فيكـا املنظمـام غـا اوكوميـة
واملزارعام ضمن و رين .وتشمم طة العمم أهدافا وغايـام واسـتراتيجيام تتعلـم بـالفقرا
والتعليما والرعاية الصحيةا والضمان االجتماعيا واسنتاج الزراعيا وتنظـيم املشـاريع اوـرةا
والتنظيما والعمالةا والتسويما واسـتيالل املـوارد الطتيعيـة وا افظـة عليكـا .ويُعتقـد أن اخلطـة
ستساهم يف حتسي أوضامب املرأة الريفية وفقا لتوصيام اللجنة الواردة يف الفقـرتي  36و 37
من املالحظام اخلتامية.
املادة  - 2 - 14ح
 - 198انظر املادة .12
املادة  - 2 - 14ج
 - 199انظر املادة  - 2ح.
املادة  - 2 - 14د
 - 200منــذ عــام 2004ا ووزارة األغذيــة والزراعــة وتربيــة املاشــية تــنظم دورام تدريتيــة
لفاادة املزارعام بشـأن مواضـيع التعاونيـام العامـة و ـاالم عمـم التعاونيـام .وا ـدف مـن
هذه الدورام التدريتية هو دعم النساء الـال ينشـئن تعاونيـاهتن ويـدرن مشـاريعكن ليصـتحن
منظمام مشاريع .وهناك  43تعاونية زراعيـة أنشـأهتا النسـاء ويشـكلن فيكـا غالتيـة املسـا ي

42/47

14-66760

CEDAW/C/TUR/7

يف رأس املـال .ويف إطـار العمـم اسجيــايبا اسـتفادم  17تعاونيـة مــن برنـام الـدعم ود لــت
مرحلة تنفيذ العمليام.
 - 201تــنظم وزارة األغذيــة والزراعــة وتربيــة املاشــية ”مســابقة يف املعرفــة وتنفيــذ املشــاريع“
اليت تشارك فيكا املزارعام منذ  .2004وتشمم هذه املسـابقام الـيت تشـترك فيكـا املزارعـام
يف املنــاطم الريفيــة  81مقاطعــة يف تركيــا مــن أجــم تقيــيم نتــاا األكــود التدريتيــة والتعليميــة.
ويري املسابقة يف مرحلتيا مرحلة ا تتار املعارف مث مرحلة ا تيار املشـاريع .ويف الفتـرة مـا
صــنفت األول الــدعم ونُفــذما وأنشــئت س ـت
بــي  2011و2013ا تلقــت ســتة مشــاريع ُ
منسسام زراعية.
 - 202ويف إطار ”مشرومب تدريب املزارعام“ا األاري تنفيذه بالتعـاون مـع وزارة الشـنون
األســرية والسياســام االجتماعيــة ووزارة األغذيــة والزراعــة وتربيــة املاشــيةا نُفــذم بــرام
لتــدريب املــدربي يف ــاالم تيــا املنــا ا واملــرأةا والنظــام التعــاوينا والتنميــة والتنظــيم يف
الري ا ومتاشرة املشاريع اوـرة والقيـادةا واملسـاواة بـي األنسـي .وسـاعدم هـذه الـدورام
التدريتية على استفادة  771امرأة مزارعة مـن املشـرومب يف مخـ مـدن رااـدة .وتُتـذل جكـود
متواصلة لتوسيع نطاا هذه الدورام التدريتية لتشمم  81مدينة تركية.
 - 203ومــن جكــة أ ــرىا يتواصــم تنظــيم الــدورام التدريتيــة األ ــرى الــيت تنفــذ يف ســياا
الــتعلم مــدى اويــاةا مبــا يف ذلــك دورام حمــو األميــةا يف مراكــز التعلــيم العــام يف املقاطعــاما
وبالتا فتنمكان املرأة الريفية املشاركة فيكا.
املادة ( 2 - 14هـ )
 - 204عُقـدم حلقــة عمـم بعنــوان ”حلــول مشـتركة ملشــاكم التعاونيـام النســااية“ ــدف
وضع مقترحام ولول عملية ـذه املشـاكم ووضـع ارطـة طريـم ـا .وبنـاء علـى ذلـكا مت
تقدمي مقترحام لتعديم القواني.
 - 205ومن جكـة أ ـرىا هنـاك ـوث جاريـة علـى مسـتوى التعاونيـام النسـااية مـن أجـم
إبراز دورها يف متكي املـرأة والوقـوف علـى ظـروف عمـم هـذه التعاونيـام يف تركيـاا وذلـك
يف إطار مشرومب ”تعزيز وصول املرأة إل الفر االقتصـادية يف تركيـا” .ومـا أن تنتـكي هـذه
التحــوثا ســيتم وضــع ”ةــوذج لــدعم التعاونيــام النســااية“ .وســيتم تقــدمي الــدعم سنشــاء
تعاونيــام نســااية يف ثــالث مــدن س ـتُحدد الحقــا وذلــك ــدف تطتيــم النمــوذجا وس ـتُنظم
دورام تدريتيــة ــذا اليــرض .ولالطــالمب علــى أســاليب الــدعم األ ــرى املقــدم للتعاونيــام
النساايةا انظر املادة  -2/14د.
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 - 206ويكدف مشرومب اسرشاد الزراعي الذي تنفذه وزارة األغذية والزراعة وتربيـة املاشـية
لفاادة املزارعام إل توعية املرأة بأ ية اسنتاج الزراعي واألنشطة الزراعية املستدامة مـن أجـم
مضاعفة االمكانيام والفر يف ا متاشرة األعمال اورة والعمالة .واسـتفادم  19مدينـة
مــن هـــذا املشـــرومب يف الفتــرة 2013-2010ا وتلقـــت النســـاء املزارعــام الـــدعم يف إطـــار
 48مشروعا .وفضال عن ذلكا تلقت  21 465امرأة التـدريب يف إطـار الـدورام التدريتيـة
يف ال اسرشاد الزراعي.
املادة ( 2 - 14و)
 - 207للنـكوض بـاملرأة املزارعــة يف اجملـالي االجتمـاعي واالقتصــاديا نظمـت وزارة األغذيــة
والزراعة وتربية املاشية دورام تدريتية بشأن مـوارد األسـر املعيشـية وإدارهتـاا والتيذيـةا وةـاء
الطفم وتعليمها واوـرفا اخل .وتلقـى التـدريب  211 216امـرأة وفتـاة يف  14 685حلقـة
تدريتية الل الفترة  .2013-2010وفضال عن ذلكا ويف إطار ”برنام التـدريب يف كـم
مكــان“ا نُظمــت دورام تدريتيــة للمــرأة والفتــاة الريفيــة يف مواضــيع الصــحةا وةــاء الطفــما
والتيئة وحقوقناا دف حتسـي املكـارام اوياتيـة للمـرأة والفتـاة يف الريـ  .انظـر ايضـا املـادة
 /2 - 14د
 - 208ويف إطار مشرومب منطقة جنوح شـرا األناضـولا ال تـزال املراكـز اجملتمعيـة املتعـددة
األغراض املتاحة للمرأة والفتاة (لالطالمب على معلومام تفصيلية يف هذا الشـأنا انظـر التقريـر
السادس) تعمم يف  44مركزا وتسع مـدن .وقـد قـدمت املراكـز اخلـدمام لنحـو 235 000
امرأة .وجيري متابعة وتقييم أداء املراكز االجتماعية منذ عام  1995مرة يف كـم شـكرا ومـرة
يف كــم ســتة أشــكرا ومــرة يف كــم ســنةا بنــاء علــى املنشــرام ا ــددة علــى أســاس تشــاركي.
وباسضافة إل هذه التقاريرا يُجرى تقييم لألثر االجتماعي مرة كم سنتي.
املادة ( - 2 - 14ز)
 - 209عمال بالقانون رقم  6537بشأن حفـظ التربـة واسـتيالل األراضـيا بصـييته املعدلـةا
يُعتزم العمم على مقاومة تدهور التربة وتنمية األراضي الزراعية القاحلة .وتشمم طة العمـم
الوطنيــة لــتمكي املــرأة أهــدافا واســتراتيجيام بشــأن تثقي ـ املــرأة قوقكــا القانونيــة وكيفيــة
إعما اا وذلك يف إطار األكود الرامية إل يميع األراضي.
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املادة  - 2 - 14ح
 - 210مــن املشــاكم العويصــة األ ــرى الــيت تشــكو منــكا املنــاطم الريفيــة العمــال الزراعيــون
املومسيون .ووُضعت طة عمم دف حتسي ظروف العمـال الـزراعيي املـومسيي فيمـا يتعلـم
بنقلكم وإيوااكم وتعليمكم وتوفا الرعاية الصحية م واألمن والعالقام االجتماعيـةا والعمـم
والضـمان االجتمـاعيا كمـا بـدأ تنفيـذ ”مشــرومب حتسـي ظـروف العمـم واويـاة االجتماعيــة
للعمــال الــزراعيي املكــاجرين املــومسيي“ .وتتــول ــال اسشــراف علــى العمــال الــزراعيي
املكــاجرين املــومسييا املنشــأة يف املــدنا رصــد األنشــطة ذام الصــلة .ومت إنشــاء مســتوطنام
مالامة يف أقرح نقطة مـن أمـاكن عمـم العمـال املـومسيي مـن أجـم تيسـا تلتيـة االحتياجـام
الدنيا من الطتخ واليسيم فضال عن املراحي وغرف النوم .وهُيئت الظـروف املالامـة لتـوفا
دمام الرعاية للنساء اووامم والنواف وفحص حالتكن الصحية بانتظاما وتوفا اللقاحـام
للرضع والفحو الصحية األ رى.
املادة 15
 - 211مت توسيع نطاا اسطار القانوين يف تركيا بتضمينه عنصر املسـاواة بـي األنسـي كمـا
جرى تعميم السياسام يف هذا اجملال .ويف هـذا الصـددا مت تعـديم جوانـب عـدة مـن القـواني
األساســية وال ســيما الدســتور .ولالطــالمب علــى التحســينام املــذكورة أعــالها انظــر التقريــرين
الرابع واخلام اجملمعيا واملواد  1و  - 2أ/ح و  2 /1 - 4من التقرير السادس.
املادة  - 1 - 16أ -
 - 212انظر التقريرين الدوريي الرابع واخلام

اجملمَّعي.

املادة  - 1 - 16ح -
 - 213انظر التقريرين الدوريي الرابع واخلام

اجملمَّعي

املادة  - 1 - 16ج -
 - 214انظر التقريرين الدوريي الرابع واخلام اجملمَّعي .وتشـا الفقـرة  40مـن املالحظـام
اخلتامية إل الفترة الزمنية اليت ينتيي أن تنقضي قتم أن تتزوج املطلقة من جديدا كمـا يشـترت
ذلك القانون املدين .بيد أن هذه الفترة ميكن إلياؤها بقرار من ا كمة.
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املادة  - 1 - 16د
 - 215انظر التقريرين الدوريي الرابع واخلام

اجملمَّعي.

املادة ( 1 - 16هـ)
 - 216لالطالمب على أنشطة تنظيم األسرةا انظر املادتي  - 10ح و .1/12
املادة ( 1 - 16و)
 - 217انظر التقرير السادس.
املادة ( - 1 - 16ز)
 - 218تــود تركيــا اسشــارة إل التطــورام التاليــة مبــوازة التوصــية الــواردة يف الفقــرة  40مــن
املالحظـــام اخلتاميـــة :تقـــرر مبوجـــب مرســـوم اعتمدتـــه ا كمـــة الدســـتورية باسمجـــامب يف
 19كــانون األول/ديســمرب  2013أنــه ال جيــوز ألي حمكمــة أن تــرف طلتــا تتقــدم بــه امــرأة
الســتعمال امسكــا العــااليا وأن رف ـ ذلــك الطلــب يشــكم انتــكاكا للدســتور .ويســتند هــذا
املرســوم إل قــرارام ا كمــة األوروبيــة وقــوا اسنســان واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال
التمييز ضد املرأة وفقا للمادة  90من الدستور .وبنمكان املـرأة أن تسـتأن القـرار الصـادر يف
أي طلب شخصي باستعمال امسكا العاالي أمام حماكم االستئناف .ومن جكة أ ـرىا تسـتلزم
هــذه اوالــة تعــديالم قانونيــة سعمــال هــذا اوــم مــن ــالل إجــراء إداري دون اللجــوء
بالضرورة إل ا اكم .وقُدمت مقترحام إل األمعية الوطنية لتعديم هذه األحكام القانونية.
املادة  - 1 - 16ح
 - 219انظر التقريرين الدوريي الرابع واخلام

اجملمَّعي.

املادة 2 - 16
 - 220تــود تركيــا اسشــارة إل األكــود التاليــة املتذولــة يف ضــوء الشــواغم الــيت أعربــت عنــكا
اللجنــة يف الفقــرة  20مــن املالحظــام اخلتاميــة :أنشــأم املديري ـة العامــة املعنيــة بوضــع املــرأة
”وحدة منع الزواج املتكر“ .7وفضال عن ذلكا أنشئت ”ألنـة منـع الـزواج املتكـر“ يف 18
متوز/يوليــه  2013حتــت رعايــة وزارة الشــنون األســرية والسياســام االجتماعيــةا ويتكــون
أعضــاؤها مــن ممــثلي للــدواار والوكــاالم اوكوميــةا واألامعــاما واملنظمــام غــا اوكوميــة
ونقابة ا امي يف أنقرة .وعقدم اللجنة أول اجتمامب ـا يف أيلول/سـتتمرب  2013أسـفر عـن
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قرارام تتعلم بالشرومب يف العمم القانوينا والقيام بتحوث كمية ونوعية وإنشـاء دوااـر لـدعم
الضحايا /التاقي على قيد اويـاة .وعـالوة علـى ذلـكا أضـيفت أسـئلة تتعلـم بـالزواج املتكـر
والزواج باسكراه إل االستتيان الذي أعدته ا يئة الوطنية للتحـوث بشـأن العنـ العـاالي ضـد
املرأة يف تركيا يف إطار استئناف أنشطتكا.
 - 221وقامــت وزارة الشــنون األســرية بتحــدي ورقــة االســتراتيجية الوطنيــة بشــأن حقــوا
الطفم و طة العمم يف عام  2014يف ضوء األنشطة اليت نفـذهتا املديريـة العامـة املعنيـة مبركـز
املرأةا وذلك دف تصحيح األكود الرامية إل مكافحة الزواج املتكر والـزواج بـاسكراه وفقـا
لنك متكامـم .ومشلـت عمليـة حتـدي الورقـة حتديـد ومتابعـة الفتيـام الـال ال تتـرددن علـى
املدرسة والعمم على إرجاعكن للدراسةا وحتديـد املراهقـام اووامـم واختـاذ التـدابا الالزمـة
لابالغ عن حاالهتن والقيام باألنشطة التثقيفية بناء على ذلك.
 - 222ووفقا سحصاءام املعكد التركي لاحصاء املتعلقة بـالزواجا بلـغ متوسـ العمـر عنـد
الزواج األول يف تركيا  23 .6سنة بالنستة للنساء و  26.8بالنستة للرجـال يف عـام .2013
ويف عام 2008ا بلغ متوس العمر عند الزواج األول  22.9سـنة بالنسـتة للنسـاءا و 26.2
سنة بالنستة للرجال .وتتي أن السن عند الزواج األول و ذة يف االرتفامب.
 - 223وفيمــا يتعلــم بعــدد املتــزوجي دون الثامنــة عشــرة فقــد و ــذ يف االخنفــاض يف الفتــرة
ما بي  2008و ( 2013انظر األدول  37من املرفم).
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