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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
   واألربعونالسادسةالدورة 
  ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢جنيف، 

 ١٦مبوجـب املـادتني      لدول األطراف النظر يف التقارير املقدمة من ا         
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  تركيا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف التقريـر األويل              -١

القتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقــوق ا       لتركيا
(E/C.12/TUR/1) ٢٠١١مــايو / أيــار٤ و٣ املعقــودتني يف ٥ و٣ يف جلــستيها 

(E/C.12/2011/SR.3-5)     ٢٠١١ مـايو / أيـار  ٢٠ املعقودة يف    ٢٩، واعتمدت، يف جلستها ،
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ريه، وهو تقرير ميتثل عموماً للمبـادئ       ترحب اللجنة بتقرير تركيا األويل، رغم تأخ        -٢

التوجيهية اليت وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، والردود اخلطية على قائمة املسائل             
حـصائية  اإلبيانـات   كما ترحب اللجنة بال   . (E/C.12/TUR/Q/1/Add.1)اليت وضعتها اللجنة    

اإلعمال التـدرجيي للحقـوق     ح بتقييم    الواردة يف الوثيقتني كلتيهما، األمر الذي مس       فصلةامل
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا يف الدولة الطرف
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عرب عـن   وترحب اللجنة باستهالل احلوار مع الدولة الطرف حول تنفيذ العهد وت            -٣
غري . من ممثلني عن وزارات خمتلفة خالل النظر يف تقريرها األويل         يتألف  ضور وفد   تقديرها حل 

  .اللجنة تعرب عن أسفها ألن الوفد مل يقدم ردوداً على بعض أسئلتها الشفوية اهلامةأن 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 فيها  على صكوك دولية أساسية عّدة، مبا     خالل العقد املاضي    ترحب اللجنة بالتصديق      -٤

  .مثاين معاهدات أساسية حلقوق اإلنسان
يت اختذهتا الدولة الطرف هبدف حتسني التمتـع         من التدابري ال   تشري اللجنة إىل عدد   و  -٥

  : التدابري التاليةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما
 إنشاء اللجنة الربملانية املعنية بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل؛  )أ(  

توسيع نطاق التغطية التحصينية، ما خفّض معدل وفيات الرضع واألطفال            )ب(  
  ملحوظ؛على حنو

 أكثـر  أفضى إىل نظـام صـحي  تنفيذ برنامج إصالح النظام الصحي، ما       )ج(  
 ملساءلة؛ويتسم بقدر أكرب من ااستدامة 

مـن أجـل    أخرى  تشريعات  وسن  قانون العقوبات   إجراء تعديالت على      )د(  
 مكافحة العنف ضّد املرأة؛

مع االتفاقيـة     ملواءمته إدخال تعديالت على قانون العقوبات بشأن االجتار        )ه(  
 .الدولية املعنية وبرتوكوالهتا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  
مفـاده أهنـا    والذي  الدولة الطرف   الذي أبدته   تحفظ  اليساور اللجنة القلق بشأن       -٦

  . من العهد وفقاً لدستورها١٣ من املادة ٤ و٣ستفسر وستطبق أحكام الفقرتني 
ن تسحب حتفظاهتا على العهد، وال سيما       توصي اللجنة الدولة الطرف بأ        

، هبدف تطبيق أحكامهما وتفسريمها     ١٣ من املادة    ٤ و ٣التحفظ على الفقرتني    
  .اجتهادات اللجنةيف ضوء 

أحكام العهـد علـى     اليت تكرس ُعلُّو    الدستورية  ات  ويف حني تنّوه اللجنة بالضمان      -٧
  .انطباق أحكام العهدتتعلق باكم القوانني احمللية، فإهنا تأسف لعدم وجود قضايا يف احمل

إمكانية االحتجاج مبـواد  بإتاحة إذ تذكر بالتزام الدولة الطرف    اللجنة  و    
 تقريرها الدوري   تضمنيمن الدولة الطرف    العهد أمام احملاكم احمللية، فإهنا تطلب       
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وتطلـب  .  أحكام العهـد   اكمطبقت فيها احمل  قرارات   أي   معلومات عن القادم  
بـرامج التـدريب القـانوين     أن تتأكد مـن أن       الدولة الطرف    إىلاللجنة أيضاً   

احلقوق الواردة  إمكانية االحتجاج ب  دروساً عن   تشمل  املخصصة للقضاة واحملامني    
ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل          .  أمام احملاكم  يف العهد 

رقـم   األطراف و  ات الدول بشأن طبيعة التزام  ) ١٩٩٠(٣ رقم   نيها العام يتعليق
  .تطبيق احمللي للعهدبشأن ال) ١٩٩٨(٩

وتالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسـسة وطنيـة حلقـوق                 -٨
مبادئ  (لمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانلمتتثل  اإلنسان  
  .مل ُينشأ بعدمكتب أمني املظامل أن تالحظ كما ). باريس

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أن تنشئ حتث اللجنة الدولة الطرف على        
وتطلـب  .  العهد يفوالية تشمل احلقوق الواردة     ُيعهد إليها ب  وفقاً ملبادئ باريس    

جلنـة   من قبـل  عتماد هذه املؤسسة    أن تلتمس ا   الدولة الطرف    إىلاللجنة أيضاً   
 يف الوقـت     حقوق اإلنـسان   التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية     

 رقـــم ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العـام            . املناسب
بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقـوق          ) ١٩٩٨(١٠

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الطرف، يـساورها    تالحظ اللجنة اإلصالحات التشريعية اليت أجرهتا الدولة      بينما  و  -٩

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (القلق إزاء غياب أي تشريع أساسي وعام ملكافحة التمييز 
   الدولة الطرف اعتماد قانون عام بشأن عدم التمييـز          إىلتطلب اللجنة       

بشأن عدم التمييـز يف   ) ٢٠٠٩(٢٠مبا يتفق مع العهد وتعليق اللجنة العام رقم         
 ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة أيضاً       .عية والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتما  

جملـس   الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن والية            إىل
  .مناهضة التمييز وحتقيق املساواة وأنشطته

وبالنظر إىل أنّ الدولة الطرف تعترف باليونانيني واليهود واألرمن فحسب كأقليات،             -١٠
قها إزاء غياب إطار تشريعي واسع لالعتراف جبميع األقليات املوجودة يف تعرب اللجنة عن قل  

وتشعر اللجنة بـالقلق    .  األكراد والروما واآلراميون، ومحاية حقوقهم     االدولة الطرف، ومنه  
  ).٢ من املادة ٢الفقرة  (ها جبميعمن حقوقاألقليات أيضاً إزاء حرمان هذه 

األقليات املوجودة على ميع اف جب اللجنة الدولة الطرف على االعترحتث    
أراضيها، وإعطائها الفرص الكاملة للتمتع حبقوقها االقتـصادية واالجتماعيـة          

  .والثقافية، واعتماد خطط العمل الالزمة هلذا الغرض
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أن األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف ما زالـوا          القلق  وتالحظ اللجنة ببالغ      -١١
تع حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد، ومن ضمنها احلقوق         يواجهون صعوبات كبرية يف التم    

كما تالحظ اللجنـة    . املتعلقة باحلصول على فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية        
بأسف أن األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالوا يفتقرون إىل الوصول املالئم إىل املباين واملنتزهات              

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق    . ماكن واخلدمات العامة  واملستشفيات ونظم النقل وغريها من األ     
ألن عدداً كبرياً من األشخاص ذوي اإلعاقة ال حيصلون على استحقاقات الضمان االجتماعي    

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (
  : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على    
يف أن متنح األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقهم الكاملة الـواردة            )أ(    

 إىل املبـاين واملنتزهـات      الفعلـي ن وصـوهلم    تـضم العهد ودون متييز، وأن     
 واملستشفيات ونظم النقل وغريها من األماكن واخلدمات العامة؛

 الالزمة للهياكل األساسية    التغيرياتأن ختصص املوارد إلجراء       )ب(    
م ، على النحو الذي تقتضيه أحكـا      الطرفواخلدمات العامة واخلاصة يف الدولة      

  من قانون اإلعاقة؛٣ و٢املادتني 

 حبقـوق    لتوعيـة اجلمهـور    محالت واسعة النطـاق   تنظم  أن    )ج(    
 ؛ ومظاهر التحيزالنمطية السلبيةالقوالب األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل مكافحة 

أن ترصد رصداً صارماً، يف القطاع العام والقطاع اخلاص على            )د(    
 من قانون العمل اليت تـنّص       ٣٠ يف املادة    حّد سواء، إنفاذ نظام احلصص الوارد     

 أكثر  توظفمنشأة  كل  على تعيني شخص واحد على األقل من ذوي اإلعاقة يف           
  شخصاً؛٥٠من 

أن تكافح هتميش األشخاص ذوي اإلعاقة مـن خـالل مراعـاة              )ه(    
 ؛احتياجاهتم اخلاصة يف خمططات احملافظة على الدخل ضمن نظام الضمان االجتماعي

ـ        أن  )و(     قوق االقتـصادية   احل تنشئ آلية جلمع بيانات عن التمتع ب
واالجتماعية والثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التأكـد مـن طبيعـة             

 .الصعوبات اليت يواجهوهنا وتقييم آثار قانون اإلعاقة

بـشأن  ) ١٩٩٤(٥وإذ تضع اللجنة يف االعتبار تعليقها العـام رقـم               
 تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن       رفالطاملعوقني، تطلب من الدولة     

  .تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله
وتعرب اللجنة عن القلق ألن العمال املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني ما زالـوا               -١٢

يواجهون صعوبات شديدة يف احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم وفرص العمل رغـم             
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (صوهلم على هذه اخلدمات  حدعماألحكام القانونية اليت ت
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 واملـسؤولني بالعمـال     اجلمهورحتث اللجنة الدولة الطرف على توعية           
  . العهداملهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني هبدف منحهم حقوقهم الكاملة مبوجب

الريفية، يف  وتالحظ اللجنة بقلق الفوارق الكبرية بني املناطق، وبني املناطق احلضرية و            -١٣
كما تالحظ تركز ارتفاع مستوى الفقر،      . التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

وال سيما يف املناطق الشرقية اليت تفتقر إىل فرص التمتع باحلقوق الكاملة الواردة يف العهـد                
  ).٣املادة (

قوق حتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة التباينات يف التمتـع بـاحل               
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بني املناطق، وبني املناطق احلضرية والريفية، من          

  .خالل اختاذ التدابري الالزمة لتحسني الظروف يف املناطق األكثر حرماناً
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار معاملة النساء بطريقة غري متـساوية، رغـم                -١٤

الذي أجرته ونفذته الدولة الطرف فيما يتعلق باملساواة بـني          اإلصالح التشريعي واملؤسسي    
عالوةً على ذلك، يساورها القلق ألن ظروف عمل النساء سـاءت يف الـسنوات              . اجلنسني

. األخرية، مع اضطرار الكثري منهن إىل البحث عن فرص عمل يف االقتـصاد غـري املـنظم                
طنية للمساواة بني اجلنسني والنتائج     وتالحظ اللجنة نقص املعلومات عن آثار خطة العمل الو        

  ).٣املادة (اليت حققتها 
بشأن ) ٢٠٠٥(١٦ من العهد وتعليقها العام رقم       ٣تذكّر اللجنة باملادة        

املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية           
  :ما يليإىل الدولة الطرف ، وتطلب والثقافية

باملساواة بني اجلنسني، وأن تتخـذ التـدابري      اجلمهور  ي  أن توع   )أ(    
مظاهر التحيز والتصورات الالزمة، التشريعية منها أو غري التشريعية، هبدف تغيري    

  املتعلقة بأدوار اجلنسني؛
  أن توسع نطاق خدمات الرعاية النهارية؛  )ب(    
أن تعتمد نظاماً للحصص يف خمتلف اجملاالت من أجل تـسريع             )ج(    

  رية متثيل النساء يف احلياة السياسية وسوق العمل؛وت
أثـر خمتلـف    منظمات اجملتمع املدين،    مع  ، بالتعاون   صدأن تر   )د(    

من خالل    على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      التدابري املُّتخذة 
ـ                ساواة مجع بيانات حمددة عن نتائج مجيع براجمها وتدابريها الرامية إىل تعزيـز امل

  .بني اجلنسني
تطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القـادم               

معلومات عن آثار التدابري املُتخذة من أجل تعزيز متثيل املرأة يف االقتصاد املنظم             
  . وتقييمهاخطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني رصدوعن نتائج 
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التحرش اجلنسي  تقارير تشري إىل انتشار حاالت      دها من   ما ور وتالحظ اللجنة بقلق      -١٥
يف أماكن العمل على نطاق واسع، وتعرب عن أسفها لنقص املعلومات والبيانات اإلحصائية             

  .متعلقة بالتحرش اجلنسي ُعرضت على احملاكموقضايا شكاوى أي عن 
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرهـا الـدوري القـادم                 

ات عن حاالت التحرش اجلنسي يف أماكن العمل وبيانات إحـصائية عـن             معلوم
      ُعرضت على احملاكم اجلنائيـة واحملـاكم العماليـة،         اليت  نسي  اجلتحرش  القضايا  

  . يف هذا الصددادرة وأحكام صإداناتمعلومات عن  يشمل مبا

لطرف رغم النمـو    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اخنفاض معدل البطالة يف الدولة ا            -١٦
عالوةً على ذلـك، تعـرب      . ٢٠٠٣االقتصادي وتنفيذ استراتيجية العمالة الوطنية منذ عام        

  ).٦املادة ( الشباب بصورة خاصة ساللجنة عن قلقها ألن البطالة مت
عامـة  سياسـات   أن تتأكد من أن أية      حتث اللجنة الدولة الطرف على          

تؤدي إىل توفري فرصة عمل     الطرف  تعتمدها الدولة   جديدة متعلقة بسوق العمل     
  : القيام مبا يليللجميع، وال سيما من خالل

 اسـتعراض شـامل     اليت متخـض عنـها    تنفيذ االستنتاجات     )أ(    
  العمالة الوطنية السابقة؛ستراتيجية ال
  عمل؛الختصيص املزيد من املوارد إلجياد فرص   )ب(    
ل اختـاذ    ظروف أفضل للشباب يف سوق العمل من خـال         يئةهت  )د(    

  .تدابري مثل زيادة فرص التعليم املهين
 ١٨ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم           

وتوصياهتا بشأن التدريب التقين واملهين، حسبما      ) ٢٠٠٥( بشأن احلق يف العمل   
  .عليمتبشأن احلق يف ال) ١٩٩٩(١٣ورد يف التعليق العام رقم 

عن قلقها إزاء املستوى املنخفض للحد األدىن لألجور الذي ال يسمح وتعرب اللجنة     -١٧
  ).٧املادة (مبستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم 

 احلـد   تعـيني نظامها من أجل    مراجعة  حتث اللجنة الدولة الطرف على          
كما حتث  . التمتع مبستوى معيشي الئق    مبا يكفل للعمال وأسرهم      األدىن لألجور 

إنفاذ معيار  أن تكفل من خالل النظام الوطين لتفتيش العمل،         الدولة الطرف على    
  .احلد األدىن لألجور إنفاذاً فعاالً

 بني أجور النساء والرجـال يف الدولـة         فوارق كبرية  ويساور اللجنة القلق لوجود     -١٨
مبدأ األجـر  انتهاك تتعلق بمل تبلغ عن حاالت     والطرف وألن عمليات تفتيش العمل مل حتدد        

  ).٧املادة  ( عن العمل ذي القيمة املتساويةاملتساوي
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  : القيام مبا يلي الدولة الطرفإىلتطلب اللجنة     
أن توعي بعدم شرعية تطبيق مستويات أجور خمتلفة للرجـال            )أ(    

  التزام أرباب العمل يف هذا اخلصوص؛بوالنساء عن عمل ذي قيمة متساوية و
     متييـز  وجـود    حـال    ل انتصاف ميّسرة وفعالة يف    ُبأن تتيح سُ    )ب(    

  يف األجور؛
مبدأ األجر املتـساوي عـن       تطبيق   علىأن تدرب مفتشي العمل       )ج(    

فعـال  النفاذ اإل، وأن تتخذ تدابري أخرى من أجل ضمان        العمل ذي القيمة املتساوية   
  .ساريةال لتشريعاتل

قـوانني  مشاريع قوانني تعدل    أن الدولة الطرف بصدد النظر يف       وإذ تالحظ اللجنة      -١٩
عمليـات  الدولة الطرف املتعلقة بنقابات العمال، واتفاقات العمل اجلماعية، واإلضرابات، و         

، تشعر بقلق ألن التشريعات النافذة حالياً يف الدولة الطرف تفرض قيوداً            إغالق أماكن العمل  
كما تشعر بالقلق إزاء عـدم      . شديدةً على احلق يف إنشاء نقابات عمال واحلق يف اإلضراب         

  ).٨املادة (عمال المتكن العمال األجانب من االنضمام إىل نقابات 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد التدابري التـشريعية الالزمـة               

إلعطاء العمال األجانب احلق يف االنضمام إىل نقابات عمال خيتاروهنا، وأن تعدل            
  .نقابات العمال بغية رفع القيود القائمةالقانون احلايل املتعلق ب

 يف االقتصاد غري املنظم الذين المالعحالة عدم استقرار وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   -٢٠
وشكلت النـساء    ٢٠٠٦يف عام    جمموع السكان العاملني   يف املائة من     ٤٨,٥بلغت نسبتهم   

  ).٧ و٩املادتان  ( يف املائة منهم٦٦العامالت نسبة 
لضمان املتعلقة با  الدولة الطرف أن تستعرض خمططاهتا       إىلاللجنة  تطلب      

.  يف االقتصاد غري املنظم، وال سيما النـساء        مبا يكفل تغطية العاملني   جتماعي  اال
) ٢٠٠٧(١٩ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            

  .بشأن احلق يف الضمان االجتماعي
 يف املائة من سكان الدولة الطرف ال يـستفيدون          ٢٠ حنو ألن   لقلقوتشعر اللجنة با    -٢١

وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها ألن املعلومات املقدمة إليها مل متكنها           . اجتماعيةمن أية تغطية    
الواجبة مبوجب العهـد مـن      أي حّد يقدم نظام الضمان االجتماعي احلماية        إىل  من التأكد   

 يف حتـسني احلالـة   املُتَّخذةالتدابري ال من حتديد مدى فعالية  واالجتماعية   والطوارئ   املخاطر
  ).٩املادة (
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  :تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم ما يلي    
نظام الضمان االجتمـاعي للدولـة      تغطية  لة عن   معلومات مفصّ   )أ(    

 من تعليق اللجنـة     ٢١ و ١٢يف الفقرتني   درجة  الطرف، مع اإلشارة إىل الفروع املُ     
  بشأن احلق يف الضمان االجتماعي؛) ٢٠٠٧(١٩العام رقم 

معلومات مفّصلة عن تغطية نظام الضمان االجتماعي للدولـة           )ب(    
احملرومة واملهمشة، وعن عدد حاملي بطاقات      الفئات  تغطية   مبا يف ذلك     الطرف،

  . اخلضراءالصحيتأمني ال
 الـذين حيـصلون علـى       نيسن من امل  الضئيلةة  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسب       -٢٢

مستوى تكفي لضمان    ال   املعاشات التعاقدية اليت  مستوى  اخنفاض  استحقاقات التقاعد وإزاء    
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ١١ و٩املادتان (معيشي الئق للمتقاعدين 

عدميي لمسنني  لحتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق املساعدة             
 التمتع مبستوى ، مبا يكفل هلماستعراض مستوى املعاشات التقاعديةعلى والدخل 

   ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقهـا العـام            . قمعيشي الئ 
تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفّصلة      إليها  ، وتطلب   )١٩٩٥(٦رقم  

 .يةالقتصادية واالجتماعية والثقافعن متتع املسنني باحلقوق ا
 املرأة يف الدولة الطرف، رغـم     بلعنف  وتشعر اللجنة باجلزع من ارتفاع معدالت ا        -٢٣

عالوةً على ذلـك،    . ٢٠١٠-٢٠٠٧املرأة للفترة   ب العنف   تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة    
 يف ال ُيعد جرمية والنفسي، اجلسديالعنف مبا يف ذلك   ر اللجنة القلق ألن العنف املرتيل،       ويسا
 ١٠املـادة   ( فعالة   ستيللطرف وألن سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف املرتيل          ا ةالدول

  ).٢ من املادة ٢والفقرة 
 يف خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة         الواردة ترحةاألنشطة املق ملا كانت       

  يف وجه اجلهود الراميـة     حيث املبدأ، التحديات القائمة      ، من  تعاجل املرأةبالعنف  
 إىل الدولـة    فإن اللجنة تطلـب   املرأة يف الدولة الطرف،     بعنف  القضاء على ال  إىل  

  الطرف ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ خطة العمـل وإشـراك اجملتمـع املـدين              
  .رصدها يف

 العنف املرتيل، وإنفاذ قانون     جترمي الدولة الطرف    إىلوتطلب اللجنة أيضاً        
 رصد مـدى وفـاء    آوي، و ملرأة إنفاذاً صارماً، وزيادة عدد امل     بامكافحة العنف   

  .املسؤولني العامني املعنيني مبسؤولياهتم عند التعامل مع ضحايا العنف املرتيل
 يف  مـارس  ويُ البيتيف  صراحةً  ر  وغري حمظ العقاب البدين   وتشعر اللجنة بالقلق ألن       -٢٤

  ).١٣ و١٠املادتان (املدارس 
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 مجيـع   حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات حمددة حتظـر             
وتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف توعية الـرأي        . بيتاليف   ة البدني وبةالعقأشكال  

ويف هذا الـصدد، توجـه      . وبة البدنية يف البيت أو يف املدرسة      العام مبخاطر العق  
 يف املدارس حسبما ورد يف      التأديباللجنة نظر الدولة الطرف إىل توصيتها بشأن        

  . احلق يف التعليمنبشأ) ١٩٩٩(١٣تعليقها العام رقم 
القلق ألن قانون الدولة الطرف املتعلق باحلد األدىن لـسن العمـل            ويساور اللجنة     -٢٥
باإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة     . لمعايري الدولية ل تثلميواع العمل املسموحة لألطفال ال      وأن

اً نتشر زال م  ي ما الذالدولة الطرف ملكافحة عمل األطفال      املتخذة من   تدابري  العن قلقها ألن    
  ).١٠املادة ( املشكلة حجميف الزراعة وصناعة األثاث ال تتناسب مع 

 الدولة الطرف أن تضمن محاية األطفال من االستغالل         إىلتطلب اللجنة       
 مواءمة تشريعاهتا بالكامل مـع معـايري        بوسائل تشمل االجتماعي واالقتصادي،   

 العمل وتنظيم عمل األطفـال يف       منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن      
 ١٩٩٩  لعـام  ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية  ظروف خطرية، مبوجب    

لقـضاء  اختاذ اإلجراءات الفوريـة ل     و  أسوأ أشكال عمل األطفال    املتعلقة حبظر 
 ٨وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على متديد فترة التعليم اإللزامي من            . عليها

يف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقيهـا          و. سنة ١١سنوات إىل   
احلق بشأن  ) ١٩٩٩(١٣بشأن احلق يف العمل ورقم      ) ٢٠٠٥(١٨العامني رقم   

  .التعليميف 
قيد البناء وغريه من السدود     " ليسوإ"ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء األثر احملتمل لسد           -٢٦

الثقافية يف املناطق املعنية، وال سيما فيما يتعلق        على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و     
كما تـشعر   والتشريد والتعويض على املتضررين،     القسري وإعادة التوطني    بعمليات اإلخالء   

  ).١٥ و١٢ و١١املواد (عن بناء هذه السدود باالنشغال إزاء اآلثار البيئية والثقافية النامجة 
ج قائم على حقوق اإلنـسان  نهاألخذ بحتث اللجنة الدولة الطرف على       

يف مشاريع تطوير هياكلها األساسية، وبصورة خاصة السدود، وإجراء استعراض          
والتعـويض علـى    إعادة التوطني    املتعلقة باإلخالء و   لوائحهاكامل لتشريعاهتا و  

، متشياً مع تعليق اللجنة     "إليسو"املتضررين من مشاريع البناء هذه، ال سيما سد         
  . بشأن عمليات اإلخالء القسري)١٩٩٧(٧العام رقم 

وحتيط اللجنة علماً بقلق أن عمليات اإلخالء القسري جرت يف إسطنبول كجزء من             -٢٧
أو تقـدمي املـأوى   تعويضاً كافياً مشاريع التجديد احلضري، بدون التعويض على املتضررين     

 مجاعة الروما،   عمليات اإلخالء والتشريد، يف حال     أنمن  ويساورها القلق أيضاً    . البديل هلم 
عالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عـن       . يف التحاق األطفال باملدارس    سلبياً كبرياً    أثرت تأثرياً 



E/C.12/TUR/CO/1 

GE.11-44139 10 

قلقها ألن القوانني املطبقة يف مشاريع التوسع احلضري اليت هتمل املشاركة واحترام حقـوق              
  ).١١ املادة(الدولية اإلنسان، ال تتماشى مع املعايري اجلوانب املتعلقة حبقوق امللكية وغريها من 

الذي يـنظم   حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض إطارها القانوين             
مبا يكفل لألشخاص الذين مشلتهم عمليات اإلخـالء        مشاريع التوسع احلضري    

القسري احلصول على التعويض الكايف أو االستفادة مـن إجـراءات إعـادة             
م رقـم  اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العا مع مراعاة املبادئ التوجيهية اليت التوطني،  

 وتوجه اللجنة أيضاً انتباه الدولـة       .بشأن عمليات اإلخالء القسري   ) ١٩٩٧(٧
إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن اإلخالء والترحيل بـدافع          الطرف  
املقرر اخلاص املعين بالـسكن      اليت وضعها ) ، املرفق األول  A/HRC/4/18(التنمية  

  .مناسب معيشي ئق كعنصر من عناصر ا حلق يف مستوىالال
 ُيقدر  الذيوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص احلاد يف السكن يف الدولة الطرف،               -٢٨

وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لغياب املعلومـات عـن          . حالياً بثالثة ماليني وحدة سكنية    
  ).١١ملادة ا(ظاهرة التشرد والسكن غري الالئق يف الدولة الطرف 

 خـالل   بسبل منها تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكثف جهودها،             
اعتماد استراتيجية وطنية للسكن، من أجل زيادة إتاحة وحدات السكن الالئق،           
وال سيما ألن عدد الوحدات السكنية اليت ُبنيت برعاية إدارة التنمية الـسكنية             

وتطلـب  . اجات يف جمال اإلسـكان    املائة فقط من االحتي   يف   ١٠ إىل   ٥تليب من   
 ١٩٨٤ض قانون السكن اجلماعي لعام      أن تستعر اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف      

  . إلعمال احلق يف السكن الالئقاًإطار عمل مناسبللتأكد من أنه يوفر 
 الدولة الطرف تضمني تقريرهـا الـدوري القـادم          منوتطلب اللجنة       

الدولة الطرف   وحتيل اللجنة أيضاً     .ئقسكن الال معلومات عن ظاهرة التشرد وال    
  .شأن احلق يف السكن الالئقب) ١٩٩١(٤تعليقها العام رقم إىل 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن معدل الوفيات النفاسية ما زال مرتفعاً رغم التقدم املُحرز،               - ٢٩
لـصحة   ا خدماتأن عدداً كبرياً من النساء يف املناطق الريفية ال حيصلن على            من  وال سيما   

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن اإلحصاءات املتاحة بـشأن         . كافاجلنسية واإلجنابية على حنو     
عالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء  . الصحة اإلجنابية تتصل باملتزوجات فحسب  

غياب املعلومات عن وجود تثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية يف الدولـة الطـرف               
  ).١٠ و١٢املادتان (

اجلميع باحلقوق املتعلقـة    أن تكفل متتع    تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف          
اخلطـة االسـتراتيجية    أن تنظر يف تعديل     بالصحة اجلنسية واإلجنابية دون متييز و     

     بغيـة إدراج    ٢٠١٥-٢٠٠٥ الصحة املتعلقة باخلصوبة للفتـرة        جونب بشأن
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احلـصول علـى     لزيادة فـرص     ما يلزم من تدابري وختصيص ما يلزم من موارد        
وتطلب أيضاً من   . خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتقدميها يف املناطق الريفية       

النـساء  ميـع   الدولة الطرف أن جتمع بيانات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية جل         
وحالتهن الزوجية، وأن تضّمن تقريرها الدوري      والفتيات، بغض النظر عن سنهن      

ة عن التثقيف يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            القادم معلومات مفصل  
وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقهـا العـام رقـم           . واخلدمات املتعلقة هبا  

  .من الصحة ميكن بلوغهأعلى مستوى لتمتع ببشأن احلق يف ا) ٢٠٠٠(١٤
دون ختـدير وعقـاقري   العالج بالصدمات الكهربائية  وفيما مت التخلي عن استخدام  - ٣٠
املتعلقة بتطبيق هذا   املبادئ التوجيهية   وزيع  لصحة العقلية وجرى ت   ارخية للعضالت يف مرافق     م

، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تتخذ تـدابري،             العالج يف املرافق الطبية   
  ).١٢املادة (تشريعية أو غري تشريعية، بغية إلغاء هذه املمارسات 

ة الطرف أن تنظم استخدام العالج بالـصدمات        تطلب اللجنة إىل الدول       
 التعديالت الالزمة علـى     إدخالمن خالل    الكهربائية للمصابني بأمراض عقلية،   

  .التشريعات القائمة
الدولة الطرف مل تستشر اجلهات الفاعلة يف اجملتمـع         وتعرب اللجنة عن أسفها ألن        - ٣١

  ).E/C.12/TUR/1(املدين إلعداد تقريرها األويل 
صي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق حوارهـا وتعاوهنـا مـع          تو    

 جمـال    يف منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما          
وتشجع اللجنة أيـضاً    .  ومحايتها حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اتعزيز  

 تنفيذ توصيات اللجنـة     شرك منظمات اجملتمع املدين يف    أن تُ الدولة الطرف على    
  .وإعداد التقرير الدوري القادم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ومنها              - ٣٢
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، للطالب يف مجيع مستويات التعليم، والتدريب          

 الذين يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز       يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد مجيع املهن والقطاعات       
ن يف اجملـال    خلدمة املدنية واملدرسون والعاملو   موظفو ا مبن فيهم   حقوق اإلنسان ومحايتها،    

  .الطيب وموظفو إنفاذ القانون ورجال الشرطة وأفراد اجليش
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمّدثة             -٣٣

  : عما يليومفّصلة
 يف دكمـا تـرّ   املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتني، للوائح التنظيميةاثر تنفيذ   أ  )أ(  

حاالت  بيانات عن    يشمل، مبا   E/C.12/TUR/1)( من التقرير األويل للدولة الطرف       ١٥٤الفقرة  
  تفتيش العمل؛ لتحقق من االمتثال أو عمليات ا عنها من خالل عمليات بلغأُعدم امتثال، 
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  ا، موالقدرة على حتمـل تكلفتـه     املاء والتصحاح   احلصول الفعلي على      )ب(  
الفئات احملرومة واملهمشة، مبا يف ذلك بيانات إحـصائية مفـّصلة           بالنسبة إىل   وال سيما   

  الريفية؛/ واملناطق احلضريةةحبسب املنطق
  ؛آثار التدابري املتخذة ملكافحة حاالت الزواج املبكر والزواج باإلكراه  )ج(  
حجم االجتار بالنساء واألطفال من وإىل أراضي الدولة الطرف، وعـدد             )ه(  

  احملاكمات واإلدانات، ومعلومات عن األحكام الصادرة؛
توفر العالج من اإلدمان باملواد البديلة وإمكانية احلصول عليه، مبـا يف              )و(  

 مـن   ١٣٦ة  ذلك معلومات عن فتح مراكز جديدة للعالج، على النحو املبني يف الفقـر            
، ومعلومات عن نوع العالج الذي      )E/C.12/TUR/Q/1/Add.1( املسائل   ائمةالردود على ق  

  عايري العالج؛التعميمان املتعلقان مبسمح به ي
واالعتمـاد  إتاحة خدمات الصحة العقلية والقدرة على حتمل تكلفتها،           )ز(  

  ؛املرضى خدمات اإلسعاف لعالج على
  . ملنع االنتحار يف صفوف النساءآثار التدابري املُتخذة  )ح(  

 تواصل الدولة الطرف جهودها يف جمال اإلصالحات التـشريعية، تـشجعها            بينماو  - ٣٤
اللجنة على أن تراعي دائماً، يف هذا الصدد، التزاماهتا مبوجب العهد، وأن تقيم باستمرار آثار               

  .لثقافيةالتطورات التشريعية على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا
للعهد االختياري  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توقيع الربوتوكول           - ٣٥

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        على النظر يف توقيع     ها  كما تشجع . والتصديق عليه 
  . والتصديق عليهااألشخاص من االختفاء القسري

ت اخلتامية علـى نطـاق   نشر هذه املالحظاأن توتطلب اللجنة من الدولة الطرف       -٣٦
احلكوميني وجهاز القـضاء    واسع بني مجيع شرائح اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني           

ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها ونشرها قدر اإلمكان، وأن تبلـغ اللجنـة يف تقريرهـا               
وتـشجع أيـضاً    . الدوري القادم باخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات موضع التنفيذ        

إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري        أن تواصل   على  لدولة الطرف   ا
الـوطين قبـل تقـدمي    املناقشة على املستوى جملتمع املدين يف عملية   ا سائر أعضاء احلكومية و 

  .تقريرها الدوري القادم
فقـاً  وف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين، ُمعدَّاً        وتطلب اللجنة من الدولة الطر      -٣٧
 ٢٠٠٨بالغ الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام           املتعلقة باإل لمبادئ التوجيهية املنقحة    ل
)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠، حبلول.  

       


