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 مقدمة  
عقدددد القريدددق الملامدددس اململدددل ابرسدددتملرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

. ٢٠١٨مدددددايو /أاير ١٨إىل  7  دورتدددددال اليف ادددددا م القددددد ة املمتددددددة مدددددن 5/١حقدددددوس ا   دددددان 
. وترأس وفدد  ٢٠١٨أاير/مايو  7واسُتملرضت احلالة م تركما  تان م اجلل ة األوىل اململقودة م 

تركما  دددتان  وددد  وايدددر ايارجحدددة  فحبدددا حددداجحححل. واعتمدددد القريدددق الملامدددس  م جل دددتال الملا دددرة 
   التقرير املتمللق ب كما  تان.٢٠١٨أاير/مايو  ١١اململقودة م 

  اختددار  لدد  حقددوس ا   ددان فريددق املقددررين التددا  ٢٠١٨ ون اليفاين/يندداير كددا  ١٠وم  -٢
 )اجملموعة اليف احة( لتح ري استملرا، احلالة م تركما  تان: ابك تان وبورو دج وكرواتحا.

مددن  5والققددرة  5/١مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوس ا   ددان  ١5أبحكددام الققددرة  وعمدد ا  -٣
 التالحة ألغرا، استملرا، احلالة م تركما  تان:   صدرت الواثوق١6/٢١مرفق قراره 

 (؛A/HRC/WG.6/30/TKM/1)أ( )١5تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقاا للققرة  )أ( 
جتمحع للممللومات أعدتال مقوضحة األمم املتحددة ال دامحة حلقدوس ا   دان وفقداا  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/30/TKM/2)ب( )١5للققرة 
األمدددددددم املتحددددددددة ال دددددددامحة حلقدددددددوس ا   دددددددان وفقددددددداا مدددددددوج  أعدتدددددددال مقوضدددددددحة  )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/30/TKM/3)ج( )١5 للققرة
أسدللة أعدد ا سدلقاا إسدبا حا   قاومدة تركما  تان  عن طريق اجملموعدة اليف احدة  إىلوُأححس   -٤

ة وأملا حددا  والرباايددس  والربتغددال  وبلوحكددا  وسددلوفحنحا  وال ددويد  وسوي ددرا  ولحلتنرددتاين  واململكدد
يرلندا الردمالحة  والدورايت املتحددة األمريكحدة. واكدن ارطد   علدى آاملتحدة لربيطا حا الملظمى و 

 هذه األسللة م املوقع الربكي ل ستملرا، الدورج الرامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة قيد االستعراض -ألف 

ي اعد احلوار البناء م القريق الملامس علدى  أعرب روح  وفد تركما  تان عن اقتال م أن -5
 حتقحق امل يد من التقدم م إعمال حقوس مواطل تركما  تان وحراي م األساسحة.

وخددد ل القددد ة املردددمولة ابلتقريدددر  حددداورت تركما  دددتان اللوندددة اململنحدددة  قدددوس األ دددلا   -6
نحدة  قدوس ار  دان  وجلندة مناهضدة ذوج ا عاقة  وجلنة القضاء على التمحح  الملنصرج  واللوندة اململ

 التملذي . وم وقت رحق  بدأت احلكومة متابملة امل حظات ايتامحة الواردة من هذه اللوان.
وبُذلت مجلة من اجلهود لتح دا التردريملات الوطنحدة لتتوافدق مدع اململدايري الدولحدة حلقدوس  -7

عدن حقدوس  موسدملاا  تضمن ابابا ي جديداا    اعتمدت تركما  تان دستوراا ٢٠١6ا   ان. وم عام 
. ا   ددان واحلددرايت األساسددحة. و دددد الدسددتور بقددوة علددى قواعددد القددا ون الدددو  املقبولددة عاملحدداا 

 ورك ت احلكومة جهودها على ضمان تنقحذ أحكام اململاهدات الدولحة على الصملحد الوطل.
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م وقددت واسددتحدا الدسددتور م س ددة مقددو،)ة( حقددوس ا   ددان )أمددا)ة( املظددا (. و  -٨
  الددذج أ ردد  وريددة أمددا)ة( املظددا  ٢٠١6رحددق  اعتمددد الربملددان قددا ون أمددا)ة( املظددا  م عددام 

ومهامال)دا(. وصحغ القا ون ابلتملاون مع خرباء دولحا من أهس ارختصا   مدن بحدنهم خدرباء مدن 
نقدداذ م كددا ون األمددم املتحدددة وارحتدداد األورويب ومنظمددة األمددن والتملدداون م أورواب. ودخددس ححدد  ال

  ٢٠١٨. وم  ح دددان/أبريس ٢٠١7  وا ُتلددد  أمدددا املظدددا  م آذار/مدددارس ٢٠١7اليفاين/ينددداير 
 قدم أما املظا  تقريره ال نوج األول.

واعتمددددددت احلكومدددددة خطدددددة الملمدددددس الوطنحدددددة للم ددددداواة بدددددا اجلن دددددا م تركما  دددددتان  -٩
  ٢٠٢٠-٢٠١6م تركما  دتان للقد ة   وخطة الملمس الوطنحدة حلقدوس ا   دان ٢٠٢٠-٢٠١5 للق ة

 .٢٠١٨-٢٠١6وخطة الملمس الوطنحة ملكافحة ارجتار ابلبرر للق ة 
وأ بلددغ الوفددد عددن تنقحددذ عدددد مددن التوصددحات املنبيفقددة عددن اجلولددة اليفا حددة مددن ارسددتملرا،.  -١٠

احلكومدة واختذت تركما  تان تدابري لتمل ي  التملاون مع اآللحات الدولحة حلقدوس ا   دان. و قدذت 
الملديد من املبادرات م إطار  ل  حقوس ا   ان  مدن بحنهدا املرداركة م رعايدة قدرارات اجمللد  
برددد ن امل ددداواة بدددا اجلن دددا وتملمدددحم مراعددداة املنظدددور اجلن ددداين م تنقحدددذ خطدددة التنمحدددة امل دددتدامة 

املقدرر)ة(  وبر ن إعمال حقوس ا   ان عن طريق الرايضة. وختطدط احلكومدة لد ايرة ٢٠٣٠ لملام
ايدددا )ة( م  دددال احلقدددوس اليفقافحدددة م ال دددنوات املقبلدددة. وعقددددت ال دددلطات اجتماعدددات مدددع 
القريق الملامس اململل  دارت ارختقداء الق درج أو غدري الطدوعي لتبدادل اآلراء برد ن قضدااي  تدارة 

 و ث م  لة تمل ي  التملاون.
ا فحهدا منظمددة الملمدس الدولحدة  علددى وتملاو دت ال دلطات مددع املنظمدات الدولحدة اململنحددة   د -١١

قضددااي ال  ددلرة. واار بملدد  كبددار امل دد ولا م منظمددة الملمددس الدولحددة تركما  ددتان لتقددد  املرددورة 
وامل دداعدة التقنحددة بردد ن قضددااي التصددديق علددى اتقاقحددات جديدددة وبردد ن تنقحددذ ارتقاقحددات الدديت 

 سبق أن صدقت علحها تركما  تان.
ملدد  التدددابري الدديت اختددذت لتنقحددذ أهددداس التنمحددة امل ددتدامة. ووضددملت وأ بلددغ الوفددد عددن ب -١٢

ال ددلطات  ابلتملدداون مددع فريددق األمددم املتحدددة القطددرج م تركما  ددتان  خطددة مددن ادد ا مراحددس 
خبصددو  كحقحددة إدمدداج تلدد  األهددداس والغدداايت املرتبطددة هبددا علددى الصددملحد الددوطل. و تحوددة  ددذه 

حدة برد ن تنقحدذ أهدداس التنمحدة امل دتدامة م تركما  دتان. اجلهود  اعتمد الروح  خطدة عمدس وطن
أضددل إىل ذلدد  إ ردداء جلنددة وطنحددة رفحملددة امل ددتوني وجلنددة مردد كة بددا ا دارات مملنحتددا ابمل دداوس 

 التقنحة املتمللقة بتنقحذ األهداس.
وا ضددمت تركما  ددتان منددذ استملراضددها الدددورج الرددامس اليفدداين إىل عدددد مددن اململاهدددات  -١٣

ة  من بحنها اتقاس ابري  اململتمد  وج  اتقاقحة األمدم املتحددة ا طاريدة برد ن تغدري املندا   الدولح
 ٢٠٠٣واتقاقحددددة بدددددرن حلمايدددددة املصدددددنقات األدبحدددددة والقنحددددة  واتقاقحدددددة واثودددددق هويدددددة البحدددددارة لملدددددام 

(  واتقاقحددددة  ايددددة املمتلكددددات اليفقافحددددة م حالددددة  رددددوب  دددد ا  م ددددل  وبروتوكورهددددا ١٨5 )رقددددم
 .١٩٩٩و ١٩5٤ يلملام
وت دارس ايرباء الوطنحون م  لة ار ضمام إىل مملاهددات دولحدة أخدرني  بحنهدا  ظدام رومدا  -١٤

األساسددي للمحكمددة اجلناوحددة الدولحددة  وارتقاقحددة الدولحددة حلمايددة مجحددع األ ددلا  مددن ارختقدداء 
ملدة أو الملقوبدة الق رج  والربوتوكول ارختحارج رتقاقحة مناهضة التملدذي  وغدريه مدن ضدروب اململا
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القاسدحة أو ال إ  ددا حة أو املهحنددة  والربوتوكددول ارختحددارج امللحدق ابلملهددد الدددو  ايددا  ابحلقددوس 
ارقتصادية وارجتماعحة واليفقافحة  وارتقاقحة الدولحة حلماية حقوس مجحدع الملمدال املهداجرين وأفدراد 

 أسرهم  واتقاقحة مكافحة التمحح  م  ال التمللحم.
تملدددي ت علددى قددا ون مكافحددة ارجتددار ابلبرددر  ٢٠١6تمدددت تركما  ددتان م عددام واع -١5

. ووضددددملت احلكومددددة ٢٠١٨–٢٠١6وخطددددة الملمددددس الوطنحددددة ملكافحددددة ارجتددددار ابلبرددددر للقدددد ة 
إجراءات عمس موحدة من أجس كرل هوايت ضحااي ارجتار ابلبرر وآلحدات رصدد تنقحدذ خطدة 

 الملمس الوطنحة.
. وم وقدددددت رحدددددق  وضدددددع بدددددر م  ٢٠١٤حدددددة الق ددددداد م عدددددام واعُتمدددددد قدددددا ون مكاف -١6

. وأ ردد ت احلكومددة وكالددة ٢٠١7حكددومي بردد ن مكافحددة الق دداد وخطددة عمددس لتنقحددذه م عددام 
 حكومحة مملنحة  كافحة اجلراوم ارقتصادية.

الذج ينظم قضدااي اارسدة  ٢٠١٤واعتمدت تركما  تان قا ون  اية اململلومات م عام  -١7
مداس اململلومدات وتلقحهدا وإ تاجهدا واسدتلدامها و ردرها  وكدذل  تطبحدق تكنولوجحدات احلق م الت

القدددا ون املتمللدددق ابلنظدددام القدددا وين لتطدددوير  ٢٠١٤اململلومدددات و ايدددة اململلومدددات. واعتمدددد م عدددام 
ا    ت وتوفري خدمات ا    ت م تركما  تان. وقدم الوفد ممللومات مقصدلة لبحدان الد ايدة م 

 قاذ عامة الناس إىل ا    ت واستقاد م من تكنولوجحات ارتصال احلدييفة. ورحظ أن إمكا حة 
ق أج حالددة تتمللدق بتقححددد النقدداذ إىل ا    دت   ددا م ذلدد   ردر اململلومددات علددى ال دلطات   توا دد

 املواقع الربكحة احمللحة واألجنبحة.
قاو ا إن هذا ال عم غري أساس ورد الوفد على بحان ي عم وجود حظر على آرس األفراد  -١٨

لال من الصحة وإن القحود على ايروج من البلد طُبقدت وفقدا للتردريملات الوطنحدة ولتحقحدق األمدن 
 الملام وس مة األفراد.

وأوض  الوفد أن ال لطات واصلت بذل اجلهود ال امة الكقحلدة ععمدال احلدق م حريدة  -١٩
يفلددي املنظمددات الدينحددة وتنظددحم اجتماعددات تضددم الدددين عددن طريددق إقامددة اتصددارت منتظمددة مددع ا

  تلل املنظمات الدينحة والكناو .

 جلسة التحاور وردود الدولة قيد االستعراض -ابء 
اجلل دة م  وفداا ببحا ت أاناء جل ة التحاور. وترد التوصحات املقدمة م أاناء 7٤أدىل  -٢٠

 " من هذا التقرير.القر  "اث حاا 
ابعتمداد تركما  دتان خطدة الملمدس الوطنحدة للم داواة بدا اجلن دا وخطدة ورحبت هولندا  -٢١

الملمس الوطنحدة حلقدوس ا   دان  لكنهدا تظدس قلقدة مدن اسدتمرار الضدغط علدى املدافملا/املددافملات 
 عن حقوس ا   ان ووساوس ا ع م.

هددا وجهود ٢٠١6وأ دادت  حودرياي ب كما  دتان علدى سدن ها قدا ون ارجتدار ابلبردر عدام  -٢٢
الرامحة إىل مكافحة ارجتدار ابلبردر  وحتقحدق امل داواة وعددم التمححد   وترسدحم الت دام  الدديل بدا 

 سكاهنا  وتدعحم ا طار القا وين  حث يتوافق مع اململايري الدولحة حلقوس ا   ان.
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ورحبدددت الندددروي   رددداركة تركما  دددتان م ارسدددتملرا، الددددورج الردددامس  غدددري أهندددا تظدددس  -٢٣
 لقلق إااء حالة حقوس ا   ان م البلد.ترملر اب

وحح ددت ابراغددواج الملمدددس ا ددام الددذج اضدددطلملت بددال "اللونددة املرددد كة بددا ا دارات اململنحدددة  -٢٤
ابرمتيفال ل لت امات الدولحة اليت تملهدت هبا تركما  تان م محدان حقوس ار  ان والقا ون الددو  

 التوصحات الواردة من  تلل هحلات حقوس ا   ان.ا   اين"  اليت هي  يفابة منرب ملتابملة 
   ددا م ذلدد  ٢٠١6وهندد ت القلبددا تركما  ددتان ابعتمادهددا دسددتورها اجلديددد م عددام  -٢5

املددواد اجلديدددة الدديت حتمددي احلقددوس املد حددة واحلددرايت األساسددحة. وأ ددادت هبددا علددى تصددديقها علددى 
 مكافحة ارجتار ابلبرر.مملاهدات عدة حلقوس ا   ان  وعلى عملها م  ال 

الدذج دددد حقدوس أمدا)ة(  ٢٠١6ورحبت بولنددا ابعتمداد قدا ون أمدا)ة( املظدا  عدام  -٢6
املظدددددا  وواجباتال)ددددددا( وص ححاتال)ددددددا(. وأ دددددارت إىل أن أمدددددا)ة( املظدددددا  ينبغدددددي أن يملمس/تملمدددددس 

 ابستق لحة وُان /ُُتن  مح ا حة كافحة.
عددددن حقددددوس  جديددددداا  سددددتور اجلديددددد وبكو ددددال يتضددددمن ابابا ورحبددددت الربتغددددال ابعتمدددداد الد -٢7

ا   ان واحلرايت األساسحة. ورحظت مع التقدير اعتماد خطط الملمس الوطنحة حلقوس ا   دان 
 وللم اواة با اجلن ا وملكافحة ارجتار ابلبرر.

ة مددن ورحبددت قطددر بتقريددر تركما  ددتان املتمللددق بتنقحددذ التوصددحات املنبيفقددة عددن اجلولددة اليفا حدد -٢٨
ارستملرا، الدورج الرامس  وابعتماد خطة الملمدس الوطنحدة للم داواة بدا اجلن دا وخطدة الملمدس 

 الوطنحة ملكافحة ارجتار ابلبرر.
وأحاطددت مجهوريددة كددوراي علمددا ابعتمدداد خطددة الملمددس الوطنحددة حلقددوس ا   ددان  وتمل يدد   -٢٩

 أيضدداا  . وأحاطددت علمدداا ٢٠١6 ايددة حقددوس ا   ددان م الدسددتور اجلديددد الددذج اعتمددد م عددام 
 بتملاون تركما  تان القملال مع هحلات مملاهدات حقوس ا   ان.

ورحبت مجهورية مولدوفا ابعتماد خطط الملمدس الوطنحدة حلقدوس ا   دان وللم داواة بدا  -٣٠
اجلن دددا وملكافحدددة ارجتدددار ابلبردددر. و دددوملت احلكومدددة علدددى توطحدددد التددددابري الرامحدددة إىل تنقحدددذ 

بقملالحددة. وأحاطددت علمددا ابلرددواغس اململددرب عنهددا إااء ضددملل م ددتوني  رة آ قدداا ال حاسددات املددذكو 
 ُتيفحس املرأة م القطاعا الملام وايا .

ورحددظ ارحتدداد الروسددي مددع التقدددير األحكددام اجلديدددة املتمللقددة  كتدد  أمددا)ة( املظددا   -٣١
 ون الضدما ت الواردة م الدستور اجلديد وإص حات القطا  الصحي. ورحدظ أيضدا اعتمداد قدا

احلكومحدددة للم ددداواة بدددا املدددرأة والرجدددس م احلقدددوس والقدددر  ووضدددع  بدددر م   لتمل يددد  قطدددا  الملمالدددة 
   إضافة إىل خطة الملمس لتنقحذه.٢٠٢٠وإجياد وظاول جديدة للق ة املمتدة حىت عام 

تحدددة  ورحظددت اململكددة الملربحددة ال ددملودية اجلهددود املبذولددة لتواحددق التملدداون مددع األمددم امل -٣٢
 .٢٠٢٠-٢٠١6رسحما مع منظمة األمم املتحدة للطقولة )الحو ح ل( للق ة 

وأانت ال نغال على تركما  تان لتصديقها على عدد من الصدكو  الدولحدة واعتمادهدا م  -٣٣
   على النظام ال حاسي املتملدد األح اب واح ام حقوس ا   ان.يرك   جديداا  دستوراا  ٢٠١6عام 
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كومددة علددى تمل يدد  تملاوهنددا مددع آلحددة حقددوس ا   ددان ابألمددم املتحدددة. و ددوملت صددربحا احل -٣٤
ورحبت ع راء مكتد  أمدا)ة( املظدا  واعتمداد الملديدد مدن القدوا ا الديت ُتتيفدس ململاهددات حقدوس 

 ا   ان ذات الصلة.
ورحظت سلوفاكحا مع التقدير اعتماد خطط الملمس الوطنحة حلقوس ا   ان وللم داواة  -٣5

عدن  يتضدمن ابابا  ٢٠١6 وملكافحدة ارجتدار ابلبردر  واعتمداد دسدتور جديدد م عدام بدا اجلن دا
 حقوس ا   ان  لكنال يقحد تل  احلقوس قا و ا.

ورحبددت سددلوفحنحا ع ردداء مكتدد  أمددا)ة( املظددا   و ددوملت تركما  ددتان علددى ضددمان  -٣6
ا   دان )مبدادئ ابريد (.  امتيفالال للمبادئ املتمللقة  رك  امل س ات الوطنحة لتمل يد  و ايدة حقدوس

وأعربددددت عددددن قلقهددددا إااء أوضددددا  حقددددوس ا   ددددان م تركما  ددددتان  خاصددددة اردعدددداءات املتمللقددددة 
 ابرختقاء الق رج  والتملذي   وتقححد التمتع  رية التنقس والتملبري.

ورحبت إسبا حا مع اررتحاح ع راء مكت  أما)ة( املظا  واعتماد خطدة الملمدس الوطنحدة  -٣7
س ا   دان وخطدة الملمدس الوطنحدة ملكافحدة ارجتدار ابلبردر. وأعربدت عدن قلقهدا برد ن الملددد حلقو 

 الكبري من ادعاءات تملذي  احملتو ين م تركما  تان وإساءة مملاملتهم.
 وقالت ال ويد إن اختقاء ال وناء ق راا استمر وظس  ام ا. -٣٨
   دان م تركما  دتان مندذ وأعربت سوي را عن أسقها على عدم حت  ن حالة حقدوس ا -٣٩

ارستملرا، ال ابق. وظلدت اايرات الملديدد مدن املكلقا/املكلقدات بدورايت م إطدار ا جدراءات 
اياصدددة ممللقدددة لقددد ة طويلدددة. وظلدددت سوي دددرا تردددملر بقلدددق ابلدددغ إااء مملددددرت ال دددون وظدددروس 

 ارحتواا م تركما  تان.
  ددتان م محدددان حقددوس ا   ددان ورحظددت طاجحك ددتان التقدددم الددذج أحددرا م تركما -٤٠

 وإ راء م س ة مقو،)ة( حقوس ا   ان.
 ت توغددو تركما  ددتان علددى التقدددم الددذج حققتددال منددذ ارسددتملرا، اليفدداين م إصدد ح وهن دد -٤١

 يتضددمن أحكامدداا  ٢٠١6املنظومددة الوطنحددة حلقددوس ا   ددان  سددحما اعتمدداد دسددتور جديددد م عددام 
تركما  دتان علدى مواصدلة تلد  اجلهدود مدن أجدس حت دا جديدة عن حقوس ا   دان. و دوملت 

 حالة حقوس ا   ان م البلد.
ورحظددددت أوكرا حددددا جهددددود تركما  ددددتان لتح ددددا ا طددددار امل س ددددي والترددددريملي حلقددددوس  -٤٢

ا   دددان   دددا م ذلددد  التصدددديق علدددى الملديدددد مدددن ا ململاهددددات الدولحدددة  واعتمددداد خطدددط الملمدددس 
وللم داواة بدا اجلن دا وملكافحدة ارجتدار ابلبردر  وكدذا اعتمداد القدا ون الوطنحة حلقدوس ا   دان 

 املتمللق  كت  أما)ة( املظا .
ور تددد ال اململكدددة املتحددددة تردددملر ابلقلدددق إااء ادعددداءات التملدددذي  وارحتوددداا مدددع مندددع  -٤٣

ترددملر ارتصددال والقحددود املقروضددة علددى سددبس التقاضددي والوصددول إىل اململلومددات م تركما  ددتان. و 
إااء القحود املقروضة علدى احلقدوس م حريدة التنقدس والتملبدري وتكدوين اجلمملحدات وحريدة  ابلقلق أيضاا 

 الدين أو اململتقد وححال اللووء إىل ال لرة جلل القطن.
وأعربت الورايت املتحدة األمريكحة عن تقديرها اجلهدود الديت بدذلتها تركما  دتان حلمايدة  -٤٤

 ددا ظددروس ال ددون. غددري أن القلددق ي دداورها مددن إفددرا  قددوات األمددن م وحت امل ددتنكقا ضددمريايا 
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استلدام القوة  والقحود غري املربرة املقروضة على اارسة احلقوس م حريدة التملبدري والددين والتنقدس  
وبر ن ظروس ال ون القاسحة. وحيفدت تركما  دتان علدى ُتكدا مجحدع األفدراد مدن اارسدة حقهدم 

 م حرية التملبري.
رحبدددت أوروغدددواج ابلتددددابري الدددديت  قدددذ ا تركما  دددتان منددددذ استملراضدددها اليفددداين  خاصددددة و  -٤5

اعتمددداد خطدددة الملمدددس الوطنحدددة حلقدددوس ا   دددان والتددددابري الرامحدددة إىل حتقحدددق امل ددداواة بدددا اجلن دددا 
 وُتكا املرأة.

 ورحبت أوابك تان اب ص حات القا و حة م تركما  دتان واعتمادهدا قدوا ا  ددس إىل -٤6
تددددددعحم املنظومدددددة الوطنحدددددة حلمايدددددة حقدددددوس ا   دددددان. ورحظدددددت أن تركما  دددددتان  دددددتم ابحلقدددددوس 

 .خاصاا  ارقتصادية وارجتماعحة واليفقافحة و اية حقوس األطقال والن اء اهتماماا 
وأ دددادت مجهوريدددة فنددد وي  البولحقاريدددة ب كما  دددتان علدددى برا هدددا ارجتماعحدددة للومحدددع   -٤7

 تمل يددد  امل ددداواة بدددا اجلن دددا وإدراج إ رددداء م س دددة وطنحدددة حلقدددوس ا   دددان والت امهدددا الرامدددي إىل
 الدستور. م

ورح  الحمن بتقرير تركما  تان املتمللق بتنقحذ التوصحات الدواردة م ارسدتملرا، الددورج  -٤٨
الردددامس ال دددابق. وأ ددداد ب كما  دددتان علدددى مدددا بذلتدددال مدددن جهدددود كبدددرية لتح دددا حالدددة حقدددوس 

 لد.ا   ان م الب
ورحظدددت أفغا  دددتان جهدددود تركما  دددتان  صددد ح منظومتهدددا الوطنحدددة حلمايدددة حقدددوس  -٤٩

ا   ددان. وأ ددادت هبددا علددى تقددداها تقددارير دوريددة إىل هحلددات حقددوس ا   ددان  ر سددحما اللونددة 
 اململنحة  قوس ا   ان.

حددددة. وأ ددددادت اجل اوددددر ب كما  ددددتان علددددى تصددددديقها علددددى الملديددددد مددددن اململاهدددددات الدول -5٠
الدددذج يردددتمس علدددى ضدددما ت حلقدددوس  ٢٠١6ورحظدددت ابرتحددداح اعتمددداد الدسدددتور اجلديدددد عدددام 

 ا   ان وفقا للقا ون الدو  حلقوس ا   ان.
وع ردددداء  ٢٠١6وهنددد ت األرجنتدددا تركما  ددددتان ابعتمادهدددا دسدددتورها اجلديددددد م عدددام  -5١

الترريملات الوطنحة املتصلة م س ة وطنحة حلقوس ا   ان. ورحظت جهودها ا ادفة إىل حت ا 
 ابجلراوم بدافع الكراهحة.

ورحبددت أرمحنحدددا ابعتمددداد خطدددة الملمدددس الوطنحدددة حلقدددوس ا   دددان  وخطدددة الملمدددس الوطنحدددة  -5٢
ملكافحددة ارجتددار ابلبرددر  وخطددة الملمددس الوطنحددة للم دداواة بددا اجلن ددا. و ددوملت تركما  ددتان 

 صكو  حقوس ا   ان. على تمل ي  حقوس ا   ان و ايتها  والتصديق على
وأعربت أس الحا عدن تقدديرها ايطدوات الديت خ ط تهدا تركما  دتان   رداء م س دة وطنحدة  -5٣

حلقوس ا   ان عن طريدق مكتد  أمدا)ة( املظدا   غدري أهندا تردملر ابلقلدق مدن أن احلقدوس املد حدة 
 وال حاسحة مقحدة عملحاا. ورحبت بوضع بر م   ص ح ال وون.

لنم ددا ابلدد ايدة م عدددد املردداريع الدديت اضددطلملت هبددا تركما  ددتان  ملح ددة منظمددة ورحبددت ا -5٤
األمن والتملاون م أورواب والتدابري اليت اختذ ا لتح ا ا طار القدا وين وامل س دي. ورحظدت أ دال 

عددن حددارت احتودداا مددع منددع ارتصددال  وطلبددت إىل تركما  ددتان تقددد  ممللومددات  أُبلددغ مدد خراا 
 تها دعوة سلطات م تقلة  من بحنها جهات رصد دولحة  ل ايرة ال وون.م تكملة عن  ح  
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وأانددددت أذربحوددددان علددددى تركما  ددددتان رلت امهددددا ابرسددددتملرا، الدددددورج الرددددامس وتملاوهنددددا  -55
القملال مع هحلدات مملاهددات حقدوس ا   دان  ورحظدت مدع التقددير التددابري الديت اختدذ ا لتمل يد  

 ة الملامة.امل اواة با اجلن ا م اردار 
  مددع ٢٠١6م عددام  جديددداا  وأ ددادت بددنغ ديك ب كما  ددتان علددى اعتمادهددا دسددتوراا  -56

ال كحدد  علددى صددون حقددوس ا   ددان علددى  ددو يتما ددى مددع ارلت امددات الدولحددة حلقددوس ا   ددان. 
عددن  ورحظددت اعتمادهددا قددوا ا وتدددابري سحاسددة عامددة ملكافحددة الق دداد وارجتددار ابلبرددر  فضدد ا 

 والتدابري اليت تتمللق بقطاعات التمللحم وال كن والصحة.القوا ا 
ورحبت بح روس ابعتماد تركما  تان عدددا مدن واثودق ال حاسدة قصدد ا تهداج هند  كلدي  -57

م  ال  اية حقوس ا   ان   ا م ذل  خطدة الملمدس الوطنحدة حلقدوس ا   دان  وخطدة الملمدس 
الددديت تبدددذ ا تركما  دددتان م سدددبحس مكافحدددة  الوطنحدددة للم ددداواة بدددا اجلن دددا. ورحظدددت اجلهدددود

 ارجتار ابلبرر   ا م ذل  تنقحذ خطة الملمس الوطنحة ملكافحة ارجتار ابلبرر.
ورحظ وفد تركما  تان  م مملر، إ ارتال إىل التملاون مع املكلقا/املكلقدات بدورايت  -5٨

. ٢٠١٨و ٢٠١7عدامي م إطار ا جراءات اياصدة  أ دال ُأجدرج حدوار مدع بملد  مدن هد رء م 
وقدددمت احلكومددة اململلومددات املطلوبددة إىل القريددق الملامددس اململددل  ددارت ارختقدداء الق ددرج أو غددري 

ت املقدررة اياصدة م  دال احلقدوس اليفقافحدة اب جيداب علدى الطدوعي املرتبطدة ابلقضدااي اململلقدة. ورد  
 .٢٠١٩-٢٠١٨ حة احلكومة ال حح  ب ايرة إىل تركما  تان م الق ة 

  اجتمع  و  واير ايارجحة مع ايفس إقلحمي ملقوضحة ٢٠١7وم كا ون األول/دي مرب  -5٩
األمم املتحدة حلقوس ا   ان ملناقرة الكحقحة اليت اكن هبا اايدة التملاون مملها واثقةا بر ن تمل ي  

 حقوس ا   ان.
 ص  قا ون اعُتمد م وساوني الدستور اجلديد با الن اء والرجال م احلقوس والقر . و  -6٠
م  ٢٤  ترددغس الن دداء علددى تدددابري إضددافحة لتحقحددق امل دداواة بددا اجلن ددا. ف مجددارا  ٢٠١5عددام 

م املاوددة مددن  مددو  أعضدداء  ٢5املاوددة مددن مجحددع مناصدد  صددنع القددرارات. وكا ددت الن دداء ادديفلن 
   وكان روح  الربملان امرأة.٢٠١٨الربملان املنتلبا م عام 

املهددددام ارسدددد اتحوحة الددددواردة م خطددددة الملمددددس الوطنحددددة للم دددداواة بددددا اجلن ددددا وكا ددددت  -6١
 5موجهددة مبا ددرة  ددو حتقحددق أهددداس التنمحددة امل ددتدامة  خاصددة ا دددس  ٢٠٢٠-٢٠١5 للقدد ة

لتحقحق امل اواة با اجلن ا وُتكا كس الن داء والقتحدات. ويتميفدس أحدد أهدداس ايطدة م تغحدري 
ت دج إىل التمحح  م حق املرأة والقضاء علحهدا  مدن خد ل  د ت التوعحدة  القوال  النمطحة اليت 

إضافة إىل التدري  وحلقات النقاش فحما با  تلل القلات املهنحة. و ُظمت  لة إع محة علدى 
الصددملحد الددوطل لرفددع م ددتوني وعددي اجملتمددع ابمل دداواة بددا اجلن ددا وأحكددام اتقاقحددة القضدداء علددى 

حد  ضدد املدرأة وغريهدا مدن التردريملات املتصدلة ابملوضدو . وأُدرجدت امل داواة بدا مجحع أ كال التمح
 اجلن ا م بر م  لتدري  موظقي ايدمة املد حة ي تهدس امل  ولا من امل توني املتوسط.

خطدددة عمدددس وطنحدددة برددد ن حقدددوس الطقدددس  وتضدددع اللوندددة املرددد كة بدددا ا دارات حالحددداا  -6٢
وُرمسددت ايطددة بندداء علددى توصددحات جلنددة حقددوس الطقددس واللونددة   ددا ة خددرباء مددن الحو ح ددل. 

اململنحدددة  قدددوس األ دددلا  ذوج ا عاقدددة. وتتضدددمن تددددابري ترمدددي إىل التصددددج لملمدددس األطقدددال  
 ُتا حا مع توصحات منظمة الملمس الدولحة.
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ويدددرد م الدسددددتور اجلديددددد حكددددم بردددد ن مندددع ال ددددلرة وأسددددوأ أ ددددكال عمددددس األطقددددال.  -6٣
مة أج  كاوني بر ن ال لرة. وواصلت تملاوهنا مدع خدرباء منظمدة الملمدس الدولحدة. تتلق احلكو  و 

وأُدخلددت تملدددي ت علددى الترددريملات املتصددلة ابملوضددو  مددن أجددس رفددع احلددد األد  ل ددن الملمددس 
مددددن  ٨مددددن ا ددددس  7. واعت مددددت تركما  دددتان وضددددع م  دددرات تتمللددددق ابلغايدددة ١٨إىل  ١6 مدددن

لى ال لرة وإهناء الرس اململاصر وارجتار ابلبرر لضمان حظر أهداس التنمحة امل تدامة للقضاء ع
 أسوأ أ كال عمس األطقال واستلصا ا.

نت سبس احلصول على محاه الررب  تحودة اجلهدود املبذولدة م إطدار الدرب م  الملدام وحت    -6٤
بددة   وذلدد  حتددت املراق٢٠٢٠لتددوفري محدداه الرددرب النقحددة ملراكدد  ال ددكان للقدد ة املمتدددة حددىت عددام 

أن   بة ال كان  ٢٠١6الدقحقة من كس من واارة الصحة وصناعات الط . وتقحد بحا ت عام 
م املاودددة. وكدددس  ٨٣م األسدددر اململحردددحة الدددذين ي دددتململون مصدددادر محددداه الردددرب احمل دددنة بلغدددت 

م املاودددة.  ٩٨ذ بلغدددت الن دددبة م املنددداطق احلضدددرية ي دددتقحدون مدددن هدددذه املحددداه  إ ال دددكان تقريبددداا 
م املاودددة. وكا دددت   دددبة ال دددكان الدددذين اكدددنهم  7٣املنددداطق الريقحدددة فوصدددلت الن دددبة إىل  م أمدددا

 م املاوة. ٩٩احلصول على خدمات التصحاح احمل نة داوما مرتقملة  إذ تبلغ 
ذ واارة الملمدس والضدمان ارجتمداعي هبم دة الدرب م  ا دادس إىل اايدة فدر  توظحدل وتنق   -65

الدواارة حصدة لتوظحدل األ دلا  ذوج ا عاقدة وللسدر الديت  األ لا  ذوج ا عاقة. وحددت
يتضددددددمن خطددددددة عمددددددس  مرسددددددوماا  ٢٠١6لددددددديها أطقددددددال ذوو إعاقددددددة. واعتمددددددد الددددددروح  م عددددددام 

لضمان ا عمال الكامس حلق األ لا  ذوج ا عاقة م الملمدس. وتقحدد  ٢٠٢٠-٢٠١7 للق ة
توظحددل األ ددلا  ذوج ا عاقددة  األرقددام الددواردة مددن صددندوس اململا ددات التقاعديددة احلكومحددة أن

 ااداد. قد
و ددداركت املنظمدددات غدددري احلكومحدددة مرددداركة فاعلدددة م وضدددع عددددد مدددن خطدددط الملمدددس  -66

الوطنحة وتنقحذها   ا م ذل  م  ال الصدحة وحقدوس ا   دان وامل داواة بدا اجلن دا. واعُتمدد 
ال للمدواطنا األجا د    اكدن  وجبد٢٠١٤قدا ون جديدد برد ن املنظمدات غدري احلكومحدة م عدام 

املتمللدددق ابأل ردددطة  ٢٠١7أو غدددري املدددواطنا أن يكو دددوا أعضددداء م س دددا. وي دددم  قدددا ون عدددام 
 ايريية للما ا بتنقحذ أ رطة خريية فردية أو عن طريق إ راء م س ات خريية.

قدددا ون جديدددد برددد ن حريدددة الددددين واملنظمدددات الدينحدددة لتحديدددد  ٢٠١6واعُتمدددد م عدددام  -67
ياصددة ع ردداء وعمددس الطواوددل واملنظمددات الدينحددة. وددددد القددا ون احلددارت الدديت اكددن الرددرو  ا

. ٢٠١6فحها إغ س منظمة بقرار من احملكمة. وسولت مثداين منظمدات دينحدة جديددة مندذ عدام 
 و  ت وس أج  كاوني بر ن ا تها  احلق م حرية الدين أو اململتقد.

وأعربددت عددن قلقهددا إااء  حقددوس ا   ددان.ورح بددت بلوحكددا ع ردداء منصدد  مقددو،)ة(  -6٨
استمرار الملنل اجلن اين وإااء الظدروس ال داودة م مرافدق ارحتوداا  سدحما التملدذي . و دددت 

 على أن اجملتمع املدين يضطلع بدور هام م صون حقوس ا   ان.
الدسددددتور الددددذج يملدددد ا  ٢٠١6وأ ددددادت الرباايددددس ب كما  ددددتان علددددى اعتمادهددددا م عددددام  -6٩

م حقوس ا   دان  وإ رداوها منصد  مقدو،)ة( حقدوس ا   دان  واعتمادهدا خطدط عمدس أحكا
وطنحددددة بردددد ن حقددددوس ا   ددددان وامل دددداواة بددددا اجلن ددددا ومكافحددددة ارجتددددار ابلبرددددر. و ددددوملت 

 تركما  تان على مواءمة قا وهنا املتمللق ابجلن حة مع اململايري الدولحة املتصلة اب ملدام اجلن حة.
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اعتماد الدستور اجلديدد وخطدط الملمدس الوطنحدة حلقدوس ار  دان وامل داواة وحح ت بلغاراي  -7٠
بدددا اجلن دددا ومكافحدددة ارجتدددار ابلبردددر. و دددوملت تركما  دددتان علدددى تنقحدددذ سحاسدددات جديددددة 

 .بقملالحة وضمان استق ل م س ة مقو،)ة( حقوس ا   ان اليت أ رلت حدييفاا 
تان لتح ددا حالددة حقددوس ا   ددان م ورحبددت بورو دددج ابلتدددابري الدديت اختددذ ا تركما  دد -7١

البلد   ا م ذل  إ راء منص  مقو،)ة( حقوس ا   ان واعتماد خطة الملمس الوطنحة حلقوس 
ا   ددددان. ورحبددددت أيضددددا ابجلهددددود الرامحددددة إىل ضددددمان ا عمددددال التددددام حلقددددوس األ ددددلا  ذوج 

 ا عاقة   ا م ذل  احلصول على الملمس والتمللحم.
تركما  ددتان علددى تمل يدد   ايددة اجملتمددع املدددين واملددرأة ومكافحددة ارختقدداء و ددوملت كندددا  -7٢

الق رج. وأعربت عن قلقها إااء الصملوابت اليت يواجهها اجملتمع املدين م الملمدس بقملالحدة ب دب  
 القحود القا و حة.

وأحاطددددت  ددددحلي علمددددا ع ردددداء مكتدددد  أمددددا)ة( املظددددا   واعتمدددداد دسددددتور جديددددد م  -7٣
خطة الملمس الوطنحة للم اواة با اجلن ا. وقالدت م مملدر، إ دار ا إىل توصدحة   و ٢٠١6 عام

 قدمتها م اجلولة ال ابقة إهنا قلقة من عدم إحراا تقدم م ضمان احلق م حرية التملبري.
ورحظددددت الصددددا أن تركما  ددددتان ملت مددددة بتحقحددددق التنمحددددة امل ددددتدامة ورفددددع م ددددتوايت  -7٤

م  دددارت سدددحادة القدددا ون  و ايدددة حقدددوس  تقددددماا    دددتان أيضددداا مملحردددة  دددملبها. وأحدددرات تركما
 الن اء واألطقال واأل لا  ذوج ارعاقة  ومكافحة ارجتار ابلبرر.

ورحظدددت كدددواب اجلهدددود الددديت تبدددذ ا تركما  دددتان ل سدددحم مبادوهدددا الداقراطحدددة وإطارهدددا  -75
 دية وارجتماعحة.القا وين  وتطوير اجملتمع املدين  وضمان إعمال احلقوس ارقتصا

وأعربددددت ترددددحكحا عددددن تقددددديرها اعتمدددداد خطددددة الملمددددس الوطنحددددة للم دددداواة بددددا اجلن ددددا  -76
  وقدا ون ٢٠٢٠-٢٠١6  وخطدة الملمدس الوطنحدة حلقدوس ا   دان للقد ة ٢٠٢٠-٢٠١5 للقد ة

أمددددا)ة( املظددددا . و ددددوملت تركما  ددددتان علددددى ترمجددددة تلدددد  ايطددددط إىل حت ددددحنات ملموسددددة م 
 ملحة.املمارسة المل

ورحظدددت مجهوريدددة كدددوراي الردددملبحة الداقراطحدددة ا ضدددمام تركما  دددتان إىل صدددكو  دولحدددة  -77
إضدددافحة خددد ل القددد ة املردددمولة ابلتقريدددر  والتددددابري الددديت اختدددذ ا لتددددعحم إطارهدددا القدددا وين وقددددرا ا 

 امل س حة وحت ا  وعحة احلحاة والتمللحم.
وصددحة ابلتصددديق علددى الربوتوكددول ارختحددارج ورحظددت الددداأر  أن تركما  ددتان قبلددت ت -7٨

رتقاقحة مناهضة التملذي  أاناء ارستملرا، الددورج الردامس اليفداين  و دددت علدى أن احلدوار مدع 
اللونددة القرعحددة ملنددع التملددذي  ر يدد ال ذا أ حددة ابلغددة جلمحددع الدددول الدديت تملمددس علددى منددع التملددذي  

 وسوء اململاملة.
أدخدددس  جديدددداا  دسدددتوراا  ٢٠١6ن علدددى اعتمادهدددا م عدددام وأ دددادت جحبدددوا ب كما  دددتا -7٩

 ظدددددام التملدديدددددة احل بحدددددة  وأدرج الملديدددددد مدددددن أحكدددددام اململاهددددددات الدولحدددددة الددددديت ا ضدددددمت إلحهدددددا 
 س حقوس املواطنا وحراي م.ر  تركما  تان  وك
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ورحبدددت مصدددر ابألحكدددام الدسدددتورية اجلديددددة الددديت حتمدددي احلقدددوس واحلدددرايت األساسدددحة   -٨٠
خددال تملدددي ت علددى الترددريملات الوطنحددة ضددما ا رحدد ام مملددايري حقددوس ا   ددان. إضددافة إىل إد

 .٢٠٢٠-٢٠١5وأعربت عن تقديرها خطة الملمس الوطنحة للم اواة با اجلن ا للق ة 
و ددددوملت إسددددتو حا تركما  ددددتان علددددى قبددددول الدددد ايرات املطلوبددددة مددددن املكلقا/املكلقددددات  -٨١

لددد ايرة البلدددد.  تح دددريها  وتوجحدددال دعددوة مقتوحدددة  دددم مجحملددداا بددورايت م إطدددار ا جدددراءات اياصدددة و 
وقالت إهنا ر ت ال ترملر ابلقلق إااء القوا ا واملمارسات اليت تقحد احلق م حريدة الدرأج والتملبدري  

  ا م ذل  القحود املقروضة على النقاذ إىل ا    ت واحملتوني على ا    ت.
ريات امل س حة  ميفس إ راء منصد  أمدا)ة( املظدا   وأعربت فر  ا عن أسقها ألن التغح -٨٢

آذار/مددارس ر ترددري علددى  ٢5. أضددل إىل ذلدد  أن ا تلدداابت ٢٠١٣ظلدت دون أاددر منددذ عددام 
 ن م  ال الداقراطحة.ما يبدو إىل أج حت   

ورحبدت جورجحددا بتددعحم امل س ددات الوطنحدة حلقددوس ا   دان مددن خد ل إ ردداء منصدد   -٨٣
ن  ُترددحا مددع توصددحات ارسددتملرا، الدددورج الرددامس اليفدداين. ورحظددت مقددو،)ة( حقددوس ا   ددا

 ا ضمام تركما  تان إىل عدد من اململاهدات الدولحة  من بحنها اتقاس ابري .
ورحبددت أملا حددا ابعتمدداد خطددط الملمددس الوطنحددة حلقددوس ا   ددان  وللم دداواة بددا اجلن ددا   -٨٤

قلق إااء التدهور امل تمر م حرية التملبري. وأدا ت وملكافحة ارجتار ابلبرر. بحد أهنا ظلت ترملر ابل
 استمرار اللووء إىل التملذي  وسوء اململاملة م ال وون وحارت ارختقاء الق رج الكيفرية.

من التدابري القا و حة املتلذة لتمل ي  حقوس ا   دان   ورحظت الحو ن مع التقدير عدداا  -٨5
  واعتمددداد خطدددط عمدددس وطنحدددة برددد ن حقدددوس ٢٠١6مدددن بحنهدددا الدسدددتور اجلديدددد اململتمدددد عدددام 

ا   ددان وامل دداواة بددا اجلن ددا  ومكافحددة الملنددل  إضددافة إىل إدخددال تملدددي ت علددى القددا ون 
 اجلناوي تملر س التملذي .

ورحظت هندوراس إدراج ابب عن حقوس ا   ان م الدستور اجلديد الذج اعتمد م  -٨6
   ان.  وإ راء منص  مقو،)ة( حقوس ا ٢٠١6عام 
ورحبت آي لندا ابحلكم الدستورج الذج يمل س ابمل اواة با املرأة والرجدس م احلقدوس   -٨7

لكنهدددا أعربدددت عدددن قلقهدددا إااء اسدددتمرار ضدددملل ُتيفحدددس املدددرأة م القطددداعا الملدددام وايدددا  وجتدددر  
 المل قات اجلن حة با البالغا من  ق  اجلن .

الملمددددس الوطنحددددة املتمللقددددة  قددددوس ا   ددددان  ورحظددددت ا نددددد مددددع التقدددددير اعتمدددداد خطددددط -٨٨
وامل دداواة بددا اجلن ددا ومكافحددة ارجتددار ابلبرددر  وإ ردداء م س ددة مقددو،)ة( حقددوس ار  ددان  

 واألحكام الدستورية اليت تكقس الضمان ارجتماعي لل لا  ذوج ا عاقة.
. ٢٠١6عدام  وأ ادت إ دو ح حا ب كما  تان علدى اعتمادهدا قدا ون أمدا)ة( املظدا  م -٨٩

  ٢٠٢٠-٢٠١6  دددان م تركما  دددتان للقددد ة وأحاطدددت علمدددا خبطدددة الملمدددس الوطنحدددة حلقدددوس ا 
  وأعربدت عدن أملهدا م أن ٢٠١٨-٢٠١6وخطة الملمس الوطنحة ملكافحة ارجتدار ابلبردر للقد ة 

 ت هم خطط الملمس هذه م حت ا أوضا  حقوس ا   ان.
كومدددة علدددى اعتمادهدددا الدددرب م  الدددوطل للتنمحدددة وأ دددادت مجهوريدددة إيدددران ا سددد محة ابحل -٩٠

وتنقحددددذه  والددددرب م  الرينسددددي الددددوطل املددددنق   ٢٠٣٠-٢٠١١ارقتصددددادية للقدددد ة  - ارجتماعحدددة
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ارقتصدددادية  - لتح دددا الظدددروس ارجتماعحدددة واململحردددحة  والدددرب م  الرينسدددي للتنمحدددة ارجتماعحدددة
 .٢٠٢٤-٢٠١٨للق ة 
لددددددى اعتمادهددددددا خطددددددة الملمددددددس الوطنحددددددة حلقددددددوس ا   ددددددان وأ دددددداد الملددددددراس ابحلكومددددددة ع -٩١
على الت ام    وتقداها تقارير إىل هحلات مملاهدات  ىت  األمر الذج يدل  ٢٠٢٠-٢٠١6 للق ة

 البلد ابح ام حقوس ا   ان.
يرلندددا تركما  ددتان علددى ضددمان أداء مكتدد  أمددا)ة( املظددا  أعمالددال بقملالحددة آو ددوملت  -٩٢

ابريدد . ورحظددت أ ددال علددى الددرغم مددن أن خطددة الملمددس الوطنحددة حلقددوس  ملبددادئ واسددتق لحة وفقدداا 
ا   دددان تتضدددمن الت امدددات بتلقدددي اايرات مدددن املكلقا/املكلقدددات بدددورايت م إطدددار ا جدددراءات 

وتظددس قلقددة إااء القحددود املقروضددة علددى حريددة اياصددة  فدد ن هددذه الدد ايرات   حتدددا حددىت اآلن. 
 تكوين اجلمملحات.

دت إيطالحددا ب كما  ددتان علددى إ ردداوها مكتدد  أمددا)ة( املظددا   واعتمادهددا خطددط وأ ددا -٩٣
 الملمس الوطنحة حلقوس ا   ان وامل اواة با اجلن ا ومكافحة ارجتار ابلبرر.

وأعربدددت كاااخ دددتان عدددن أملهدددا م أن ت دددهم خطدددط الملمدددس الوطنحدددة حلقدددوس ا   دددان  -٩٤
ابلبردددر م حت دددا أوضدددا  حقدددوس ا   دددان م البلدددد. وامل ددداواة بدددا اجلن دددا ومكافحدددة ارجتدددار 

ورحظت مع التقدير إ راء منص  مقو،)ة( حقدوس ا   دان  وحدوار تركما  دتان مدع هحلدات 
 مملاهدات األمم املتحدة حلقوس ا   ان.

ورحظت قريغح ستان القاومة املوسملة حلقوس ا   ان م الدستور اجلديد  واجلهدود الديت  -٩5
 قوس املرأة والقضاء على أسوأ أ كال عمس األطقال.بذلت حلماية ح

وأ دددادت مجهوريدددة رو الداقراطحدددة الردددملبحة ب كما  دددتان علدددى اعتمادهدددا خطدددة الملمدددس  -٩6
  وخطددة الملمددس الوطنحددة حلقددوس ا   ددان ٢٠٢٠-٢٠١5الوطنحددة للم دداواة بددا اجلن ددا للقدد ة 

 .٢٠٢٠-٢٠١6للق ة 
اختددذ ا احلكومددة  و ددوملتها علددى بددذل م يددد مددن اجلهددود ورحظددت رتقحددا التدددابري الدديت  -٩7

 للوفاء ابلت اما ا م  ال حقوس ا   ان.
 - وأ دددددادت مدددددالح اي ب كما  دددددتان علدددددى جهودهدددددا املوجهدددددة  دددددو التنمحدددددة ارجتماعحدددددة -٩٨

ارقتصدددادية. ورحظدددت التددددابري الددديت اختدددذ ا احلكومدددة لتوعحدددة امل ددد ولا احلكدددومحا  والردددباب  
ات احمللحددة  وهحلددات إ قدداذ القددا ون  واجلهددات األخددرني اململنحددة صدداحبة املصددلحة م محدددان وال ددلط

 حقوس ا   ان من خ ل احملاداثت وارجتماعات ومناقرات املواود امل تديرة املنتظمة.
وأ دددادت ملدددديل ب كما  دددتان علدددى تطبحقهدددا الربوتوكدددول ارختحدددارج رتقاقحدددة حقدددوس  -٩٩

طقدددال م املنااعدددات امل دددلحة  واعتمادهدددا قدددا ون الضدددما ت احلكومحدددة الطقدددس برددد ن ا ددد ا  األ
 للم اواة با املرأة والرجس م احلقوس والقر .

الدستور اجلديد الذج يتضدمن  ٢٠١6وأ ادت املك ح  ب كما  تان على اعتمادها م  -١٠٠
س أحكامدددا عدددن حقدددوس ا   دددان. ودعدددت احلكومدددة إىل ضدددمان امتيفدددال م س دددة مقدددو،)ة( حقدددو 

ذت لتحقحق امل اواة با اجلن ا.  ا   ان الكامس ملبادئ ابري . ورحظت التدابري اليت اختخ
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ودعا اجلبس األسدود احلكومدة إىل التصدديق علدى الربوتوكدول ارختحدارج رتقاقحدة مناهضدة  -١٠١
التملدددذي   واررتقددداء ابلتملددداون مدددع ا جدددراءات اياصدددة. و دددوع احلكومدددة علدددى اختددداذ امل يدددد مدددن 

 لتدابري لضمان استق لحة امل س ات الوطنحة حلقوس ا   ان وفملالحتها وفقا ملبادئ ابري .ا
وقا ون أمدا)ة( املظدا . ورحد   ٢٠١6ورح  املغرب ابعتماد الدستور اجلديد م عام  -١٠٢

 أيضا جبهود احلكومة حلماية حقوس ا   ان وتمل ي ها.
الددذج مكددن مددن إ ردداء  ٢٠١6ظددا  م عددام ورحظددت  حبددال اعتمدداد قددا ون أمددا)ة( امل -١٠٣

منص  مقو،)ة( حقوس ا   ان. وقالت إهنا تملتقد أن من  د ن ترسدحم هدذه امل س دة وتنقحدذ 
خطدددة الملمدددس الوطنحدددة حلقدددوس ا   دددان وخطدددة الملمدددس الوطنحدددة ملكافحدددة ارجتدددار ابلبردددر أن يرتقحدددا 

   توني  اية حقوس ا   ان وتمل ي ها.
اات تركما  ددددتان م مجحددددع  ددددارت حقددددوس ا   ددددان. ورحبددددت ورحظددددت ُعمددددان إ ددددا -١٠٤

 عن حقوس ا   ان. ابعتماد الدستور اجلديد الذج يتضمن ابابا 
وذكر وفد تركما  تان أن احلكومة تملاو ت مع اللوندة الدولحدة للصدلح  األ در ومنظمدة  -١٠5

ا. واار ايفلددون للونددة األمددن والتملدداون م أورواب م  دد ن اايرة املنظمددات الدولحددة أمدداكن ارحتوددا
الدولحدة للصددلح  األ ددر ولبمليفددات دبلوماسددحة ومنظمددات حكومحددة دولحددة   ددا فحهددا األمددم املتحدددة  

 م س ات إص ححة.
وأ بلددغ الوفددد عددن التددددابري امللتلقددة الدديت اختددذت لتح دددا ظددروس ارحتودداا  مددن بحنهدددا  -١٠6

ا تتوافددق مددع اململددايري ذات الصددلة  ا دد ا ت ال ددوون واملرافددق الصددححة ومرافددق التصددحاح  وجمللهدد
ملحددون دورر ألعمددال  67وحقددظ صددحة مددن ُسددلبت حددريتهم. وخصصددت تركما  ددتان أكيفددر مددن 

. ٢٠١7-٢٠١١البنددداء وإصددد ح املرافدددق م  ظدددام ال دددوون ورقتنددداء اململددددات الطبحدددة م القددد ة 
لددددواو  واارة    ُقحددددت قددددوا ا و ٢٠١١وعقدددد  اعتمدددداد قددددا ون تنقحددددذ الملقددددوابت اجلناوحددددة م عددددام 

 الداخلحة جلمللها تتوافق مع القا ون املذكور.
وفحمددا يتمللددق  وضددو  ارختقدداء الق ددرج وارحتودداا غددري القددا وين  فقددد أُ  قددذت عقوبددة  -١٠7

سون األ دلا  اململنحدا بنداء علدى أحكدام قضداوحة قضدت عدا دة أفدراد ابرتكداب جدراوم  وجد  
ء األ لا  أب ال اختقاء ق درج أو غدري طدوعي الترريملات الوطنحة. ور اكن وصل سون ه ر

 ألن األ لا  اململنحا على اتصال منتظم أبفراد أسرهم.
س احملددداكم أج  دددكاوني أو حدددارت تملدددذي  أو إسددداءة مملاملدددة مندددذ أن أُدخدددس و  ت دددو   -١٠٨

 دراج مادة جتر م التملذي . واختدذت واارة الداخلحدة  ٢٠١٢التملديس على القا ون اجلناوي م عام 
 دابري ملنع التملذي  أو اململاملة ال إ  ا حة م امل س ات ا ص ححة.ت

وقد ُكرس احلق م حرية التنقس   ا فحال احلق م مغادرة البلد  م الدسدتور اجلديدد  وهدو  -١٠٩
م قتدة علدى حدق  دظى  مايدة القدوا ا الوطنحدة. وتقدر، أحكدام القدوا ا املتصدلة ابملوضدو  قحدوداا 

يددة التنقددس مددن أجددس  ايددة األمددن الددوطل والنظددام الملددام وضددمان سدد مة املددواطنا املددواطنا م حر 
 وصحتهم.

ويتضمن قا ون الضما ت احلكومحة للم اواة با املرأة والرجس م احلقدوس والقدر  تددابري  -١١٠
للحمايددددة مددددن التحددددرش والملنددددل اجلن ددددي وارختطدددداس وارجتددددار ابلن دددداء والرجددددال. ور يوجددددد م 
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الوطنحددة جراددة  ددددة ابسددم الملنددل الملدداولي. بحددد أهنددا جتددر م األفملددال الدديت ُتدد  ابلكرامددة  الترددريملات
وال دد مة اجل دددية جلمحددع األفددراد   ددن فددحهم الن دداء  وكددذل  أعمددال ا ذرل أو الق ددوة واألعمددال 

م ن دا اليت ت ب   تلل أ وا  الضرر البدين. ومن أهداس خطة الملمس الوطنحة للم اواة بدا اجل
دراسددة الترددريملات الوطنحددة م ضددوء أفضددس املمارسددات واململددايري  ٢٠٢٠-٢٠١5تركما  ددتان للقدد ة 

 الدولحة  ووضع مق حات بر ن كحقحة اايدة الترريملات احمللحة حت حناا ملنع الملنل الملاولي بقاعلحة.
 واسددتوابة للنددداءات الداعحددة إىل التصددديق علددى صددكو  حقددوس ا   ددان  أوضدد  الوفددد -١١١

أن تركما  دددتان تدددرني مدددن املهدددم ارضدددط   أبعمدددال حتضدددريية قبدددس التصدددديق  عدددن طريدددق حتلحدددس 
 الترريملات الوطنحة ودراسة جدوني ا ص حات القا و حة.

ور يدددرني الوفدددد الدددرأج الدددذج أُعدددرب عندددال خددد ل جل دددة التحددداور والدددذج يدددذه  إىل أن  -١١٢
م البلددددد. فا حصدددداءات املتصددددلة وسدددداوط ا عدددد م الدددديت تنتقددددد احلكومددددة ختضددددع لقحددددود  ددددديدة 

ابسدددتلدام ا    دددت ووسددداوس التواصدددس ارجتمددداعي تردددري إىل أ دددال ر توجدددد أج قحدددود علدددى  قددداذ 
 ال كان إىل ا    ت.

و ددكر الوفددد املردداركا م جل ددة التحدداور علددى م ددا تهم القملالددة  وأكددد  ددم أن مجحددع  -١١٣
 ل ايدة حت ا حالة حقوس ا   ان م البلد.التوصحات اليت ُقدمت ستدرس بدقة ويُتوس س هبا 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
نظررت تركمانسرتان ا التوصرريات أداملق املقدمرة أثنراء جلسررة التحراورق و ر   ظرر   -١١٤

 بتأييد ا:

االسررتمرار ا التيررديق علرر  املعا رردات الدوليررة نقرروق اإلنسرران  ١-١١٤
 )أذربيجان(؛

اتفاقيررررررة مااتحرررررررة التمييررررررز ا جمررررررا  التعلررررررري  التيررررررديق علرررررر   ٢-١١٤
 )أتغانستان(؛

تسريع جهود ا لالنضمام إىل االتفاقية املتعلقرة بوعرع اخار ا   ٣-١١٤
اا  عدمي  اجلنسرية واالتفاقيرة املتعلقرة  فرال حراالت انعردام اجلنسرية وتنفيرذ ا تنفيرذ

 كامالا )الفلبني(؛
برروال ت ا  املالفررات/املالفنيالنظررر ا توجيررو دعرروة دا مررة إىل  ٤-١١٤

إىل االلتزامررات الدوليرة الررد تعهرردت مررا اناومررة اا إطرار اإلجررراءات اةاصررة اسررتناد
 )ابراغواي(؛

بررررروال ت ا إطرررررار  املالفرررررات/توجيرررررو دعررررروة دا مرررررة إىل املالفني 5-١١٤
 اإلجراءات اةاصة )الربتغا (؛

 ت ا إطرررررار بررررروال املالفرررررات/توجيرررررو دعررررروة دا مرررررة إىل املالفني 6-١١٤
 اخخررررررر  اإلجررررررراءات اةاصررررررة نقرررررروق اإلنسرررررران وإىل  ليررررررات حقرررررروق اإلنسرررررران

 ) ندوراس(؛



A/HRC/39/3 

15 GE.18-11210 

النظرررر ا توثيرررق التعررراون مرررع اإلجرررراءات اةاصرررة  لرررس حقررروق  7-١١٤
اإلنسانق مبا ا ذلك تلق  الز رات الد طلبتها حىت اآلن بوصفها خطروة أوىل ورو 

 ؛توجيو دعوة مفتوحة دا مة )أوكرانيا(
مواصرلة التعراون البنءرراء مرع  ليرات اخمرر  املتحردة نقروق اإلنسرران  ٨-١١٤

 )طاجياستان(؛
 مواصلة تعاوهنا مع اآلليات الدولية نقوق اإلنسان )كواب(؛ ٩-١١٤
 ؛االنضمام إىل اليونساو )عمان( ١٠-١١٤
التأكد من أن ماتب أمني)ة( املظامل ميتثل للمبراد  املتعلقرة مبركرز  ١١-١١٤

 ؛قوق اإلنسان )مباد  ابريس( )قطر(ات الوطنية لتعزيز ومحاية حاملؤسس
اخترراذ مزيررد مررن الترردابا لضررمان اسررتقاللية ماتررب أمررني)ة( املظررامل  ١٢-١١٤
اختيرا  النظرر ا  )ررا(بضرمان أن يارون لو )ررا(ملباد  ابريسق وتدعي  واليتواا وتق

 الشااو  ورصد مراتق االحتجاز )مجهورية مولدوتا(؛
وطيد ماتب أمني)ة( املظرامل كر  يتسرع اعتمرادمل بوصرفو مؤسسرة ت ١٣-١١٤

 ملباد  ابريس )أسرتاليا(؛اا وطنية نقوق اإلنسان عمن الفئة ألف وتق
عررمان كفرراءة املؤسسررة الوطنيررة نمايررة حقرروق اإلنسرران وتعزيز ررا  ١٤-١١٤

ملبرراد  ابريررسق واعتمرراد خطررة عمررل وطنيررة مررن أجررل اخطفررا  اا واسررتقالليتها وتقرر
 )إسبانيا(؛

االرتقاء بفئة املؤسسة الوطنية نقوق اإلنسان وتقاا ملباد  ابريرس  ١5-١١٤
 )أوكرانيا(؛

 مواصلة تدعي  مؤسسة مفوض)ة( حقوق اإلنسان )اهلند(؛ ١6-١١٤
مواصرررلة اجلهرررود بيرررا ييررربة أداء مفررروض)ة( حقررروق اإلنسررران  ١7-١١٤

 اد  ابريس )جيبويت(؛ملباا وتق ااقواستقاللو اتماا )أمني)ة( املظامل( سلس
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيرز قردرات املؤسسرة الوطنيرة نقروق  ١٨-١١٤

 اإلنسان واستقالهلاق أي أمني)ة( املظامل لرتكمانستان )إندونيسيا(؛
مواصرررلة تررردعي  املؤسسرررة الوطنيرررة نقررروق اإلنسررران وغا رررا مرررن  ١٩-١١٤

 اآلليات املعنية ابملوعوع )نيبا (؛
  "اللجنة املشرتكة بني اإلدارات املعنية ابالمتثا  لاللتزامرات تدعي ٢٠-١١٤

دت مررا تركمانسررتان ا ميرردان حقرروق االنسرران والقررانون الرردو  الدوليررة الررد تعهءرر
االنسررا " بيررا تررتمان مررن متابعررة تنفيررذ التوصرريات الررواردة مررن اهليئررات الدوليررة 

 )ابراغواي(؛
لتنفيررذ السياسررات الررد تعررزز ختيرريم مرروارد بشرررية وماليررة كاتيررة  ٢١-١١٤

 س  ابالستدامة )الفلبني(؛يتء اا حقوق النساء واخطفا  و ميه  تنفيذ
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مع الرتكيز خاصة علر  خطرة  قمواصلة تنفيذ خطط العمل الوطنية ٢٢-١١٤
 )بنغالديش(؛ ٢٠٢٠ - ٢٠١٥العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفرتة 

ق ٢٠٢٠-٢٠١٥للفرتة  اة بني اجلنسنيتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساو  ٢٣-١١٤
 )كواب(؛ ٢٠٢٠-٢٠١6وخطة العمل الوطنية نقوق اإلنسان للفرتة 

إنشررراء  ليرررة لرصرررد خطرررة العمرررل الوطنيرررة للمسررراواة برررني اجلنسرررني  ٢٤-١١٤
ق وخطرررررررة العمرررررررل الوطنيرررررررة ملااتحرررررررة اال رررررررار ابلبشرررررررر ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفررررررررتة
 ٢٠٢٠-٢٠١6اإلنسان للفرتة وطنية نقوق وخطة العمل الق ٢٠١8-٢٠١6 للفرتة

 )اليوان(؛
املسررررارعة إىل نشررررر نتررررا و التعررررداد الرررروطين للسرررراان واملسرررراكن  ٢5-١١٤
 )أوروغواي(؛ ٢٠١٢ لعام

اإلسراع ا إقررار التعرداد الروطين املتعلرق ابلرعايرة اليرحية ووعرع  ٢6-١١٤
 املرأة ا اخسرة وتنفيذمل )أوروغواي(؛

التشررررريعات الوطنيررررة مررررع املعررررايا الدوليررررة االسررررتمرار ا مواءمررررة  ٢7-١١٤
 نقوق اإلنسان )أذربيجان(؛

إصررررالت التشررررريعات ذات اليررررلة بغيررررة مواءمتهررررا مررررع التزاما ررررا  ٢٨-١١٤
مبوجررب العهررد الرردو  اةررا  ابنقرروق املدنيررة والسياسرريةق مبررا ا ذلررك عررن طريررق 

  ومررن خررال  تبسرريط الشررروق القانونيررة واإلجرا يررة لتسررجيل منظمررات ا تمررع املررد
 يرلندا(؛ قارير إىل السلطات إىل أدىن حد )تقليل االلتزامات بتقدمي الت

مواصرررررلة اجلهرررررود اهلادترررررة إىل مواءمرررررة التشرررررريعات الوطنيرررررة مرررررع  ٢٩-١١٤
 التزامات تركمانستان الدولية )املغرب(؛

محاية املبدأ الدستوري القاع  ابملسراواة برني املرواطنني ا انقروق  ٣٠-١١٤
 وانر ت والوتاء اباللتزامات الدولية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني )كواب(؛

 بذ  مزيد من اجلهود لتحقيق أ داف التنمية املستدامة )أوزباستان(؛ ٣١-١١٤
 االرتقاء جبهود ا لتحقيق أ داف التنمية املستدامة )مير(؛ ٣٢-١١٤
حات مرردف ز دة انفرراع علرر  زخرر  التنميررة االقتيررادية واإلصررال ٣٣-١١٤

 رتامل الساان )أذربيجان(؛
االقتيررررررادية  - متابعررررررة الررررررربامو الرررررروطين للتنميررررررة االجتماعيررررررة ٣٤-١١٤
ابنتهرراهن هنررو قررا   علرر  املشرراركة يشررمل مجيررع وتنفيررذمل  ٢ ٠٣٠-٢٠١١ للفرررتة

 أصحاب امليلحة احملليني )املغرب(؛
 مواصرررررلة جهود رررررا لتشرررررجيع التنميرررررة االقتيرررررادية واالجتماعيرررررة ٣5-١١٤

املسرررتدامة مرررن أجرررل إرسررراء أسررراس مترررني ليرررا  ارررعبها كررر  يتمترررع جبميرررع حقررروق 
 اإلنسان )اليني(؛
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مااتحرررة الفسررراد وتعزيرررز قررردرات املؤسسرررات علررر  كشرررف  رررذمل  ٣6-١١٤
 والتحقيق ا حاالت الفسادق ومالحقة اجلناة )اجلزا ر(؛ ااقاملمارسة تعلي

أن أسبلر  ابختفرا ه ق توتا املعلومرات خسسرر احملتجرزين الرذين سربق  ٣7-١١٤
 مبا ا ذلك أماكن احتجاز   انالية وتفاصيل العقوابت السالبة للحرية )السويد(؛

إدراهن مااتحة العنف العا ل ق مبا تيرو العنرف اجلنسر  واالغتيراب  ٣٨-١١٤
ابعتبررارمل جرميررة ،ررددةق وإنشرراء  ليررة مسررتقلة  اجلنررا  قررانون الا إطررار الررزواهنق ا 

  )ترنسا(؛لتلق  اااو  الضحا 
بوصرررفو جرميرررة مسرررتقلة  اجلنرررا  قرررانون الإدراهن العنرررف العرررا ل  ا  ٣٩-١١٤

 )قاغيزستان(؛
مواصررلة اخترراذ مزيررد مررن الترردابا مررن أجررل تعزيررز النظررام القضررا    ٤٠-١١٤

 )طاجياستان(؛
وعرررع معرررايا واعرررحة لتعيرررني القضررراة وواليرررته  وعرررزهل  ا إطرررار  ٤١-١١٤

اكمة وتق اخصو  احملعمان استقال  السلطة القضا ية و  اجلهود الوطنية الرامية إىل
 القانونية )املاسيك(؛

مواءمة التشريعات واملمارسات القانونية مع املعايا الدوليرة بيرا  ٤٢-١١٤
النظررررام القضررررا   ابإلنيرررراف والفعاليررررةق خاصررررة ابلنسرررربة إىل الشررررباب  أداءتسرررر  ي

 )جيبويت(؛
و ريررد النيابرررة العامررة مررن سرررلطة  احرررتام انررق ا ،اكمرررة عادلررةق ٤٣-١١٤

احتجاز املدانني إىل أجل غا مسم  مبجرد قرار خط  رغ  قضرا ه  مردة عقروبته  
 )ترنسا(؛

تيسررا سرربل الوصررو  إىل  ليررات الرصررد الدوليررة ا مجيررع أمرراكن  ٤٤-١١٤
 للمعايا الدولية )بلجياا(؛اا االحتجاز وتق

الرديينق إعراتة إىل جهود را  انفاع عل  التزامهرا بتعزيرز التسرامة ٤5-١١٤
 لدع  حقوق اإلنسان وانر ت اخساسية )نيجا (؛

احرررتام حقرروق املسرريحيني ا حارسررة حريررة الرردين أو املعتقررد دون  ٤6-١١٤
 خوف من التعرض للسجن أو غامل من أااا  االعطهاد )بولندا(؛

برررا برررذ  املزيرررد مرررن اجلهرررود لرررز دة التمترررع ابنرررق ا الررررأي والتع ٤7-١١٤
 )العراق(؛

 مواصلة جهود ا ا جما  مااتحة اال ار ابلبشر )نيجا (؛ ٤٨-١١٤
مواصررررلة تعزيررررز تركمانسررررتان لوا حهررررا ملااتحررررة اال ررررار ابلبشررررر  ٤٩-١١٤

 )إندونيسيا(؛
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التعرراون مررع منظمررة العمررل الدوليررة علرر  القضرراء علرر  السرر رة ا  5٠-١١٤
ملاررة املتحرردة لربيطانيررا العظمرر  جررين القطررن الررذي ترعررامل الدولررة )املنشرراق سررياق 

 الشمالية(؛ا يرلند و 
التنفيذ الشامل لربامو تنمية قطاع العمرل وإاراد وئرا ف جديردة  5١-١١٤

ق وكررذلك خطررة العمررل لتنفيررذملق ا املقررام ٢٠٢٠-٢٠١٥ا تركمانسررتان للفرررتة 
اخو ق مرررن أجرررل تررروتا أقيررر  قررردر مرررن ترررر  العمرررل ل اررر ا  ذوي اإلعاقرررة 

 روس (؛)اال اد ال
ا سياسرررا ا االجتماعيرررة الناجحرررةق سررريما ا جمرررا  اا املضررر  قررردم 5٢-١١٤

انقرروق االقتيررادية واالجتماعيررة والثقاتيررةق وذلررك مررن أجررل االسررتمرار ا  سررني 
 نوعية حياة اعبها )مجهورية تنزويال البوليفارية(؛

 مواصلة جهود ا الرامية إىل محاية حقوق النساء واخطفرا  وتروتا 5٣-١١٤
 )اليمن(؛ ماالضمان االجتماع  هل

است دام تدابا تعالة للقضاء عل  انتهاكات انقروق االقتيرادية  5٤-١١٤
 واالجتماعية والثقاتية ومنع حدوثها )جيبويت(؛

ترردعي  اجلهررود اجلاريررة الراميررة إىل رتررع مسررتو ت معيشررة السرراان  55-١١٤
اإلنسرران )مجهوريررة إيررران   بيررا دهررد الطريررق للمزيررد مررن محايررة حقرروق هورتررا يت

 اإلسالمية(؛
مواصلة جهود ا الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهرا ا البلرد  56-١١٤

 عن طريق تعزيز سياسا ا وبراجمها الوطنية مدف االرتقاء برتامل اعبها )ماليز (؛
بذ  املزيرد مرن اجلهرود للتمارني مرن انيرو  علر  امليرامل اليرانة  57-١١٤

 ا املناطق الريفية )صربيا(؛خاصة تا الظروف اليحية املال مةق للشرب وتو 
التنفيرررررذ الاامرررررل لرباجمهرررررا املتعلرررررق ابإلمرررررداد مبيرررررامل الشررررررب النقيرررررة  5٨-١١٤

 للساانق وتباد  اةربات اجليدة ا  ذا اليدد )مجهورية كور  الشعبية الدميقراطية(؛
ا اليررررررحة  مواصررررررلة تعزيررررررز جهود ررررررا الراميررررررة إىل صررررررون انررررررق 5٩-١١٤

 وختييم املزيد من املوارد ا  ذا ا ا  )بنغالديش(؛
مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة إىل تعزيررررز الرعايررررة اليررررحية ا املنرررراطق  6٠-١١٤

 الريفية )مير(؛
مواصلة تعزيز الدع  اللوجسد واملادي لفا ردة مؤسسرات الرعايرة  6١-١١٤

 اليحيةق وال سيما ا املناطق الريفية )بيالروس(؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل تطوير البنية التحتية للمراترق اليرحيةق  6٢-١١٤

ومراكرررز الرعايرررة اليرررحية لررر م والطفرررلق وتنفيرررذ اسررررتاتيجية لتطررروير إنتررراهن اخدويرررة 
مدف توسيع نطاق حيرو  مجيرع املرواطنني علر  الرعايرة اليرحية اجليردة )اململارة 

 العربية السعودية(؛
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أطباء اخسرة واملمرعني/املمرعات والقرابالتق معاجلة مسألة قلة  6٣-١١٤
ال سرررريما ا املنرررراطق الريفيررررةق وعرررردم تررررواتر اخدويررررةق واناجررررة إىل تنميررررة مهررررارات 

 املوئفني الطبيني)صربيا(؛
االسررتمرار ا اخترراذ ترردابا لتوسرريع نطرراق انيررو  علرر  اةرردمات  6٤-١١٤

 اجليدة ا جما  الرعاية اليحية والتعلي  )أوزباستان(؛
مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إىل تعزيرررز ترررر  انيرررو  علررر  التعلررري ق  65-١١٤

 خاصة ا املناطق الريفية )السنغا (؛
محايررة حقرروق اررعبها ا  ز دةاملضرر  ا اخترراذ الترردابا اإلاابيررة لرر 66-١١٤

 التعلي  والرعاية اليحية وغا ا من انقوق )اليني(؛
ترررروتا التعلرررري  اجليررررد والرعايررررة مواصررررلة اخترررراذ الترررردابا املناسرررربة ل 67-١١٤

 اليحية )مجهورية كور  الشعبية الدميقراطية(؛
تعزيرررز بنررراء القررردرات مرررن أجرررل  سرررني نظرررام  التعلررري  والرعايرررة  6٨-١١٤

 اليحية ا البلد )مجهورية إيران اإلسالمية(؛
ة إىل تعزيز املساواة بني اجلنسنيق مع الرتكيرز راميمواصلة اجلهود ال 6٩-١١٤

لرر  الترردابا اإلاابيررة الررد  رردف إىل ز دة نسرربة مشرراركة املرررأة ا انيرراة خاصررة ع
 العامة والسياسية )مجهورية مولدوتا(؛

القضاء عل  التنميط اجلنسا  والتمييز اجلنسرا  ا قرانون العمرل  7٠-١١٤
 )مجهورية كور (؛

ة املض  ا تعزيز حقوق املرأةق وعرمان احرتامهرا الاامرل )مجهورير 7١-١١٤
 الو الدميقراطية الشعبية(؛

تعزيررررز املسرررراواة بررررني اجلنسررررني واالرتقرررراء مررررا مررررن أجررررل مااتحررررة  7٢-١١٤
مرررن اا ومسرررؤوليا ا ا اخسررررة وا تمرررع عمومررر القوالرررب النمطيرررة بشرررأن أدوار املررررأة

 خال  التوعية العامة والتثقيف وبرامو التدريب ) يسلندا(؛
دارني املررأة ا القطراعني العرام مواصلة املساعدة والتشجيع علر   7٣-١١٤

 واةا  )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛
تنقية أحاام قانون العمرل الرد ترربر القيرود املفروعرة علر  ترر   7٤-١١٤

 توئيف املرأة عل  أساس التنميط اجلنسا  ) يسلندا(؛
تررردعي  التررردابا التشرررريعية والسياسرررات العامرررة الراميرررة إىل تعزيرررز  75-١١٤

 حقوق املرأة ومحايتها وتسهيل داينها )بلغار (؛
تدعي  التدابا الوقا ية للتعامل مع العنف عد املرأةق مبرا ا ذلرك  76-١١٤

عن طريق مجع البياات ورترع مسرتو  الروع  ابملسراواة برني اجلنسرني وحقروق املررأة 
 )سلوتينيا(؛
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لر  العنرف عرد تسريع وتاة اجلهود الد تبذهلا ا سبيل القضاء ع 77-١١٤
 املرأةق والنظر ا اعتماد التشريعات املناسبة )جورجيا(؛

اعتماد تشريع ارم عل  وجو التحديد العنرف عرد املررأةق وإجرراء  7٨-١١٤
 قيقرررات اررراملةق وتررروتا التررردريب املناسرررب للشررررطة والقضررراء واجلهرررات املعنيرررة 

 اخخر  بشأن كيفية معاجلة  ذمل اناالت )كندا(؛
ذ ترردابا ملموسررة ملااتحررة العنررف القررا   علرر  نرروع اجلررنسق اختررا 7٩-١١٤

رر   ا ذلك داخل اخسرق مثل التدابا التشريعية وخطط العمل ا أعقاب مبا ما اس
 شاورات مع ا تمع املد  )بلجياا(؛م من

اعتماد قانون اامل جلميع أااا  العنف عد املرأةق مبرا ا ذلرك  ٨٠-١١٤
 دان )قاغيزستان(؛خطة عمل وطنية ا  ذا املي

اعتمرراد تشررريعات  رررم  ديررداا العنررف عررد املرررأةق خاصررة العنررف  ٨١-١١٤
 العا ل  واجلنس ق وانر  عل  تنفيذ ا بفاعلية )التفيا(؛

اعتمررررراد خطرررررة عمرررررل وطنيرررررة للطفرررررلق مرررررع اخخرررررذ ا االعتبرررررار  ٨٢-١١٤
 (؛الربتغا ) ٢٠١٥ ا عام املالحظات اةتامية للجنة حقوق الطفل

مواصلة التعاون مع اليونيسف عل  وعع خطة عمل وطنية بشأن  ٨٣-١١٤
 ميلحة اخطفا  )بيالروس(؛

اعتمرراد خطررة عمررل وطنيررة بشررأن ميررا  اخطفررا  ا تركمانسررتان  ٨٤-١١٤
 )قاغيزستان(؛

جهود را ابلتعراون مرع اليونيسريف لتحسرني سربل ووسرا ل  مواصلة ٨5-١١٤
امو املتعلرق بوعرع نظرام قضراء اخحردا  محاية حقوق الطفل عن طريق تنفيرذ الررب 

 )ملديف(؛
 عرماننع عمل اخطفا  ومااتحترو و م الرامية إىلتدعي  سياسا ا  ٨6-١١٤

ق مرررع إيرررالء ا تمرررام خرررا  ل طفرررا  احملررررومني مرررن رعايرررة ابلاامرررل قررروق الطفرررلح
 الوالدين )طاجياستان(؛

 البغاء بيع اخطفا  واستغالهل  ا إدراهن حا  صرية يقض  بظر ٨7-١١٤
 واملواد اإلابحية ا القانون املتيل ابملوعوع )قاغيزستان(؛

اا وقرررف املمارسرررة املتمثلرررة ا إيرررداع اخطفرررا  ا املؤسسرررات مؤقتررر ٨٨-١١٤
 ورس  اسرتاتيجية ااملة للاف عن اإليداع ا املؤسسات )بلغار (؛

املعاجلرة توسيع نطاق املنهو الدراس  عرن املهرارات انياتيرة قيرد  ٨٩-١١٤
الشرراملة للقضررا  اجلنسرريةق ومحايررة املرررا قني مررن انمررل غررا املرغرروبق واخمررراض 

 وإعداد   نياة البالغني ) ندوراس(؛ ااقاملنقولة جنسي
إاررراا اخارر ا  ذوي اإلعاقررة ا تنفيررذ خطررة العمررل مررن أجررل  ٩٠-١١٤

 )قطر(؛اا اتم إعما  حقوقه  إعماالا 
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بادرات الرامية إىل القضراء علر  القوالرب توسيع نطاق الربامو وامل ٩١-١١٤
 النمطية السلبية والتحيز عد اخا ا  ذوي اإلعاقة )ملديف(؛

مع أحاام اتفاقيرة اا مواءمة التشريعات القا مة مواءمةا تتماا  دام ٩٢-١١٤
 حقوق اخا ا  ذوي اإلعاقة )الربازيل(؛

إلعاقرررةق مواءمرررة تشرررريعا ا مرررع اتفاقيرررة حقررروق اخاررر ا  ذوي ا ٩٣-١١٤
ا التعاط  مع سيما النظر ا اعتماد منوذهن اجتماع  يقوم عل  حقوق اإلنسان  ال

 اإلعاقة )بلغار (؛
إلغررراء القررروانني الرررد  يرررز سرررلب حريرررة اخاررر ا  ذوي اإلعاقرررة  ٩٤-١١٤
 بسبب إعاقا   واةطر احملتمل الذي يطرحونو )إسبانيا(؛اا أساس
 عاقة )العراق(؛ سني أوعاع اخا ا  ذوي اإل ٩5-١١٤
وعع تدابا للحفاع علر  التنروع اإلثرين والثقراا والرديينق وتعزيرز  ٩6-١١٤

 انوار بني الثقاتات ا ا تمع )اال اد الروس (؛
النظر ا إماانية تتة مراكز ثقاتية ا البلد ملمثل  اجلنسيات غا  ٩7-١١٤

التعليميرة والثقاتيرة   جرا مرن تلبيرة احتيا  اخصلية املقيمني ا تركمانستان لتمايرنه
 )كازاخستان(؛

عرررمان حيرررو  غرررا املرررواطنني علررر  التعلررري  والسررران والرعايرررة  ٩٨-١١٤
 تسجيل مواليد   دون دييز )اجلزا ر(.داينه  من اليحية والعمل و 

نظرررت تركمانسررتان ا التوصرريات الررد قسرردمس أثنرراء جلسررة التحرراور/الواردة أدامل  -١١5
 وأحاطس ما علماا:

 اعتماد قانون اامل ملااتحة التمييز )الربتغا (؛ ١-١١5
اعتمرررراد قررررانون اررررامل ملااتحررررة التمييررررز يافررررل انمايررررة الااتيررررة  ٢-١١5

 والفعلية من التمييز خي سبب )اجلبل اخسود(؛
اعتمررراد تشرررريع ارررامل ملااتحرررة التمييرررز يافرررل انمايرررة الااتيرررة  ٣-١١5

ميررع أسرباب التمييررزق مبرا تيهررا جبقا مرة والفعليرة مرن مجيررع أاراا  التمييررز ويتضرمن 
 امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية ) ندوراس(.

وتقردم ردوداا عليهرا ا الوقرس املناسرربق  التاليررة وسرتنظر تركمانسرتان ا التوصريات -١١6
 موعد الدورة التاسعة والثالثني  لس حقوق اإلنسان: ذلك عل  أال يتجاوز
اا لية نقوق اإلنسان الد ليسس طرترالتيديق عل  الياوا الدو  ١-١١6

تيها بعدق سيما الربوتوكو  االختياري التفاقية منا ضة التعذيب وغامل مرن عرروب 
املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو املهينرررةق واالتفاقيرررة الدوليرررة نمايرررة 

مجيرررع حقررروق مجيرررع العمرررا  املهررراجرين وأترررراد أسرررر  ق واالتفاقيرررة الدوليرررة نمايرررة 
ق ونظرام اخا ا  من االختفاء القسريق واتفاقية مااتحة التمييز ا جما  التعلري 

 روما اخساس  للمحامة اجلنا ية الدولية ) ندوراس(؛
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التيرررديق علررر  االتفاقيرررة الدوليررررة نمايرررة مجيرررع اخاررر ا  مررررن  ٢-١١6
 )الربتغا (؛االختفاء القسري )السنغا ( )العراق( )اجلبل اخسود( )أوكرانيا( 

االنضررررمام إىل االتفاقيررررة الدوليررررة نمايرررررة مجيررررع اخارررر ا  مرررررن  ٣-١١6
 االختفاء القسري )توغو(؛

التيررديق علرر  الربوتوكررو  االختيرراري التفاقيررة منا ضررة التعررذيب  ٤-١١6
وغرامل مررن عررروب املعاملررة أو العقوبرة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة )السررنغا ( 

 ( )اليوان( )ترنسا( )ايل ( )أوكرانيا( )الربتغا (؛)بوروندي( )الدامنرا
التيررديق علرر  الربوتوكررو  االختيرراري التفاقيررة منا ضررة التعررذيب  ١١6-5

وغررامل مررن عررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة )النرررويو( 
 )أتغانستان(؛

ضررة التعررذيب التيررديق علرر  الربوتوكررو  االختيرراري التفاقيررة منا  ١١6-6
وغرررامل مررررن عررررروب املعاملرررة أو العقوبررررة القاسررررية أو الالإنسرررانية أو املهينررررةق علرررر  

 ن قَرْبل )إستونيا(؛ أوص  بو م   ما
التيررديق علرر  الربوتوكررو  االختيرراري التفاقيررة منا ضررة التعررذيب  ١١6-7

 ليرة  وغامل من عروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةق وإنشاء
 وقا ية  ري ز رات دورية إىل أماكن االحتجاز )بولندا(؛

التيررديق علرر  الربوتوكررو  االختيرراري التفاقيررة منا ضررة التعررذيب  ٨-١١6
وغامل من عروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةق وإنشاء  ليرة 

 مستقلة لرصد مجيع أماكن االحتجاز )أسرتاليا(؛
االنضرررمام إىل الربوتوكرررو  االختيررراري التفاقيرررة منا ضرررة التعرررذيب  ٩-١١6

وغامل من عروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةق وإنشاء  ليرة 
 اررعاروطنيررة ترصررد وتفررتش ابسررتقاللية وانتظررام مجيررع أمرراكن االحتجرراز دون سررابق إ

 )تشيايا(؛
اري التفاقيررة منا ضررة التعررذيب التيررديق علرر  الربوتوكررو  االختيرر ١٠-١١6

وغامل من عروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةق وتيسا كاتة 
اا السبل الرد داءرن اللجنرة الدوليرة لليرليب اخمحرر مرن ز رة أمراكن االحتجراز وتقر

 ملباد  اللجنة )أملانيا(؛
يررة منا ضررة التعررذيبق التوقيررع علرر  الربوتوكررو  االختيرراري التفاق ١١-١١6

ملارررة اخمرررر الرررذي ميارررن مرررن تفتررريش السرررجون ومراكرررز االحتجررراز ابسرررتقاللية )امل
 يرلندا الشمالية(؛ املتحدة لربيطانيا العظم  و 

االنضرررمام إىل الربوتوكرررو  االختيررراري التفاقيرررة منا ضرررة التعرررذيب  ١٢-١١6
 املهينة )توغو(؛ وغامل من عروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

التيررررديق علرررر  الربوتوكررررو  االختيرررراري التفاقيررررة حقرررروق الطفررررل  ١٣-١١6
 البالغات )الربتغا ( )أوكرانيا(؛املتعلق إبجراء تقدمي 
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التوقيع والتيديق عل  االتفاقيرة الدوليرة نمايرة مجيرع اخار ا   ١٤-١١6
  اةررررا  مررررن االختفرررراء القسررررريق والربوتوكررررو  االختيرررراري امللحررررق ابلعهررررد الرررردو 

ابنقوق االقتيادية واالجتماعية والثقاتيةق والربوتوكرو  االختيراري التفاقيرة حقروق 
 الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )سلوتاكيا(؛

تاثيررررف الفحررررو  الداخليررررة املتعلقررررة ابالنضررررمام إىل الربوتوكررررو   ١5-١١6
و العقوبرة القاسرية االختياري التفاقية منا ضة التعذيب وغامل من عرروب املعاملرة أ

أو الالإنسرررانية أو املهينرررةق والربوتوكرررو  االختيررراري التفاقيرررة حقررروق الطفرررل املتعلرررق 
 إبجراء تقدمي البالغات )جورجيا(؛

النظرررر ا التيرررديق علررر  االتفاقيرررة الدوليرررة نمايرررة حقررروق مجيرررع  ١6-١١6
 العما  املهاجرين وأتراد أسر   )إندونيسيا( )الفلبني(؛

ا التيررررديق علرررر  اتفاقيررررة منظمررررة العمررررل الدوليررررة بشررررأن النظررررر  ١7-١١6
 ( )الفلبني(؛١89)رق   ٢٠١١العما  املنزليني لعام 

التيرررديق علررر  اتفاقيرررة منظمرررة العمرررل الدوليرررة بشرررأن الشرررعوب  ١٨-١١6
 ( )الدامنرا(؛١69)رق   ١989اخصلية والقبليةق 

ملعاقبرة عليهرا التيديق عل  اتفاقية منرع جرميرة اإلابدة اجلماعيرة وا ١٩-١١6
 )أرمينيا(؛

التيرررديق علررر  نظرررام رومرررا اخساسررر  للمحامرررة اجلنا يرررة الدوليرررة  ٢٠-١١6
 )مجهورية كور ( )النمسا(؛

التيرررديق علررر  نظرررام رومرررا اخساسررر  للمحامرررة اجلنا يرررة الدوليرررة  ٢١-١١6
 وعل  االتفاق املتعلق ابمتيازات احملامة اجلنا ية الدولية وحياا ا )إستونيا(؛

 املضرر  ا اجلهرررود الراميرررة إىل االنضررمام إىل نظرررام رومرررا اخساسررر  ٢٢-١١6
 الذي أنشأ احملامة اجلنا ية الدولية )ابراغواي(؛

التيرررديق علررر  نظرررام رومرررا اخساسررر  للمحامرررة اجلنا يرررة الدوليرررة  ٢٣-١١6
ومواءمررة تشررريعا ا الوطنيررة مواءمررة اتمررة مررع مجيررع االلتزامررات مبوجررب نظررام رومررا 

 ما أوص  بو من قَرْبل )التفيا(؛ اخساس ق عل 
تقبءرررل سرررلطة جلنرررة منا ضرررة التعرررذيب ا تلقررر  البالغرررات الفرديرررة  ٢٤-١١6

ودراستهاق والتوقيع عل  الربوتوكو  االختياري التفاقية منا ضة التعذيب وغامل من 
 عروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة )إسبانيا(؛

برروال ت ا  املالفررات/وجيررو دعرروة دا مررة إىل املالفنيالنظررر ا ت ٢5-١١6
إطررررار اإلجررررراءات اةاصررررة  لررررس حقرررروق اإلنسررررانق والتيررررديق علرررر  نظررررام رومررررا 
اخساسررر ق واالتفاقيررررة الدوليررررة نمايررررة مجيرررع اخارررر ا  مررررن االختفرررراء القسررررريق 

مايرررة واتفاقيرررة منرررع جرميرررة اإلابدة اجلماعيرررة واملعاقبرررة عليهررراق واالتفاقيرررة الدوليرررة ن
   املهاجرين وأتراد أسر   )أوروغواي(؛ماحقوق مجيع الع
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تيسا ز رة املقررر)ة( اةرا )ة( املعرين)ة( مبسرألة التعرذيب وغرامل  ٢6-١١6
مررن عررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررةق والفريررق العامررل 

 املعين ابالحتجاز التعسف  )النرويو(؛
برررروال ت ا إطررررار اإلجررررراءات  املالفررررات/ع املالفنيالتعرررراون مرررر ٢7-١١6

اةاصةق و   املقرر)ة( اةا )ة( املعين)ة( مبسألة التعذيبق والفريق العامرل املعرين 
ابالحتجرراز التعسررف ق إعرراتة إىل الفريررق العامررل املعررين برراالت االختفرراء القسررريق 

 والرتحيب م ق عند االقتضاءق ا البلد )سويسرا(؛
بروال ت ا إطررار  املالفرات/ ديرد جردو  زمرين لرز رات املالفني ٢٨-١١6

اإلجررراءات اةاصررة الررذين طلبرروا ز رة البلرردق واخترراذ ترردابا تسررهل  ررذمل الررز رات 
 )ايل (؛

 لررررس حقرررروق  اةاصررررني واملقررررررات اةاصررررات اإلذن للمقررررررين ٢٩-١١6
وق اإلنسرررررران ةطررررررة العمررررررل الوطنيررررررة نقرررررراا اإلنسرررررران ا ز رة تركمانسررررررتانق وتقرررررر

 )ترنسا(؛ ٢٠٢٠-٢٠١6 للفرتة
بروال ت ا إطرار اإلجرراءات  املالفات/السمات بز رات املالفني ٣٠-١١6

 يرلندا(؛ ةاصة الذين طلبوا ز رة البلد )ا
بوال ت ا إطار اإلجراءات اةاصرة  املالفات/السمات للمالفني ٣١-١١6

 التابعة ل م  املتحدة بز رة البلد )إيطاليا(؛
التعراون الاامرل مررع اخمر  املتحرردة لتيسرا مجيررع الطلبرات املعلقررة  ٣٢-١١6

بوال ت ا إطار اإلجرراءات اةاصرة التابعرة  لرس  املالفات/الد وجهها املالفون
جلنررة املعنيررة بقرروق اإلنسرران راء آل بررروت التعرراون البنرراءحقرروق اإلنسرران واالسررتجابة 

 )النمسا(؛
 املالفررررات/املعلقررررة الررررد قرررردمها املالفون تلبيررررة طلبررررات الررررز رة ٣٣-١١6

بوال ت ا إطار اإلجراءات اةاصة  لس حقوق اإلنسانق والنظر ا توجيو دعوة 
 بوال تق عل  ما أوص  بو من قَرْبل )التفيا(؛ املالفات/دا مة إىل مجيع املالفني

توثيق التعاون مرع  ليرات اخمر  املتحردة نقروق اإلنسرانق وتوجيرو  ٣٤-١١6
بررروال ت ا إطرررار اإلجرررراءات اةاصرررة  املالفرررات/وة دا مرررة إىل مجيرررع املالفنيدعررر

 )تشيايا(؛
القضرررراءق ا القررررانون واملمارسررررةق علرررر  مجيررررع أارررراا  التمييررررزق  ٣5-١١6

 تيها تلك الد ياون سببها امليل اجلنس  أو اهلوية اجلنسانية )تشيايا(؛ مبا
بسرربب  ذلررك يررزق مبررا ااخترراذ ترردابا ملااتحررة مجيررع أارراا  التمي ٣6-١١6

 امليل اجلنس  )إيطاليا(؛
النظررررر ا اعتمرررراد قررررانون عررررام ملااتحررررة التمييررررز بسرررربب اجلررررنس  ٣7-١١6

العررررق أو اجلنسرررية أو امليرررل اجلنسررر  واهلويرررة اجلنسرررانية أو أي ارررال  خرررر مرررن  أو
 أااا  التعيب )أوروغواي(؛
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اجلرنس  اطب العالقات اجلنسية ابلرتاعر  برني البرالغني مرن نفرس ٣٨-١١6
 من قا مة اجلرا   ) يسلندا(؛

اطب العالقات اجلنسية ابلرتاع  بني أا ا  من نفس اجلرنس  ٣٩-١١6
مرررن قا مرررة اجلررررا  ق ووعرررع حرررد لوصررر  املثليرررة اجلنسرررية وازدواجيرررة امليرررل اجلنسررر  

 واةنوثة والتحوء  اجلنس  )أوروغواي(؛
ييررز عرردم التسررامة مررع تعرررض النرراس خي اررال مررن أارراا  التم ٤٠-١١6

علررر  النحرررو العنرررف بسررربب مررريله  اجلنسررر  أو  رررويته  اجلنسرررانيةق والتحقيرررق  أو
 ا مجيع  ذمل اناالت ومعاقبة اجلناة ) يسلندا(؛ الواجب
اختررراذ التررردابا الالزمرررة لوعرررع إطرررار قرررانو  اررراملق ا تشرررريعا ا  ٤١-١١6

ا تيهرا التمييرز الوطنيةق لتوتا انماية الااتية والفعلية من مجيرع أاراا  التمييرزق مبر
 ررررمي العالقرررات اجلنسرررية  وإلغررراءالقرررا   بسررربب امليرررل اجلنسررر  واهلويرررة اجلنسرررانيةق 
 ابلرتاع  بني البالغني من نفس اجلنس )اخرجنتني(؛

تعرذيب أو غرامل مررن الالتحقيرق مرع املسرؤولني املشررتبو ا ارتارام   ٤٢-١١6
ته  )الروال ت املتحردة االنتهاكات أو التجراوزات اجلسريمة نقروق اإلنسران و،اسرب

 اخمرياية(؛
 تاثيف اجلهود ملااتحة التعذيب واالختفاء القسري )إيطاليا(؛ ٤٣-١١6
دراسررررررة إماانيررررررة إنشرررررراء  ليررررررة وقا يررررررة وطنيررررررة ملنررررررع التعررررررذيب  ٤٤-١١6

 )كازاخستان(؛
التحقيررررق بسرررررعة وزوليررررة ونزا ررررة ا مجيررررع ادعرررراءات االحتجرررراز  ٤5-١١6

املة. وينبغ  هلذا الغرض إنشاء  لية اااو  مستقلة التعسف  والتعذيب وسوء املع
 وتعالة ومن السهل اللجوء إليها جلميع أماكن االحتجاز )كندا(؛

وعررررع حررررد ملمارسررررة االحتجرررراز التعسررررف  واالحتجرررراز مررررع منررررع  ٤6-١١6
االتيا  واالختفراء القسرريق وتروتا معلومرات عرن أمراكن مجيرع اخار ا  الرذين 

 اختفوا ا السجن )ايل (؛
إلغررراء االحتجررراز مرررع منرررع االتيرررا ق وإجرررراء  قيرررق سرررريع ونزيرررو  ٤7-١١6

 واامل ا مجيع حاالت االختفاء املزعومة )تشيايا(؛
إهنررراء حارسرررة االختفررراء القسرررريق وانرررر  علررر  تقررردمي اجلنررراة إىل  ٤٨-١١6

العدالررة بعررد إجررراء  قيقررات سررريعة وارراملة ونزيهررةق وترروتا سرربل انتيرراف تعالررة 
 سر  ق مبا ا ذلك التعويضات )كندا(؛للضحا  وأ

معاجلررررة مسررررألة االختفرررراء القسررررري بوسررررا ل منهررررا االنضررررمام إىل  ٤٩-١١6
 االتفاقية الدولية نماية مجيع اخا ا  من االختفاء القسري ) ولندا(؛

احرررتام التزاما ررا الدوليررة املتعلقررة ابالختفرراء القسررريق وأن تيرربة  ١١6-5٠
 ية نماية مجيع اخا ا  من االختفاء القسري )ترنسا(؛ا االتفاقية الدولاا طرت
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التحقيررق ا مجيررع حرراالت االختفرراء القسررري املبلرر  عنهررا ومعاقبررة  ١١6-5١
اجلنررراةق والتيرررديق علررر  االتفاقيرررة الدوليرررة نمايرررة مجيرررع اخاررر ا  مرررن االختفررراء 

 القسري )اخرجنتني(؛

فرررررراء القسررررررري التحقيرررررق ا االدعرررررراءات املتعلقررررررة بررررراالت االخت ١١6-5٢
واالحتجاز التعسف ق إعاتة إىل التعذيب وسوء املعاملة واالحتجاز مبعز  عن العامل 

 اةارج  ا السجون )بولندا(؛
لون السمات هليئات الرصد الدوليةق من بينها اخا ا  الذين ميثء  ١١6-5٣

بررررروال ت ا إطرررررار اإلجرررررراءات اةاصرررررةق  املالفرررررات/نو اخمررررر  املتحررررردةق واملالف
وتقررردمي معلومرررات عرررن أمررراكن  ابلوصرررو  دون عرررا ق إىل عرررحا  االختفررراء القسرررري

 وجود   )النرويو(؛
ديرر   - دارني السررجناءق مبرن ترريه  احملتجررزون ا سرجيَن أوتررودان ١١6-5٤

يديق من االتيا  مبفتشني مستقلني وغا   من الزوارق والسمات هلرؤالء الرز  وار وس 
لقواعررد اخمرر  اا إبجررراء مقررابالت خاصررة وا سرررية اتمررة مررع السررجناءق وذلررك وتقرر

 املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )الوال ت املتحدة اخمرياية(؛
إبررالا اخقررارب والنرراس عامررة عررن أمرراكن وجررود مجيررع اخارر ا   ١١6-55

وتيسررا توكيرل ،ررامني  ااقيرالرذين كرانوا ر ررن االعتقرا  والرذين ال يسعرررف ميرا   حال
 من اختيار   )أملانيا(؛

داررني اآلليررات الدوليرررة املسررتقلة مررن الوصرررو  الاامررل إىل مجيرررع  ١١6-56
أمرراكن االحتجررازق وإجررراء  قيررق اررامل ا االدعرراءات املتعلقررة ابالختفرراء القسررري 

 للمعايا الدولية )النمسا(؛اا والتعذيبق و سني ئروف االحتجاز وتق
 سررررني ئررررروف االحتجرررراز بيررررا تتواتررررق مررررع املعررررايا والقواعررررد  ١١6-57

الدوليرررةق و ررر  قواعرررد اخمررر  املتحررردة النموذجيرررة الررردنيا ملعاملرررة السرررجناء )قواعرررد 
 نيلسون مانديال( )سويسرا(؛

إنشراء نظررام للرصررد املنررتظ  واملسررتقل خمرراكن االحتجررازق وتيسررا  ١١6-5٨
 نيا(؛الرصد الفعا  من قبل منظمات مستقلة )إستو 

اخترراذ الترردابا الالزمررة مررن أجررل االعرررتاف ابنررق ا االسررتنااف  ١١6-5٩
 الضماي من اةدمة العسارية اإللزامية )اخرجنتني(؛

واحررررتام حقررروق اخترررراد ا حارسرررة  اختررراذ تررردابا ملموسرررة نمايرررة ١١6-6٠
حريررة الرردين أو املعتقررد وحريررة التعبرراق مبررا ا ذلررك علرر  اررباة اإلنرتنررسق ووسررا ل 

عرن طريرق منرع مضرايقة  ومرن ذلركالتواصل االجتماع  ووسا ل اإلعالم التقليديةق 
 يرلندا الشمالية(؛ ملاة املتحدة لربيطانيا العظم  و اليحفيني العاملني ا البلد )امل

إصررالت املمارسررات اناوميررة الررد تقيررد حريررة الرردين أو املعتقرردق  ١١6-6١
وحرية التعبا والتنقل بيا ال يعاَقب اختراد عل  التعبا عن  را هر  أو معتقردا   

 )الوال ت املتحدة اخمرياية(؛
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اختاذ تدابا مرن أجرل اإلعمرا  الاامرل نريرة التعبراق مبرا ا ذلرك  ١١6-6٢
 نرتنس ووسا ل التواصل االجتماع  )مجهورية كور (؛عل  اباة اإل

التنفيذ الفعا  خحاام قانون وسرا ل اإلعرالم الرد  مر  التعدديرة  ١١6-6٣
 اإلعالمية وحظر الرقابة )إستونيا(؛

عرررمان حريرررة التعبرررا وانيرررو  علررر  املعلومررراتق والتوقرررف عرررن  ١١6-6٤
ا ل اإلعررررالم اإللارتونيررررة عرقلررررة النفرررراذ إىل اإلنرتنررررسق وكررررذلك الرقابررررة علرررر  وسرررر

 واملطبوعة )أملانيا(؛
التماني من النفراذ إىل اإلنرتنرس دون عوا رقق ووقرف الرقابرة علر   ١١6-65

وسررا ل اإلعررالم اإللارتونيررةق مبررا ا ذلررك تطبيقررات االتيرراالت واملواقررع الشررباية 
نرس اخجنبية. ويشمل ذلك إلغاء مجيع أحاام "القرانون املتعلرق بتنظري  تطروير اإلنرت 

وتروتا خرردمات اإلنرتنرس" الررد تتطلرب ترررخيم أنشرطة مقرردم  خردمات اإلنرتنررس 
 ) ولندا(؛

احرررتام انررق ا حريررة التعبرراق والسررمات لوسررا ل اإلعررالم ابلعمررل  ١١6-66
رة للحمايرررة حيرررا يسرررتطيع اليرررحفيون و يئرررة بيئرررة مواتيرررة ومررروتء   قدون أي تررردخل

 عرض خعما  انتقامية )النمسا(؛والنشطاء حارسة حقوقه  اإلنسانية دون الت
اختاذ تداباق مبا ا ذلرك مرن خرال  تعرديل القروانني ذات اليرلةق  ١١6-67

مبثابرة  تعمرل للتأكد من أن اإلنرتنس والتلفزيون واإلذاعرة ووسرا ل اإلعرالم املطبوعرة
قناة للحيو  عل  املعلومات ونقل املعلومرات املسرتقلة ذات النفرع العرام ا البلرد 

 يا(؛)سلوتاك
ظررر الرقابررة ا الدسررتور والتوسررع ا تعريررف حظررر حي حارر  إدراهن ١١6-6٨

الرقابرررة ا قرررانون وسرررا ل اإلعرررالم بيرررا يشرررمل مجيرررع اخاررر ا  الرررذين يررردلون 
 اللتزاما ا الدولية )السويد(؛اا ببياات عامةق وتق

ارطب القرذف مررن قا مرة اجلررا   وإدراجررو ا القرانون املرد  وتقرراا  ١١6-6٩
 للمعايا الدولية )إستونيا(؛

الاررف عررن عرقلررة النفرراذ إىل مواقررع اإلنرتنررس واررباات التواصررل  ١١6-7٠
 االجتماع  )السويد(؛

اختررررراذ خطررررروات إاابيرررررة نمايرررررة حريرررررة التعبرررررا وحريرررررة التجمرررررع  ١١6-7١
وتعزيز ررراق مبرررا ا ذلرررك عرررن طريرررق إنفررراذ اخحارررام القانونيرررة الرررد تيرررون التعدديرررة 

عرن طريرق إهنراء التعبئرة القسررية للسراان مرن أجرل اا ر الرقابةق وأيضراإلعالمية وحظ
 املشاركة ا التظا رات اجلما اية الد تنظمها اناومة )أسرتاليا(؛

تنقية القوانني واملمارسرات مرن أجرل عرمان التمترع الاامرل بريرة  ١١6-7٢
اةرررا  التعبرررا وحريرررة التجمرررعق والتأكرررد مرررن تواترررق أيرررة قيرررود مرررع العهرررد الررردو  

 ابنقوق املدنية والسياسية )التفيا(؛
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الضمان الترام للحرق ا حريرة تاروين اجلمعيرات والتجمرع والتعبرا  ١١6-7٣
 واليحاتة )إسبانيا(؛

تدعي  اجلهود الرامية إىل عمان احرتام انرر ت اخساسريةق مبرا ا  ١١6-7٤
 طوا رررفالذلرررك تبسررريط إجرررراءات التسرررجيل القرررانو  للمنظمرررات غرررا اناوميرررة و 

 الدينية )إيطاليا(؛
ودون قيرررد أو اررررق عرررن مجيرررع املسرررجونني بسررربب اا اإلترررراهن ترررور  ١١6-75

حارسرررته  السرررلمية نريرررة التعبررراق ومجرررع املعلومرررات وتوزيعهررراق والنشررراق اليرررحف  
 )النرويو(؛

اختاذ خطوات ملموسة لضرمان محايرة اليرحفيني والعاملني/العرامالت  ١١6-76
عرررن حقررروق اإلنسررران مرررن االعترررداءاتق  املرررداتعات/اتعنيا وسرررا ل اإلعرررالم واملد

عررن  ررذمل اخعمررا ق علرر  مررا أوصرر  بررو مررن قَرْبررل  املسررؤوالت/ومقاعرراة املسؤولني
 )إستونيا(؛

 داني املداتعني/املداتعات عن حقوق اإلنسان واليحفيني/اليحفيات ١١6-77
بريرررة علررر  اإلنرتنرررس وخارجررروق  أنشرررطتهن/وأنشطته  عملهرررن/مرررن مزاولرررة عمله 

 الرأي )سلوتينيا(؛ سجينات/واإلتراهن عن مجيع سجناء
عررن حقرروق اإلنسررانق  املررداتعات/بعمررل املداتعنياا االعرررتاف علنرر ١١6-7٨

 سيما بتدابا إدارية )بلجياا(؛ مبن تيه  النساء والشبابق ومحايتو ودعموق ال
عرن حقروق اإلنسران واختررادق التوقف عرن  ديرد املداتعني/املرداتعات  ١١6-7٩

رررررفااق وإدانته /إدانرررررتهن  قواالعترررررداء عليه /علررررريهن جسرررررد ا  واحتجاز  /احتجررررراز ن تعسء
 بسبب حارسته /حارستهن حقه /حقهن ا حرية التعبا والتجمع )النرويو(؛

 إهناء االحتجاز التعسرف  لليحفيني/اليرحفيات والعاملني/العرامالت ٨٠-١١6
داتعني/املداتعات عن حقوق اإلنسان ومضايقته /مضايقتهن ا وسا ل اإلعالم وامل

 وحظر سفر  /سفر ن وغا ذلك من أعما  الرت يب )أملانيا(؛
اإلتررررراهن عررررن مجيررررع املداتعني/املررررداتعات عررررن حقرررروق اإلنسرررران  ٨١-١١6

واليحفيني/اليحفياتق وعمان وجود وسا ل إعالم مستقلة ال تتعررض خي ثثرا 
 شيايا(؛أو تدخل ال موجب لو )ت

رررن مرررن إاررراد بيئرررة مواتيرررة  ٨٢-١١6 تنقرررية القررروانني والسياسرررات بيرررا داء
للمداتعني/املررداتعات عررن حقرروق اإلنسررانق ووسررا ل إعررالم مسررتقلة وجمتمررع مررد  

 قوي )كندا(؛
الدسررتور وقررانون اهلجرررةق عررن طريررق هررا تعررديل التشررريعاتق مبررا تي ٨٣-١١6

حرية اةروهن من تركمانستان والعودة  إدراهن عماات قانونية صرحية تارس انق ا
 للقانون الدو  )السويد(؛اا إليهاق وتق

اختاذ إجراءات قانونية تورية لعاس ا امل السياسرة املتعلقرة بتقييرد  ٨٤-١١6
 حقوق كل ا م ا مغادرة بلدمل والعودة إليو )النرويو(؛
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وعع خطة عمل وطنية ،ددة اخجل للتيدي للسر رة ا زراعرة  ٨5-١١6
قطررن وإلغرراء اإلنترراهن اإللزامرر  وترررض عقرروابت علرر  عرردم التقيررد بيررم القطررن ال

 )ايل (؛
 منة تعرويال عراد  وكراف للمالاني/للمالارات واملقيمني/املقيمرات ٨6-١١6

 )توغو(؛ حتلاا ن/من حتلاا   الال   جردن/دواا عشق أابد الذين جسرء 
اوس نقرررم تنقرررية اخحارررام املتعلقرررة ابلفحرررم اإللزامررر  عرررن تررر ٨7-١١6

بشرأن انرد مرن انتشرار املررض النراج  عرن  ٢٠١6املناعة البشرية الوارد ا قرانون 
الفاوسق مع تروتا التشر يم والعرالهن املباررين ل مهرات امليراابت برو وأطفراهلن 

 املالفرررات/الرعءرررعق ا عررروء توصررريات اللجنرررة املعنيرررة بقررروق اإلنسررران واملالفني
  لس حقوق اإلنسان )الربازيل(؛ بوال ت ا إطار اإلجراءات اةاصة

التأكد من أن تنفيذ التردابا الراميرة إىل منرع تراوس نقرم املناعرة  ٨٨-١١6
مررع االلتزامررات الدوليررة اا البشرررية ال يررؤدي إىل حارسررات تنطرروي علرر  دييررزق دشرري

 نقوق اإلنسان )املاسيك(؛
 لندا(؛اختاذ تدابا قانونية  ظر الس رة وعمل اخطفا  )بو  ٨٩-١١6
إلغرررررراء العقرررررروابت اجلنا يررررررة الررررررد تقيررررررد حريررررررة الرررررررأي والتعبررررررا  ٩٠-١١6

 )املاسيك(.
 مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الرواردة ا  رذا التقريرر عرن موقرف الدولرة تعربء  -١١7

)الرردو ( الررد قرردمتها و/أو الدولررة قيررد االسررتعراض. وينبغرر  عرردم اعتبررار أهنررا  ظرر  بتأييررد 
 املو.الفريق العامل با
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 تشايلة الوتد  
 The delegation of Turkmenistan was headed by the Deputy Minister for Foreign 
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(Justice) of Turkmenistan; 

• Mr. Geldimyrat Veliyev, Senior Officer of the Ministry of Internal Affairs of 

Turkmenistan; 

• Ms. Selvi Sysoyeva, Senior Specialist of the Ministry of Labor and Social 

Protection of the Population of Turkmenistan; 

• Mr. Amanmyrat Kerimov, Senior Prosecutor of the General Prosecutor's Office of 

Turkmenistan; 

• Ms. Shemshat Atajanova, Head of the Department of the Turkmen National 

Institute for Democracy and Human Rights under the President of Turkmenistan; 

• Ms. Suray Seyilbayeva, Attaché of the Department of International Organizations 

of the Ministry for Foreign Affairs of Turkmenistan. 

    


