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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

   عـشرة يف الفتـرة   السادسة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  تركمانـستان  يف    احلالة وجرى استعراض . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣ إىل   أبريل/ نيسان ٢٢من  

، حاجييففيبا   تركمانستانوترأس وفد   . ٢٠١٣ أبريل/نيسان ٢٢ املعقودة يف    األوىلاجللسة  
 يف  تركمانستانواعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . تركمانستانيف  نائب وزير اخلارجية    

 .٢٠١٣ أبريل/نيسان ٢٦املعقودة يف العاشرة جلسته 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣ يرينا/كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
 بوتـسوانا  و إكـوادور : تركمانـستان لتيسري استعراض احلالة يف     ) اجملموعة الثالثية (التايل  
 .والفلبني

 من  ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 : تركمانستانغراض استعراض احلالة يف، صدرت الوثائق التالية أل١٦/٢١مرفق القرار 

ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمان وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط  )أ(١٥تقري
)A/HRC/WG.6/16/TKM/1(؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
 ؛)A/HRC/WG.6/16/TKM/2 ()ب(١٥وفقاً للفقرة 

 )ج(١٥قوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة        موجز أعدته املفوضية السامية حل      )ج(  
)A/HRC/WG.6/16/TKM/3(؛ 

وأحيلت إىل تركمانستان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً               -٤
إسبانيا واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد واملكسيك واململكة املتحدة          

وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع الـشبكي       . نرويجوالوآيرلندا الشمالية   لربيطانيا العظمى   
 .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -فأل  
حرز يف تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا تركمانستان أفاد الوفد بأن تقدماً كبرياً قد أُ   -٥

 التـشريعات  قد أدخلت علـى تغيريات أن  إىل   وأشار . االستعراض الدوري الشامل   يف إطار 
 شىت اجملاالت حتت قيـادة      قد أجريت يف   إصالحات   أنتتماشى مع املعايري الدولية و    جلعلها  
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وإن االسـتثمارات يف     يتطور   انفكما  وقال الوفد إن االقتصاد الوطين      . رئيس تركمانستان 
وأعـرب  .  تزداد باطراد  لصحة والثقافة والبنية األساسية االجتماعية    جماالت العلوم والتعليم وا   

الوفد عن ثقته يف أن يؤدي احلوار البناء داخل الفريق العامل إىل متكني احلكومة من مواصلة                
 .تعزيز التقدم احملرز للنهوض باإلعمال التدرجيي حلقوق اإلنسان واحلريات

ركمانستان على املستوى الدويل وإىل مشاركتها      وأشار الوفد إىل اجلهود اليت تبذهلا ت        -٦
جمللـس االقتـصادي    الفعالة ودورها املعزز يف عمل عدد من املنظمات الدولية، مبا يف ذلك ا            

جلنـة  ، و لشؤون الالجئني السامية  مفوضية األمم املتحدة     ، و واالجتماعي التابع لألمم املتحدة   
 أثناء الفتـرة املـشمولة      انضمتكمانستان  وأوضح أن تر  . األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا   

اتفاقية حقوق األشخاص     ذلك قوق اإلنسان، مبا يف   حلإىل عدد من الصكوك الدولية      بالتقرير  
 .ن بانعدام اجلنسيةا املتعلقت١٩٦١ و١٩٥٤ تااتفاقي، وبروتوكوهلا االختياري، وذوي اإلعاقة

يعات وضعت توصيات لتحسني    وقال الوفد إن اللجنة الوطنية املعنية بتحسني التشر         -٧
التشريعات القائمة وصياغة قوانني وأنظمة جديدة تراعي أحكام املعاهدات الدولية املتعلقـة            

وأضاف أن الربملان قد اختذ أيـضاً تـدابري         . حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها تركمانستان     
وأشار الوفد إىل   . الدويللضمان حتقيق التوافق بني القوانني املعتمدة واملعدلة مؤخراً والقانون          

العديد من القوانني اجلديدة اليت اعتمدت يف إطار اإلصالحات، مبا يف ذلك قانون اإلجراءات              
 .اجلنائية وقانون األسرة اللذان تضمنا أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة

 إىل أعمال   وأشار .وأوضح الوفد أن احلكومة وجهت اهتماماً كبرياً إىل نظام السجون           -٨
التجديد اليت أجريت يف مؤسسات السجون مضيفاً أنه سيتم االنتهاء من بناء سجن نساء جديد             

وأشار الوفد إىل إجراء حتسينات يف البنية األساسية الطبية للـسجون وإنـشاء   . ٢٠١٣يف عام   
ـ               صت وحدات إنتاج جديدة لتوفري فرص عمل للسجناء، موضحاً أن ميزانية الدولة قـد خص

واستطرد قائالً إن احلكومة تعمل على تنفيـذ خطـة عمـل،            . مبالغ كبرية لبذل تلك اجلهود    
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف آسيا الوسطى، ويف إطار التعاون املتعدد األطراف              

ووفقاً لتلك اخلطة، يقوم ممثلو اللجنة بزيـارات إنـسانية إىل مؤسـسات             . يف نظام السجون  
أن الظروف يف   إىل   جلنة الصليب األمحر     قامت به  خلص رصد  وقد   .٢٠١١ون منذ عام    السج

وأضاف الوفد أن احلكومة تعكف علـى دراسـة         . إصالحيات األحداث تليب املعايري الدولية    
 .إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

ستراتيجية طويلة األمد قد حتددت يف عدد مـن         وقال الوفد إن األهداف اإلمنائية اال       -٩
       وثائق السياسة العامة، مبا يف ذلك الربنـامج الـوطين للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية                

، والربنامج الوطين لرئيس تركمانستان بشأن التغيريات يف الظـروف          ٢٠٣٠-٢٠١١للفترة  
واستطرد الوفد قائالً   . ٢٠٢٠ة حىت عام    االجتماعية يف القرى واملدن واملراكز اإلقليمية للفتر      

إن اهلدف الرئيسي من الربنامج األخري هو توفري ظروف اجتماعية وظروف عمـل عاليـة               
وأضاف أن ميزانيـة الدولـة    . اجلودة ومماثلة للمعايري احلضرية ملن يعيشون يف املناطق الريفية        
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       ق الريفيـة خـالل     مليار دوالر أمريكي لتنفيذ مشاريع كـبرية يف املنـاط          ٤,٨خصصت  
، وأنه مت بناء وحدات سكنية ومدارس ومؤسسات طبيـة ومراكـز            ٢٠١٢-٢٠٠٨الفترة  

 .ثقافية ورياضية جديدة كجزء من تلك املشاريع

وأشار الوفد إىل اختاذ تدابري شىت، مبا يف ذلك بناء مراكز طبيـة ورياضـية جديـدة                   -١٠
ة وضمان الرفاه للسكان، حيـث إن تلـك         وحتديث املعدات الطبية لتوفري رعاية صحية جيد      
ومضى الوفد يقول إن احلكومة تعاونت مـع        . اجملاالت ما زالت ذات أولوية يف سياسة الدولة       

). اليونيـسيف ( منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         هادولية، مبا في  النظمات  امل
، وهو  ٢٠١٣فقاً للمرسوم الرئاسي لعام     وأشار الوفد إىل إجراء إصالحات يف النظام التعليمي و        

 . عشرة سنة نظام العشر سنوات إىل نظام اإلثنيتما أدى إىل حتويل نظام التعليم املدرسي من

وقال الوفد إن احلكومة اختذت التدابري الالزمة إلنشاء بنية أساسـية للمعلومـات               -١١
القانونية والتنظيمية واملاليـة    واالتصاالت السلكية والالسلكية، باإلضافة إىل توفري الظروف        

.  إىل جتهيز مؤسسات العلم والتعليم بالكامـل باحلواسـيب         وأشارلتطوير جمتمع املعلومات    
واستطرد قائالً إن طالب مراكز الوسائط املتعددة واملدارس واجلامعات قد درسوا املواضـيع             

ة قد استحدث يف نظـام       أن نظام اإلدارة اإللكتروني    وأضاف .املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  
 ربـط اإلدارة العامة وأن خدمات اإلنترنت قد أصبحت متاحة للمـواطنني وأنـه قـد مت                

 .املؤسسات التعليمية بشبكة اإلنترنت

 يف املائة يف ١١وسلط الوفد الضوء على أن تركمانستان شهدت منواً اقتصادياً بنسبة   -١٢
نصيب الفرد مـن النـاتج      يادة مطردة يف    األعوام اخلمسة املاضية وهو ما أدى إىل إحداث ز        

 ٢٠١٢نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل قد جتاوز يف عام            إىل أن    وأشار .احمللي اإلمجايل 
وأضاف أن  . احلد املعياري بالنسبة للبلدان اليت تتمتع مبستويات عالية من الدخل يف املتوسط           

 مستويات املعيشة والظروف السكنية     ريات إجيابية يف   قد سجل تغ   ٢٠١٢تعداد السكان لعام    
وقال إن تركمانستان مل تتخل خالل األزمة االقتصادية عـن أي مـن التزاماهتـا               . للسكان

 واملعاشات واملزايـا االجتماعيـة قـد        العموميني أن مرتبات املوظفني     وأوضح .االجتماعية
ـ           اليف النقـل   ارتفعت وأن احلكومة واصلت تقدمي امتيازات تشمل اإلسكان واملرافق وتك

واالتصاالت وتوفري الكهرباء والغاز الطبيعي واملاء وامللح جماناً، فضالً عن دعم الوقود ملالكي             
وأشار الوفد إىل رصد اعتمادات إضافية يف امليزانيـة ملرتبـات وأجـور             . السيارات اخلاصة 

 .األكادمييني لتعزيز االبتكار العلمي ودعم القدرة العلمية للبلد

فد أن احلكومة اختذت التدابري الالزمة لتعزيز تقدمي تقاريرها إىل هيئـات            وذكر الو   -١٣
املعاهدات التابعة لألمم املتحدة مضيفاً أن اللجنة املشتركة بـني اإلدارات املعنيـة بتنفيـذ               

 هبـدف دراسـة أفـضل       تظاهراتااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان نظمت عدة        
ومـضى يقـول إن     .  يف جمال محاية حقوق اإلنسان واحلريات      املمارسات واخلربات الدولية  

فوضية األمم املتحـدة    اللجنة قد حافظت على إقامة حوار فعال مع املكتب اإلقليمي التابع مل           
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صندوق األمـم املتحـدة     ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، و      حلقوق اإلنسان 
، وغري ذلك من الوكاالت التابعة      ون الالجئني  لشؤ ة األمم املتحدة السامي   يةمفوضوللسكان،  

لألمم املتحدة، فيما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية، وتنفيذ توصـيات هيئـات املعاهـدات،              
قد مت إعداد وتقدمي التقارير الدورية إىل هيئات املعاهـدات          و. واالضطالع بأنشطة مشتركة  

لوقت املناسب يف السنوات األخـرية،      وإعداد وتقدمي التقارير إىل آليات حقوق اإلنسان يف ا        
 .وذلك بفضل عمل اللجنة املشتركة بني اإلدارات

وقد شاركت تركمانستان يف التعاون الدويل بشأن محاية حقوق الطفل ومـصاحله              -١٤
 املبكـر   مناء الطفـل   بشأن   ٢٠١٥-٢٠١١ الربنامج الوطين للفترة     تكما اعتمد . الفضلى

 ٢٠١٢ سـنة مد أيضاً يف    واعُت. ٢٠١١اسي يف عام     مبوجب مرسوم رئ   ،وإعداده للمدرسة 
 .الربنامج العام بشأن تطوير نظام قضاء األحداث

، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    املشروع املشترك بني املفوضية األوروبية، و     و  -١٥
يز دعم القدرة الوطنية لتركمانستان من أجل تعز      " :والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، واملعنون    

 احلكومة هبدف مواصلة تعزيز احلوار اجملـدي بـشأن          أطلقته، الذي   "ومحاية حقوق اإلنسان  
 وحقوق اإلنسان التابع    للدميقراطيةمحاية حقوق اإلنسان، قد ُنفذ بالتعاون مع املعهد الوطين          

 املعين حبقوق اإلنسان يف     اإلعالموكجزء من هذا املشروع، أنشئ مركز       . لرئاسة اجلمهورية 
.  وحقوق اإلنسان التـابع لرئاسـة اجلمهوريـة يف تركمانـستان    للدميقراطيةد الوطين   املعه

 مراكز مماثلة يف مؤسسات التعليم العايل يف كافة املناطق إلذكاء وعـي مـوظفي               وافُتتحت
القطاع العام والعلماء والطالب وأعضاء اجملتمع املدين وغريهم من اجلهات املعنية يف جمـال              

 إطار هذا املشروع أيضاً، جيري إعداد خطة عمل وطنية فيمـا يتعلـق              ويف. حقوق اإلنسان 
 .حبقوق اإلنسان

 تثبت التزام تركمانستان واستعدادها لتنفيذ التزاماهتا يف        أعالهوذكر الوفد أن التدابري       -١٦
 األهداف اليت حددها الرئيس     باطرادوشدد على أن تركمانستان تنفذ      . جمال حقوق اإلنسان  

 السياسي ووحدتـه    - ة تعزيز استقالل البلد وحياده واستقراره االجتماعي      من أجل مواصل  
الوطنية، ومن أجل محاية حقوق اإلنسان واحلريات، وضمان حتقيق العدالة االجتماعية ورفاه            

 . يف اجملتمعالدميقراطيةالشعب، ومواصلة إحالل 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
 أثناء  التقدم هبا مت  وترد التوصيات اليت    .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٧٧أدىل    -١٧

 . الثاين من هذا التقريرالفرعاحلوار يف 
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أشارت رومانيا إىل تقدمي كافة التقارير املتأخرة إىل هيئات معاهـدات حقـوق             و  -١٨
  اجلنـسية،  االتفاقية املتعلقة بوضع األشـخاص عـدميي      اإلنسان، ورحبت بالتصديق على     

 .توصيةب رومانيا وتقدمت. واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

وأشار االحتاد الروسي إىل التقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنـسان واسـتعداد                -١٩
واعترب أن مـن املهـم أن تواصـل       . تركمانستان للتعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية      

حقـوق   احمللية مع االلتزامات الدولية يف جمال واءمة تشريعاهتا وممارستها  تركمانستان العمل مل  
 .توصياتب االحتاد الروسي وتقدم. اإلنسان

 ١٢٠وقالت اململكة العربية السعودية إن تركمانستان انضمت إىل ما يزيد علـى               -٢٠
س تقدير  معاهدة دولية وأصبحت أيضاً عضواً يف العديد من املنظمات الدولية، وهو ما يعك            

 اململكة العربيـة    وتقدمت. اجملتمع الدويل جلهودها من أجل اإلسهام بفعالية يف التنمية العاملية         
 .توصيةبالسعودية 

والحظت السنغال انضمام تركمانستان إىل عدد من الصكوك الدولية واعتمادهـا             -٢١
ني مـستويات املعيـشة     ولفتت السنغال االنتباه إىل التدابري الرامية إىل حتس       . لتدابري تشريعية 

 وتقـدمت . واجلهود من أجل احلد من أوجه التباين بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة            
 .توصياتبالسنغال 

 البيئة اليت يوفرها النمو االقتصادي حلقوق اإلنـسان          حتسن وأشارت سنغافورة إىل    -٢٢
تعلقة حبقوق الطفل وقانون    كما الحظت القوانني امل   . واجلهود الرامية إىل إصالح نظام التعليم     

 .توصياتب سنغافورة وتقدمت. حق الشباب يف العمل) ضمانات(

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القـضاء   على التصديق على    سلوفاكياوأثنت    -٢٣
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص       و ،على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

، ورحبت بتجرمي االجتـار   املتعلقتني بانعدام اجلنسية١٩٦١ و١٩٤٥ييت اتفاق، وذوي اإلعاقة 
 .توصياتب سلوفاكيا وتقدمت. وأقرت باالستعراض اجلاري لنظام التعليم. بالبشر

 لـضعف  أعربت عن أسفها بالتعاون مع الشركاء الدوليني، لكنها   سلوفينياورحبت    -٢٤
، وبشأن عـدم التمييـز ضـد        ن اجلمعيات  وتكوي التجمعالتعبري و  حريةالتقدم احملرز بشأن    

الـصادرتني عـن    الـسابقتني   ومل تتخذ تركمانستان بعد موقفاً بشأن التوصيتني        . األقليات
 .توصياتب سلوفينيا وتقدمت. سلوفينيا

والحظت إسبانيا االهتمام بتحسن االمتثال لاللتزامات الدولية، عن طريق إنـشاء             -٢٥
وأحاطت .  حلقوق اإلنسان   السامية مفوضية األمم املتحدة   آليات وطنية لإلبالغ، بالتعاون مع    

إسبانيا علماً باإلجراءات الوطنية للتفكري يف دعوة املقررين اخلاصني واجلهود الرامية إىل حتقيق             
 .توصياتب إسبانيا وتقدمت. التنمية االقتصادية واالجتماعية
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م املتحدة، واالنـضمام    وأحاطت سري النكا علماً بتعزيز التعاون مع منظمات األم          -٢٦
وارتـأت أن الربنـامج الـوطين للتنميـة         .  دولية حتمي حقوق اإلنسان    ولوائحإىل صكوك   

. االجتماعية واالقتصادية، واملبادرات الرامية إىل تعزيز األمن االجتماعي حمل تقـدير أيـضاً            
 .توصياتب سري النكا وتقدمت

كمانستان لتحسني حقوق الطفـل     وأشارت دولة فلسطني إىل اجلهود اليت بذلتها تر         -٢٧
ورحبت أيضاً  . اجمللس االقتصادي واالجتماعي   تركمانستان يف    انتخابوأثنت على   . واملرأة

 دولـة   وتقدمت. باجلهود اليت بذلتها تركمانستان من أجل مكافحة االجتار بالبشر يف البلد          
 .توصياتبفلسطني 

م وطلبت معلومات عن القواعد     وأشارت السويد إىل القانون املتعلق بوسائط اإلعال        -٢٨
ونظراً ألن األحوال يف مرافق االحتجاز تـدعو إىل القلـق، فقـد             . التنظيمية لتنفيذه العملي  

 الـسويد   وتقـدمت .  لتحسني الوضع  ا تركمانستان تساءلت السويد عن التدابري اليت اختذهت     
 .توصياتب

 آليات األمم املتحدة    وأعربت سويسرا جمدداً عن قلقها بشأن تعاون تركمانستان مع          -٢٩
. وأشارت إىل أن حرية التعبري يف وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك عرب اإلنترنت، أمـر أساسـي            

 .توصياتب سويسرا وتقدمت. التعذيب يف أماكن االحتجاز تشكل مصدر قلقوادعاءات 

 باعتزام تركمانستان توسيع نطاق التزاماهتا التعاقدية وتعزيـز         طاجيكستانورحبت    -٣٠
وأحاطت علماً على حنو إجيايب بتعزيز السياسات الرامية إىل منع عمل األطفال            . وار الدويل احل

 .توصياتبطاجيكستان  وتقدمت. وإذكاء الوعي بصكوك حقوق اإلنسان وحتسني التعليم

عن  املنبثقة اليت بذلتها تركمانستان لتنفيذ التوصيات       ثيثةاحلهود  ند اجل والحظت تايل   -٣١
ند تعزيز حصول النساء من األقليات الريفية واإلثنية علـى     وشجعت تايل . بقاالستعراض السا 

ودعت تركمانستان إىل تنفيذ قواعـد بـانكوك        . فرص التعليم والرعاية الصحية والوظائف    
 .لتحسني الظروف يف مرافق احتجاز النساء

وأيدت تونس الدعوة إىل إدراج مبدأ املساواة فيمـا يتعلـق بكافـة احلقـوق يف                  -٣٢
الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة      وارتأت ضرورة االنتهاء من دراسة      . التشريعات

، ونظام رومـا    قاسية أو الالإنسانية أو املهينة    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال       
 .توصياتب تونس وتقدمت. وتوفري بيئة مؤاتية للصحفيني ونشطاء اجملتمع املديناألساسي 

 حلقوق اإلنسان والحظـت التعـاون بـني          تركيا على إنشاء مراكز إعالم     نتوأث  -٣٣
تركمانستان واملنظمات الدولية واإلقليمية وقيامها بتنظيم مشاريع مشتركة ومؤمترات دوليـة     

 .يةتوصب تركيا وتقدمت. عن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان

اليت بذلتها تركمانستان ملواصـلة     وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها للجهود          -٣٤
وسألت تركمانستان عن وضـع     . تكييف تشريعاهتا الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       
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 .٢٠٣٠-٢٠١١تعزيز حقوق اإلنسان يف التنمية الوطنيـة االجتماعيـة واالقتـصادية للفتـرة         
 .توصيةب اإلمارات العربية املتحدة وتقدمت

.  األولويـات  أولوية من هنية وسائط اإلعالم ما زال يشكل       وقال الوفد إن حتسني م      -٣٥
من اللوائح لتنفيذ القانون اجلديـد      واسعة   جمموعةاللجنة الوطنية املعنية بالتليفزيون وضعت      و

وأشار إىل تنفيذ مشروع مشترك مـع       . ٢٠١٢اخلاص بوسائط اإلعالم الذي اعتمد يف عام        
وأشار الوفد إىل توفري أشكال شىت من       .  جمال اإلعالم  هيئة اإلذاعة الربيطانية لتعزيز املهنية يف     

وأفاد الوفد بأن سبع    . ع ملمثلي وسائط اإلعالم يف إطار املشرو      العمل الصحفي التدريب على   
ولضمان احلصول  .  جملة ٢٤ صحيفة و  ٢٧  فيما تصدر  براجمهاحكومية تبث   فزيونية  قنوات تل 

 .وكاالت التابعة للدولة مواقعها اإللكترونيةعلى املعلومات العامة، متتلك معظم الوزارات وال

 تركمانستان على معاجلة    وآيرلندا الشمالية  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   حثت  و  -٣٦
.  ودعت إىل حتسني التعاون مع اإلجراءات اخلاصة       ،بني القوانني واملمارسات  القائمة  الفجوة  
د املفروضة على حرية التعبري، مبـا يف        ا حيال االعتقاالت السياسية والقيو     عن قلقه  وأعربت

 وآيرلنـدا الـشمالية    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    وتقدمت. ذلك التعبري عرب اإلنترنت   
 .توصياتب

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء االستخدام املفرط للقـوة مـن               -٣٧
حـبس  ت الدينيـة واإلثنيـة، و     جانب قوات األمن، وإساءة معاملة الصحفيني واجملموعـا       

 الواليات املتحدة   وتقدمت. ، وفرض قيود على حرية التنقل وحرية الدين       ستنكفني ضمريياً امل
 .توصياتباألمريكية 

 التـشريعات الوطنيـة     جلعـل وسلطت أوروغواي الضوء على اجلهود املبذولـة          -٣٨
ـ   ل و ،مع معايري حقوق اإلنسان   تتماشى  لتركمانستان   ن خـالل سـيادة     تعزيز املؤسسات م

والحظت أوروغواي من بني مجلة أمور حتديث قانون الطريان فيما يتعلق حبقـوق             . القانون
 .توصياتب أوروغواي وتقدمت. األشخاص ذوي اإلعاقة

خمتلف الصكوك الدولية ورحبـت     إىل  والحظت أوزبكستان انضمام تركمانستان       -٣٩
والحظـت االهتمـام    . والنهوض هبا باإلصالحات التشريعية وبتعزيز محاية حقوق اإلنسان       

 وتقـدمت . املوجه للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وللحق يف الصحة ويف التعليم         
 .توصياتبأوزبكستان 

 إىل أن تركمانستان حافظت على انتهاج توجه       مجهورية فرتويال البوليفارية  وأشارت    -٤٠
 ترفع سنوياً املرتبـات واملعاشـات       والحظت أن تركمانستان  . اجتماعي يف النفقات العامة   
وسـلطت  .  الكهرباء والغاز جماناً للـسكان     ال تزال توفر   وأهنا   ،واإلعانات واملنح الدراسية  
 فرتويـال   وتقـدمت .  الضوء على قانون احلمايـة االجتماعيـة       مجهورية فرتويال البوليفارية  

 .توصياتب
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ة والنمـو واإلجنـازات الـيت     االقتصادي-  على التنمية االجتماعية   فييت نام وأثنت    -٤١
حتققت فيما يتعلق باإلصالحات التشريعية وتوفري فرص العمل والتعليم والرعايـة الـصحية             

وارتأت أنه ينبغي لتركمانستان أن تواصل حتقيق التوازن بني احلقـوق  . والضمان االجتماعي 
 ،جهـة أخـرى  املدنية والسياسية من جهة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـن          
 .واعتماد تدابري لتحسني البنية األساسية االجتماعية والرفاه للفئات الضعيفة

 للتقدم املهم الذي أحرزه البلد يف الوفاء بالتزاماته لتنفيـذ           وأعرب اليمن عن تقديره     -٤٢
 اليمن  ودعا.  وطنية عن حقوق اإلنسان     وتقدمي تقارير  توصيات االستعراض الدوري الشامل   

 . إىل توجيه االهتمام إىل محاية احلريات السياسية واملدنيةتركمانستان

ورحبت أفغانستان باجلهود اليت بذلتها تركمانستان لتحقيق املواءمة بني التشريعات            -٤٣
والحظت اجلهود الرامية إىل حتقيق التوازن . ات الناشئة عن املعاهدات الدوليةوااللتزامالوطنية 

 من جهة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهـة          بني احلقوق املدنية والسياسية   
. أخرى، وكذلك التدابري الرامية إىل منح املواطنة لالجئني واألشـخاص عـدميي اجلنـسية             

 .توصياتب أفغانستان وتقدمت

والحظت اجلزائر إدراج املعاهدات الدولية يف التشريعات الوطنية واجلهود الرامية إىل             -٤٤
زيادة اإلنفـاق علـى املرتبـات       مث إنه وإن كانت     . ف يف جمال حقوق اإلنسان    تعزيز التثقي 
 فإن اخنفاض مستوى متثيل املرأة يف احلياة السياسية والعامة يشكل            أمراً مرحباً به   ،واملعاشات

 .توصياتب اجلزائر وتقدمت. قلق مصدر

            ة والحظت األرجنـتني الربنـامج الـوطين للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادي              -٤٥
 األرجنـتني   وتقـدمت .  واعتماد قانون مكافحة االجتـار بالبـشر       ٢٠٣٠-٢٠١١للفترة  

 .توصياتب

ورحبت أرمينيا باإلصالحات التشريعية وباجلهود الرامية إىل وضع خطة عمل وطنية             -٤٦
لكنها رأت أن حتـسني حقـوق       . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وبإحراز تقدم يف جمال التعليم        

 .توصياتب أرمينيا وتقدمت. يات اإلثنية والوطنية ما زال يشكل حتدياًاألقل

وحثت أستراليا على تنفيذ الصكوك الدولية، والحظت أنه قد مت تقليص احلريـات               -٤٧
وأعربت أستراليا عـن قلقهـا إزاء       . األساسية وأن النشطاء السياسيني يعانون من التحرش      

ف العائلي وزواج األطفال والتمييز ضد األقليـات         وإزاء العن  االحتجاز التعسفي والتعذيب،  
 .توصياتب أستراليا وتقدمت. اإلثنية والدينية

وأثنت أذربيجان على الدستور اجلديد وأقرت بدور اللجنة املشتركة بـني اإلدارات              -٤٨
والحظت نشر معلومات عن حقوق اإلنـسان  . يف حتسني التعاون مع آليات حقوق اإلنسان      

 .توصياتب أذربيجان وتقدمت.  املتخذة من أجل زيادة استخدام اإلنترنتورحبت بالتدابري
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والحظت بنغالديش جو التـسامح الـديين الـسائد يف تركمانـستان ورحبـت         -٤٩
وقالت إن البلد ما يـزال رغـم   .  جمال الصحةاملسجلة يفبالتشريعات اجلديدة والتحسينات   

قوق اإلنسان وينبغي له إحراز املزيد من       ذلك يواجه حتديات من أجل حتقيق التمتع الكامل حب        
 .توصياتب بنغالديش وتقدمت. التقدم يف بعض اجملاالت

 وبانـضمام   البالد يف ظل الدميقراطية   ورحبت بيالروس بالتشريعات اليت تعزز تنمية         -٥٠
وأحاطت بيالروس علماً على حنو إجيايب بـالتزام        .  الصكوك الدولية اجلديدة   تركمانستان إىل 

 بـيالروس   وتقـدمت . تان وعملها الفعال من أجل مكافحة االجتار باألشـخاص        تركمانس
 .توصياتب

 بلجيكا عن كيفية حتقيق املواءمة بني التشريعات املتعلقة حبرية الدين واملعايري            وسألت  -٥١
تقبل زيـارات   سمىت  معرفة   بلجيكا   تودوفيما يتعلق بالظروف يف مرافق االحتجاز،       . الدولية

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن         املعين باالحتجاز التعسفي و   الفريق العامل   
 .توصياتب بلجيكا وتقدمت. ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وأشادت بوتان بالتشريعات احمللية الرامية إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                -٥٢
 ختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،        الربوتوكول اال وباالنضمام إىل   

والحظـت أيـضاً إدراج   . الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   و
 بوتـان   وتقدمت. املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية      أحكام  أحكام من   

 .توصياتب

ة األجل الرامية إىل حتسني وضع الفئات الـضعيفة         والحظت الربازيل الربامج طويل     -٥٣
 تقدمي معلومات عن كيفية     وقالت إهنا ستكون ممتنة لو أمكن     . وتساءلت عن تفاصيل تنفيذها   

 وتقـدمت . اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري   ب املصابنيمعاجلة حقوق اإلنسان لألشخاص     
 .توصياتبالربازيل 

إجيايب بتدريس مبادرات حقوق اإلنسان يف مجيـع        وأحاطت بلغاريا علماً على حنو        -٥٤
والحظت أيضاً التدابري املتخذة لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني           .  النظام التعليمي  مراحل

 .توصياتب بلغاريا وتقدمت. واملبادرات الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة

 ألشخاص ذوي اإلعاقة   حقوق ا  إىل اتفاقية  تركمانستان   بانضمامورحبت كمبوديا     -٥٥
 املتعلقة حبظر أسوأ )١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وبروتوكوهلا االختياري، و

 املتعلقـة   ١٩٥٤اتفاقية عـام     و أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها،       
 .توصيةب كمبوديا تقدمتو. بوضع األشخاص عدميي اجلنسية

 جلعل قوانني تركمانستان متماشية مـع       الة عملية االستعراض  حوتساءلت كندا عن      -٥٦
 وإلغاء القيود املفروضة    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      من   ١٥ و ١٤املادتني  

على الصحفيني كي يعملوا حبرية وينتقدوا احلكومة دون خوف من القمع، وتساءلت عـن              
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. تعيني احملررين وكبار املديرين يف املنافذ اإلعالميـة       سياسة احلكومة املتعلقة بقيامها مباشرة ب     
 .توصياتب كندا وتقدمت

والحظت شيلي التقدم الذي أحرزته تركمانستان يف خمتلف اجملاالت، مثـل سـن               -٥٧
ورحبت شيلي بالتدابري املتخذة حلظـر      . قانون األسرة اجلديد وقوانني تعزيز حقوق اإلنسان      

الربوتوكول االختياري التفاقية   التصديق على   يت وصل إليها    الرحلة  املالتعذيب وتساءلت عن    
. قاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة      مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال        

 .توصياتب شيلي وتقدمت

وأشادت الصني مبختلف خطط تركمانـستان مـن أجـل التنميـة االجتماعيـة                -٥٨
املـدن  يق الفجوة تدرجيياً بـني مـستويات املعيـشة يف    واالقتصادية، وهو ما أدى إىل تضي    

 يف املائة خالل السنوات     ١١  منواً اقتصادياً بنسبة     وقالت إن تركمانستان حققت   . واألرياف
 .توصياتب الصني وتقدمت. املاضية وإهنا ملتزمة أيضاً حبماية حقوق النساء واألطفال

. سني متتع شعبها حبقوق اإلنسانوالحظت كوستاريكا أن تركمانستان تسعى إىل حت    -٥٩
وتـساءلت عـن    . وأعربت عن قلقها حيال املعلومات الواردة بشأن التعذيب وسوء املعاملة         

التحقيقات بشأن حاالت االختفاء القسري وعما إذا كان من املمكن للمدافعني عن حقوق             
 .توصياتب كوستاريكا وتقدمت. اإلنسان تطوير أنشطتهم

 الدستور اجلديد، ونـشر     أُدخلت على على اإلصالحات اليت    وسلطت كوبا الضوء      -٦٠
وتعزيز ومحاية   الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان وتدريس حقوق اإلنسان يف املراكز التعليمية،         

اإليدز، وإتاحة احلصول على    /حقوق املرأة والطفل، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        
 .صياتتوب كوبا وتقدمت. فرص التعليم جماناً

ورحبت اجلمهورية التشيكية باإلفراج عن العديد من السجناء السياسيني، مبن فيهم             -٦١
 لكنها أعربت عن قلقها ألن أفراداً آخرين مـا زالـوا            حممدكويل أميورادوف، فالريي بال و  

 .توصياتب اجلمهورية التشيكية وتقدمت. معتقلني بتهم ذات دوافع سياسية

 على اجلهود اليت بذلتها تركمانستان من       لشعبية الدميقراطية مجهورية كوريا ا  وأثنت    -٦٢
نظام القـانوين الـوطين، وتنفيـذ       للناجح  الصالح  واإلأجل اعتماد صيغة جديدة للدستور،      

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     وتقدمت. ٢٠٣٠-٢٠١١الربنامج الوطين للتنمية للفترة     
 .توصياتب

 اليت بذلتها تركمانستان لتعزيز احلقوق االقتصادية       ورحبت مصر باجلهود امللحوظة     -٦٣
واالجتماعية والثقافية ودعتها إىل عرض خططها املستقبلية على جملس حقوق اإلنسان ملعاجلة            

والحظت مصر أيضاً تكثيف التعاون بني تركمانستان وهيئـات املعاهـدات           . تلك املسائل 
 .توصياتبمصر وتقدمت .  ذلك يفضيامل على ها وشجعتواملفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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ودعت إستونيا إىل تعزيز التعاون بني سلطات تركمانستان واجملتمع املدين لتعزيـز              -٦٤
ودعت إىل تنفيذ كافة أحكام التشريعات املعتمدة . املعلومات واملعارف بشأن حقوق اإلنسان

 .توصياتبإستونيا وتقدمت . مؤخراً بشأن وسائط اإلعالم

قـانون  يف يوبيا على إدراج أحكام االتفاقيات الدولية يف قانون الطـريان و       وأثنت إث   -٦٥
وشجعت إثيوبيا تركمانستان على تكثيف جهودها ملكافحة التمييز الثقـايف ضـد            . األسرة

 .توصيةبإثيوبيا وتقدمت . النساء والفتيات واألقليات اإلثنية

الستعراض الدوري الـشامل    وأشادت فرنسا باجلهود اليت بذلتها تركمانستان منذ ا         -٦٦
.  اعتمادها لقانون األحزاب السياسية والقانون اخلاص حبرية وسائط اإلعالم         سيماالسابق، ال   

 .توصياتبفرنسا وتقدمت 

وطلبت أملانيا معلومات عن كيفية قيام احلكومة بالتخطيط لتعزيز ومحاية وسـائط              -٦٧
وأعربت أملانيا عن قلقهـا حيـال       . ماإلعالم املستقلة مبوجب القانون اخلاص بوسائط اإلعال      

 .توصياتبأملانيا وتقدمت .  الدينية معاملة تقييديةاجملموعاتاالستمرار يف معاملة 

ورحبت غواتيماال بالقوانني املتعلقة بالالجئني واهلجرة واألحزاب السياسية والوضع           -٦٨
عوة دائمة إىل املقررين ورحبت غواتيماال بإمكانية أن توجه تركمانستان د. القانوين لألجانب 

وأعربت غواتيماال عن مشاطرهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها            . اخلاصني
 . توصيةبغواتيماال وتقدمت . إزاء تعريف التمييز ضد املرأة يف الدستور

ق  للحاالت اليت تغلحدودعت هنغاريا تركمانستان إىل بذل املزيد من اجلهود لوضع   -٦٩
فيها السلطات املواقع الشبكية للمعارضة، واجملتمع املـدين، واملواقـع الـشبكية للتواصـل              

هنغاريا وتقدمت  . االجتماعي، وذلك رغم القاعدة التنظيمية اليت صيغت مؤخراً هبذا الصدد         
 .توصياتب

 األشخاص دون الثامنة عشرة مـن       عملوالحظت اهلند إدراج عناصر معينة تنظم         -٧٠
معـايري  مزيد تفصيل   ، وطلبت إىل تركمانستان     ٢٠٠٩انون العمل املعتمد يف عام      العمر يف ق  

ومفوضية األمـم   وشجعت اهلند التعاون بني تركمانستان      .  الشباب بالعاملنيالعمل اخلاصة   
 .بشأن خطة عملها الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنساناملتحدة حلقوق اإلنسان 

ن الستخدام منوها االقتصادي لفائدة األكثـر       وأشادت إندونيسيا جبهود تركمانستا     -٧١
. وسلطت الضوء على خمتلف التدابري اإلجيابية املتخذة ملكافحة االجتار باألشـخاص     . احتياجاً

. اإليـدز /ةوالحظت إندونيسيا تنفيذ تركمانستان لربامج التوعية بفريوس نقص املناعة البشري   
 .توصياتبإندونيسيا وتقدمت 

يران اإلسالمية باعتماد تركمانستان لصيغة جديدة من الدستور        وأشادت مجهورية إ    -٧٢
باعتبار ذلك نتيجة منطقية لإلصالحات التدرجيية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية           

 .توصياتب مجهورية إيران اإلسالمية وتقدمت. والثقافية للشعب
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نستان، لتعزيـز العمليـة     ورحب العراق باإلصالحات الدستورية اليت أجرهتا تركما        -٧٣
.  يف البلد، وأشاد بانضمام تركمانستان لعدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           الدميقراطية

 .توصيةب العراق وتقدم. وتساءل العراق عن التدابري املتخذة لتعزيز محاية حقوق املرأة والطفل

 بـشأن   ١٩٦١ و ١٩٥٤اتفاقييت عـام   وأشادت آيرلندا بتصديق تركمانستان على        -٧٤
 ١ مؤخراً كي يتماشى تعريفها الوطين للتعذيب مع املادة          أدخلته وبالتعديل الذي    عدميي اجلنسية 

     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               من
راء متنوعة وناقدة   وحثت آيرلندا احلكومة على توطيد بيئة ميكن فيها التعبري عن آ          . أو املهينة 

 . توصياتبآيرلندا وتقدمت . دون خوف من التعرض للتحرش أو االضطهاد أو الطرد

وتساءلت إيطاليا مىت وكيف تنوي احلكومة أن تضع موضع التطبيق التوصيات اليت              -٧٥
وتساءلت عن العوائق اليت تعرقل االحترام الكامل حلق . قدمها املقرر اخلاص املعين حبرية الدين     

وتقدمت . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ل فرد يف مغادرة بلده متاشياً مع        ك
 .توصياتبإيطاليا 

والحظت كازاخستان انضمام تركمانستان إىل العديد مـن الـصكوك الدوليـة              -٧٦
ت كازاخـستان   ورحب. وجهودها من أجل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان         

 ٢٠١٠ حلقوق اإلنسان وشددت على مزايا تنفيذ قانون الثقافـة لعـام             ز إعالم بإنشاء مراك 
 .توصياتبكازاخستان وتقدمت . تنفيذاً كامالً

     التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة أثنـاء اسـتعراض          قريغيزستانوالحظت    -٧٧
 تركمانستان  والحظت مع االرتياح أن اإلصالحات القانونية اليت اضطلعت هبا        . ٢٠٠٩عام  

وقالت إن من اجلدير بالذكر يف هذا الصدد اعتمـاد          . تراعي املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    
 .توصياتب قريغيزستان وتقدمت. القانون اخلاص بالقضاء على االجتار باألشخاص

جمللس حقـوق   التابعة   مسألة تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة        التفيـاوتناولت    -٧٨
لفني بواليات  املكالحظت أنه مل يتم بعد قبول عدد كبري من الطلبات املقدمة من             و. اإلنسان
 .توصياتبالتفيا وتقدمت . لزيارة تركمانستاناإلجراءات اخلاصـة يف إطار 

وأثنت ماليزيا على العديد من اإلجنازات اليت حققتها تركمانستان يف جماالت التعليم              -٧٩
وشجعت تركمانستان على مواصلة املـضي قـدماً        . اعيةوالصحة والتنمية البشرية واالجتم   

 .توصياتبماليزيا وتقدمت . جبدول أعماهلا املتعلق حبقوق اإلنسان خلري شعبها

وأعربت موريتانيا عن تقديرها لسياسات تركمانستان بشأن مكافحة عمل األطفال            -٨٠
. ز ومحاية حقوق الطفل  والتعاون مع اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لتعزي        

والحظت اجلهود اليت بذلتها تركمانستان من أجل االمتثال لاللتزامات الدولية فيما يتعلـق             
باألقليات اإلثنية ومكافحة التمييز ومعاقبة العنف العائلي، مبا يضمن حرية التعبري ومكافحـة             

 .ممارسة الترهيب ضد الصحفيني
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 تركمانستان ملواءمة تشريعاهتا مع االلتزامـات       وأقرت املكسيك باجلهود اليت بذلتها      -٨١
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     تعريف التعذيب امتثاالً ال   ب األخذالدولية، ومن أمثلة ذلك     

والحظت املكـسيك التـدابري     . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
ق اإلنسان بني السكان للمساعدة على تعزيز       املعتمدة إلذكاء الوعي بالصكوك الدولية حلقو     

 .توصياتباملكسيك وتقدمت . التمتع حبقوق اإلنسان

وطلب اجلبل األسود إىل تركمانستان أن تقدم معلومات أكثر تفصيالً عـن مـدى        -٨٢
عملية إعداد  مشاركة املنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة يف            

 وعن التدابري املتخذة واملعتزم اختاذهـا لتعزيـز         باالستعراض الدوري الشامل،  التقرير اخلاص   
 .توصياتب اجلبل األسود وتقدم. تعاون البلد مع آليات حقوق اإلنسان

وطلب املغرب املزيد من املعلومات عن األحكام املتعلقة حتديداً حبقوق اإلنـسان يف               -٨٣
 وتقـدم .  يف جمال حقوق اإلنسان    ا التدرييب وهنأ تركمانستان على نشاطه   . الدستور اجلديد 

 .توصياتباملغرب 

والحظت ميامنار مع االرتياح انضمام تركمانستان لعدد من الصكوك الدولية حلقوق   -٨٤
.  وبروتوكوهلـا االختيـاري    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     اإلنسان، مبا يف ذلك     

 .توصياتبميامنار وتقدمت 

 مـن بينـها    رئيسية،   اتيام تركمانستان بالتصديق على اتفاقي    وأثنت ناميبيا على ق     -٨٥
اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيـع أشـكال         ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

ناميبيـا  وتقدمت  . االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ      ، و التمييز ضد املرأة  
 .توصياتب

اج مؤخراً عن اثنني من املدافعني عن حقوق اإلنسان ومهـا           والحظت هولندا اإلفر    -٨٦
، لكنها ما تزال تشعر بالقلق ألن عدداً من          خاجيـيـف  وساباروردي أناكوربان أمانليشيف 

هولنـدا  وتقدمت  . املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالوا حمتجزين بتهم ذات دوافع سياسية          
 . وصياتبت

ى اعتماد قوانني جديدة، والتصديق على صكوك       وهنأت نيكاراغوا تركمانستان عل     -٨٧
وسلطت نيكاراغوا الضوء علـى جهـود       . دولية، ووضع استراتيجيات للقضاء على الفقر     

وشجعتها علـى مواصـلة تعزيـز       . تركمانستان ملواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان      
 .توصيةبنيكاراغوا وتقدمت . السياسة اجلنسانية

قدم الذي أحرزته تركمانستان لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         وأشادت نيجرييا بالت    -٨٨
 .توصياتبنيجرييا وتقدمت . يف البلد

ورحبت النرويج بالقانون اجلديد اخلاص بوسـائط اإلعـالم وبالتـصديق علـى               -٨٩
وأعربت عـن   . الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
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شكلة العنف العائلي ومواصلة احتجاز املنشقني والصحفيني والنـشطاء         قلقها حيال تكرار م   
 .توصياتب النرويج وتقدمت. املدنيني

مان أن تركمانستان طرف يف العديد من الصكوك األساسـية حلقـوق            وذكرت عُ   -٩٠
اإلنسان، وأهنا نقحت أيضاً الدستور، مما يبني التزامها حبقوق اإلنسان وعزمها على إجـراء              

 .توصيةبمان ُع وتقدمت.  موسعة والوفاء بالتزاماهتا الدوليةإصالحات

وسلطت باكستان الضوء على جهود تركمانستان لتعديل واعتماد تشريعات جديدة            -٩١
 أو العقوبـة    املعاملـة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       وللوفاء بالتزاماهتا مبوجب    

 واللجنة   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية     
وأعربـت باكـستان عـن      . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    املعنية حبقوق الطفل، و   

 .توصياتبباكستان  وتقدمت. تقديرها لقانون احلماية االجتماعية

لتطبيق األصول القانونية، وبا  مراعاة  ورحبت باراغواي بالتطورات التشريعية لضمان        -٩٢
وشـجعت بـاراغواي    . الفعال إلجراء املثول أمام احملكمة، وإصالح اإلجراءات اجلنائيـة        

تركمانستان على مواصلة ضمان حقوق اإلنسان على نطاق واسع، ال سيما ضمان االمتثال             
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      املعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       لتوصيات  

.  ومنظمة العمـل الدوليـة     ينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،        أو امله 
 .توصيةبباراغواي  وتقدمت

تفاقية مناهـضة    ال ٢٠١١وتساءلت بولندا عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات عام           -٩٣
يمـا يتعلـق     ف  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       املعاملةالتعذيب وغريه من ضروب     
وشددت على مسؤولية حكومة تركمانستان عن ضمان حـق         . بتحسني ظروف االحتجاز  

 .توصياتببولندا  وتقدمت. األفراد يف حرية الرأي

وأشارت قطر إىل اإلصالحات املؤسسية والتشريعية اليت أجرهتا تركمانستان لتعزيز            -٩٤
نفيذ توصـيات جملـس حقـوق     يف ت احملرزكما أشارت إىل التقدم     . ومحاية حقوق اإلنسان  

ورحبت قطر باملبادرة الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل . اإلنسان والتعاون مع هيئات املعاهدات    
 .توصيةبقطر  وتقدمت. وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 على تركمانستان لقيامها بتطوير قدرهتا على تعزيز ومحاية         مجهورية مولدوفا وأثنت    -٩٥
التفاعل بني هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلـك           حقوق اإلنسان، وبتحسني    

 وتقدمت. وأقرت باخلطوات املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني      . عن طريق تنفيذ املشاريع   
 .توصياتبمجهورية مولدوفا 

ونظراً لكون تركمانستان دولة علمانية، فإهنا سعت إىل حتقيق التفاهم والتـسامح              -٩٦
 ١٢٨فقد بلغ عدد املنظمات الدينية العاملـة يف البلـد           . بني خمتلف الطوائف الدينية   املتبادل  
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 املقرر اخلاص التابع    تقدم هبا وقد دأبت احلكومة على إجراء حتليالت للتوصيات اليت         . منظمة
 .لألمم املتحدة واملعين حبرية الدين، من أجل مواصلة حتسني التشريعات احمللية هبذا الصدد

 منظمة غري حكومية تعمل يف البلد وأنه مل يرفض أي طلـب             ٢٤٠ الوفد بأن    وأفاد  -٩٧
وأضاف أن اجلمعيات العامة تضطلع بأنشطتها دون       . تسجيل خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

 .عوائق

وذكر الوفد أن التقدم احملرز يف التنمية االجتماعية االقتصادية للبلد ملحوظ، ال سيما            -٩٨
 ١٥رات واإلسكان يف املناطق الريفية، موضحاً أن احلكومة تنوي حتـديث            يف جمال االستثما  

وأشـار إىل   . جماالً خمتلفاً من جماالت البنية التحتية، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية والتعلـيم            
اعتماد وتنفيذ برنامج خاص لضمان توفري مياه الشرب، ال سيما يف املناطق النائية ذات املوارد 

 .املائية احملدودة

 ٤٠ورداً على التساؤالت املتعلقة باحلقوق املتساوية للمرأة، قال الوفد إن أكثر من               -٩٩
يف املائة ممن يعملون يف القطاع االقتصادي هم من النساء، وإن نسبة النـساء العـامالت يف               

.  يف املائة من العاملني    ٦٠العديد من القطاعات مثل الصحة والثقافة والعلوم والتعليم تتجاوز          
 مشكلة حادة يف البلد، فإنه أشـار        ليستالرجل  واملرأة  بني  ساواة  امل أن   يرىورغم أن الوفد    

فعلى سبيل املثال، تـشغل     . العموميإىل أن احلكومة حتاول باستمرار إشراك املرأة يف العمل          
النساء مناصب بعض نواب مديري السلطات احمللية حيث تقع على عاتقهن مسؤولية املسائل             

 . والثقافية، نظراً الرتباط تلك املسائل يف كثري من األحيان بقضايا املرأةالتعليمية

وذكر الوفد أن احلكومة تواصل التركيز على توفري مزايا اجتماعية معقولة وتـوفري               -١٠٠
وأضاف أن احلكومة تضمن أال تتوقف الوحدات اإلنتاجية عن العمـل           . فرص عمل جديدة  

 .حىت أثناء األزمات املالية

شـن  ، مل ترد أي معلومات عن رفع دعاوى و        ٢٠١٠وأشار الوفد إىل أنه منذ عام         -١٠١
وقـال  . هجمات ضد أفراد لتقدميهم معلومات، مبا يف ذلك املعلومات ذات الطبيعة احلساسة           

إن تركمانستان أقامت تعاوناً وثيقاً مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان كي تقـدم يف         
الوقت املناسب ردوداً على الشكاوى الفردية والبالغات املقدمة يف هذا الصدد موضحاً أهنا             

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة       ت أيضاً مع منظمات أخرى، مبا يف ذلك         تعاون
 يف ظرف  من أجل تقدمي إجابات على كافة األسئلة الواردة يف الشكاوى الفردية             )اليونسكو(

وأشار كذلك إىل تعزيز التعاون الثنائي مع بلدان        .  قصرية تتراوح بني ثالثة وأربعة أشهر      مدة
 . وأمريكا الشماليةيف أوروبا

ورداً على السؤال املتعلق بقضية السيد أنانيازوف، قال الوفد إن السيد أنانيـازوف               -١٠٢
ميضي مدة عقوبته بتهمة العبور غري القانوين حلدود الدولة باستخدام جواز سفر غري قانوين،              
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ئمة وهو يقضي   موضحاً أنه قد أتيحت له فرصة االتصال بأقاربه وأنه يتمتع خبدمات طبية مال            
 .رضيةوأشار الوفد إىل أن ظروف اعتقاله ما تزال ُم. احلكم بالسجن

 الرئيس األول لتركمانستان، أفاد الوفـد       علىورداً على أسئلة فيما يتعلق باهلجوم         -١٠٣
مبنح العفو لعدد من املواطنني الذين كانوا مرتبطني باهلجمات بسبب تقدمي بعض املـساعدة              

 مضيفاً أن عدداً من األفراد املتورطني مباشرة يف اهلجوم ميـضون مـدة              للمهامجني الرئيسيني 
 .عقوبتهم

وأفاد الوفد بأن املنظمات غري احلكومية اشتركت بانتظام يف اجتماعـات اللجنـة               -١٠٤
وأوضح أن العديد مـن    . املشتركة بني اإلدارات بشأن تنفيذ االلتزامات الدولية لتركمانستان       

 التقارير الذي تضطلع به تركمانستان لتقـدميها  إعدادركت يف عملية    املنظمات احلكومية شا  
 مشرياً إىل أن تركمانستان حتاول أن تـضمن  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     إىل  

تدرجيياً مشاركة املنظمات غري احلكومية يف خمتلف العمليات العامـة وأن العـشرات مـن               
 .يف املشاورات الوطنية املتعلقة جبدول أعمال تنمية البلداملنظمات غري احلكومية شاركت 

 باألسئلة املتعلقة حبرية التنقل، قدم الوفد إحاطة إىل الفريق العامل بأنـه             يتصلوفيما    -١٠٥
 مل تطرأ حالة واحدة تتعلق بفرض قيود على املواطنني الذين يريدون مغادرة             ٢٠١٠منذ عام   

حتظر حق مغادرة البلد على عدد من املـواطنني الـذين           لكن يتعني على احلكومة أن      . البلد
وأضاف الوفد أن التشريع اجلديد بشأن اهلجـرة أدرج         . طردوا من بلدان أخرى يف املاضي     
 .عهد الدولـي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاألحكام ذات الصلة الواردة يف ال

 منظمـة العمـل     اقيـات  مثاين اتفاقيات أساسية من اتف     وصدقت تركمانستان على    -١٠٦
املتعلقة باحلد األدىن لـسن  ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم الدولية، ال سيما    

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختـاذ        ) ١٩٩٩(١٨٢االستخدام، واالتفاقية رقم    
 املعـايري    وأصبح التشريع املتعلق بعمل الشباب متماشياً مـع        إجراءات فورية للقضاء عليها،   

 ملن هم دون سن الثامنة عـشرة يف         وفرةاملوحددت بوضوح كافة ضمانات العمل      . الدولية
 .٢٠٠٩قانون العمل لعام 

وأشار الوفد إىل أن الدستور املنقح يضمن حقوقاً وحريات متساوية لكافة املواطنني              -١٠٧
 ويـضمن أال حيـد      دون متييز على أي أساس، ويكفل لكافة املواطنني استخدام لغتهم األم،          

االعتراف باللغة التركمانية باعتبارها لغة الدولة من احلقوق الدستورية للمواطنني يف استخدام            
 حلظر متينةوقال إن التدابري القانونية والقضائية والعملية متوفرة لتكفل ضمانات . لغتهم اإلثنية

ومة قدمت أيضاً ضمانات    ومنع أي أفعال متييزية أو جنائية على أسس إثنية موضحاً أن احلك           
 . مشاركة كافة املواطنني يف حياهتم الثقافيةلكفالةقانونية 

وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، قال الوفد إن احلكومة تنوي تنظيم عـدد مـن                 -١٠٨
املناسبات مبشاركة اخلرباء الدوليني وممثلي أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشـكال             
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وقال الوفد يف هذا الصدد إن احلكومة تقيم تعاوناً         . ملرأة لتنفيذ توصيات اللجنة   التمييز ضد ا  
 ما انفكت تعمـل    وإهنا   صندوق األمم املتحدة للسكان،    مبا فيها وثيقاً مع املنظمات الدولية،     

  .على وضع مشروع خطة عمل عن حقوق املرأة
      والتعـاون يف أوروبـا     منظمة األمـن    وأفاد الوفد بأن التوصيات اليت تقدمت هبا          -١٠٩

فيما يتعلق باملسائل االنتخابية، خضعت للدراسة يف الربملان وأهنا ستراعى وستدرج بالقـدر             
ووفقاً للقـانون   . املمكن والالزم يف قانون االنتخابات اجلديد الذي جتري صياغته يف الربملان          

 من احلزب السياسي    ، يتمثل الغرض  ٢٠١٢اخلاص باألحزاب السياسية، الذي اعتمد يف عام        
تشكيل الرأي العام، وحتسني الوعي السياسي لدى املواطنني وتثقيفهم، وطرح آراء           : فيما يلي 

املواطنني بشأن خمتلف املسائل املتعلقة باحلياة العامة أمام اهليئات احلكومية احمللية، واملشاركة            
ة يف  يحزاب السياس وقد شاركت األ  . يف االنتخابات عن طريق تسمية مرشحيها لالنتخابات      

 .عمل اهليئات احلكومية املركزية واحمللية من خالل أعضائها املنتخبني

ورداً على أسئلة بشأن مشاركة املراقبني الدوليني يف االنتخابات املقبلة، أفاد الوفـد               -١١٠
بأنه ينبغي اعتماد املراقبني الدوليني من جانب اللجنة االنتخابية املركزيـة ليتولـوا رصـد               

وأعرب الوفد . نتخابات وفقاً لإلجراءات احملددة يف التشريعات وعلى أساس الدعوة الرمسية    اال
 .عن رأيه وأن من السابق ألوانه توجيه دعوة إىل املراقبني الدوليني لالنتخابات املقبلة

ويف اخلتام، شكر الوفد اجلميع على األسئلة املفيدة واملهمة اليت طُرحت وقال إن من                -١١١
 .٢٠١٣سبتمرب /ر تقدمي ردود إضافية قبل اعتماد نتائج االستعراض يف أيلولاملقر

  **تأو التوصيا/االستنتاجات و  -ثانياً  
 : تركمانستانتأييدبحتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه   -١١٢

اتفاقية اليونـسكو ملناهـضة التمييـز يف    النظر يف التصديق على      -١-١١٢
  ؛)دولة فلسطني (عليمالت

التركيز على تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت           -٢-١١٢
  ؛)أفغانستان(عليها تركمانستان 

مواصلة العمل جلعل التشريعات الوطنية متسقة مع االلتزامـات           -٣-١١٢
  ؛)االحتاد الروسي(الدولية لتركمانستان 

عية واسـتنباط وسـائل     مواصلة اإلصالحات القانونية والتـشري      -٤-١١٢
  ؛)اململكة العربية السعودية(لتنفيذها ورصدها 

__________ 

 .يعمم مرفق هذا التقرير بالصيغة اليت ورد هبا  **  
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مواصلة االستعراض الذي جتريه حالياً تركمانـستان للقـوانني            -٥-١١٢
التزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان         افقها مع   توالوطنية لضمان   

  ؛)أفغانستان(
 توافقهـا مـع     مواصلة استعراض التشريعات الوطنية لـضمان       -٦-١١٢

  ؛)بوتان ( الدولية الواقعة على الدولة يف جمال حقوق اإلنسانااللتزامات
مواصلة العمل جلعل تشريعاهتا وسياساهتا أكثر اتساقاً مع التزاماهتا           -٧-١١٢

  ؛)مصر(مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
مواصلة جهودها للتـصدي للتحـديات يف اإلطـار القـانوين             -٨-١١٢
  ؛)السنغال(سي واملؤس
مواصلة العمل لضمان توافق التشريع قيد النظر متهيداً العتماده            -٩-١١٢

  ؛)نيجرييا(مع القانون الدويل وااللتزامات الدولية لتركمانستان 
مواصلة استعراض التشريعات الوطنية لـضمان توافقهـا مـع            -١٠-١١٢

 اإلنـسان  االلتزامات الدولية اليت تقع على عـاتق الدولـة يف جمـال حقـوق          
  ؛)باكستان(

االتفاقية الدوليـة  مواصلة حتقيق املواءمة بني التشريعات الوطنية و       -١١-١١٢
  ؛)كوبا (حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلقوق   مواصلة تطبيق براجمها الناجحة اليت تنفذ         -١٢-١١٢
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(األشخاص ذوي اإلعاقة 

اهتا وبراجمها الوطنية املـشار إليهـا، هبـدف    واصلة تنفيذ سياس  م  -١٣-١١٢
  ؛)ماليزيا(مواصلة حتسني رفاه شعبها 

توفري املوارد املالية والبشرية الكافية للمراكز اإلعالميـة الـيت            -١٤-١١٢
  ؛)ماليزيا(أنشئت لتعزيز قضايا حقوق اإلنسان وإذكاء الوعي بشأهنا 

 جمال حقوق اإلنسان ونشر املعرفة بـني        تطوير وتعزيز التعليم يف     -١٥-١١٢
  ؛)االحتاد الروسي(السكان حول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

مواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان علـى            -١٦-١١٢
  ؛)السنغال(املستوى الوطين 

مواصلة تعزيز الثقافة وبناء القدرات يف جمال حقـوق اإلنـسان             -١٧-١١٢
  ؛)ة كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهوري(
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مواصلة برناجمها املتعلق بالتثقيف وإذكاء الوعي العـام يف جمـال             -١٨-١١٢
  ؛)ميامنار(حقوق اإلنسان 

مواصلة أنشطة التوعية إلذكاء وعي الشعب حبقـوق اإلنـسان            -١٩-١١٢
  ؛)أفغانستان(

ت مواصلة التدريب وحتسني مستوى التثقيف والوعي لدى اهليئا         -٢٠-١١٢
  ؛)بلغاريا(القضائية وهيئات إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان 

يب وتثقيف اجلهاز القضائي يف جمال حقوق اإلنسان        رمواصلة تد   -٢١-١١٢
  ؛)كوبا(

مواصلة جهودها لتدريب اجلهاز القضائي وهيئات إنفاذ القوانني          -٢٢-١١٢
سـكاهنا بـذلك    يف جمال حقوق اإلنسان ومواصلة أنشطتها إلذكاء الوعي لدى          

  ؛)املغرب(املوضوع 
 هيئات رصد حقوق اإلنسان باألمم املتحدة     االضطالع بعملها مع      -٢٣-١١٢

  ؛) اإلسالميةإيرانمجهورية (يف إطار حوار بناء 
مواصلة تعزيز جهودها الدولية واإلقليمية والثنائية يف جمال حقوق           -٢٤-١١٢

  ؛)تركيا(اإلنسان 
ت حقوق اإلنسان ومواصلة اجلهود املبذولة      تعزيز التعاون مع آليا     -٢٥-١١٢

  ؛)األرجنتني(من أجل مكافحة التمييز ضد األقليات اإلثنية 
تنفيذ االتفاقيات اليت مت التصديق عليها مؤخراً، ال سيما يف جمال             -٢٦-١١٢

  ؛)كازاخستان(حقوق الطفل تنفيذاً فعاالً 
رأة والطفل، ال سيما    مواصلة التدابري اليت اختذهتا حلماية حقوق امل        -٢٧-١١٢

  ؛) اإلسالميةإيرانمجهورية (فيما يتعلق خبدمات رعاية األطفال 
حظر كافة أشكال العقاب البدين للطفل يف كافة األماكن، مبا يف             -٢٨-١١٢

  ؛)مجهورية مولدوفا(ذلك يف بيوت الرعاية البديلة 
مواصلة تعزيز إطارها احمللي ملكافحة عمل األطفال عـن طريـق             -٢٩-١١٢

  ؛)سنغافورة(تعزيز التشريعات ذات الصلة 
مواصلة حتسني فرص حصول األطفال، ال سيما الفتيات، والنساء           -٣٠-١١٢

  ؛)أذربيجان(على التثقيف الالزم يف جمال حقوق اإلنسان 
توجيه االهتمام إىل محاية حقوق النساء واألطفال، ال سيما عـن             -٣١-١١٢

  ؛)االحتاد الروسي(مة طريق اعتماد التدابري التشريعية الالز
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مواصلة تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل عن طريـق اعتمـاد             -٣٢-١١٢
  ؛)بوتان(التشريعات احمللية الالزمة 

احلفاظ على املنحى اإلجيايب يف حتـسني القـوانني واملؤسـسات             -٣٣-١١٢
  ؛)كوبا(الوطنية، وباألخص محاية حقوق املرأة والطفل 

امية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفـال يف        مواصلة اجلهود الر    -٣٤-١١٢
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(إطار تنفيذ التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق تقدم ملموس يف مكافحة االجتار            -٣٥-١١٢
  ؛)إندونيسيا(باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال 

االجتار بالبشر والقضاء عليه،   اجلهود الرامية إىل منع      زيادة تكثيف   -٣٦-١١٢
  ؛)بيالروس(سيما النظر يف إمكانية وضع خطة عمل وطنية  ال

اختاذ التدابري املالئمة لضمان املالحقة القضائية بـسبب االجتـار            -٣٧-١١٢
  ؛)١()كازاخستان(بالبشر 
 االجتار بالبشر،    تأهيل ضحايا  تعزيز تنفيذ الربامج الرامية إىل إعادة       -٣٨-١١٢
سيما توفري املشورة واملأوى واملساعدة القانونية وغري ذلـك مـن خـدمات              ال

  ؛)قريغيزستان(التأهيل للضحايا 
بذل املزيد من اجلهود لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني وحقـوق              -٣٩-١١٢

  ؛)عمان(األشخاص ذوي اإلعاقة 
نستان حبقـوقهن   اختاذ تدابري ملموسة لضمان تعريف نساء تركما        -٤٠-١١٢

تفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال احملددة يف الربوتوكول االختياري ال
  ؛)النرويج (التمييز ضد املرأة

النظر يف جعل التشريعات متسقة مع املعايري الدولية فيما يتعلـق             -٤١-١١٢
  ؛)دولة فلسطني(مبكافحة التمييز ضد املرأة 

ملساواة يف كافة احلقوق يف التشريعات، كما       إدراج مبادئ تطبيق ا     -٤٢-١١٢
 اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          توصي بذلك   

  ؛)تونس(
تكريس املزيد من اجلهود لتحقيق املواءمة فيما يتعلق باملساواة بني            -٤٣-١١٢

  ؛)كازاخستان(اجلنسني لضمان تساويهما يف احلقوق 
__________ 

ن املالحقة القـضائية    اختاذ املزيد من التدابري لضما     ":التوصية بالصيغة اليت تليت هبا أثناء احلوار التفاعلي هي         )١(
 )".كازاخستان(بسبب االجتار بالبشر 
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زيز ومحاية حقوق املرأة عن طريق اعتمـاد القـوانني          مواصلة تع   -٤٤-١١٢
  ؛)بلغاريا(املالئمة واستحداث آليات مؤسسية 

اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة            -٤٥-١١٢
  ؛)طاجيكستان(

تغيري املواقف والقوالب النمطية األبويـة   تنفيذ استراتيجية شاملة ل     -٤٦-١١٢
 وذلك طبقاً ألحكام اتفاقية األمم املتحدة       ، أو القضاء عليها   ، املرأة اليت متيز ضد  

، مبا يف ذلك يف النظـام التعليمـي؛         للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
وتشجيع احلمالت اإلعالمية لتعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجـل، وكـذلك       

املنـاطق الريفيـة والنائيـة      سـيما يف     اق الربامج التثقيفية العامة، ال    توسيع نط 
  ؛)أوروغواي(

     اعتماد التدابري الالزمة ملكافحة التمييـز والقوالـب النمطيـة            -٤٧-١١٢
  ؛)املكسيك(فيما يتعلق بدور املرأة ومسؤولياهتا يف اجملتمع 

وضع استراتيجية شاملة للقضاء على املواقف األبوية والقوالـب           -٤٨-١١٢
  ؛)مجهورية مولدوفا( يتعلق بأدوار املرأة والرجل النمطية العميقة اجلذور فيما

اعتماد تدابري خاصة مؤقتة يف كافة اجملاالت اليت يـنخفض فيهـا        -٤٩-١١٢
مجهوريـة  (مستوى متثيل املرأة، ال سيما يف سـوق العمـل والتعلـيم العـايل               

  ؛)٢()مولدوفا
  ؛)ناميبيا(تعزيز سياساهتا للتصدي للتمييز ضد املرأة   -٥٠-١١٢
  ؛)بنغالديش(مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل متكني املرأة   -٥١-١١٢
مواصلة جهودها الرامية إىل تكثيف مشاركة املـرأة يف احليـاة             -٥٢-١١٢

  ؛)اجلزائر(السياسية والعامة 
مواصلة جهودها الرامية إىل مواصلة تنفيذ براجمهـا وسياسـاهتا            -٥٣-١١٢

 ال سيما فيما خيص متكني املـرأة وتعزيـز          احلالية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني،    
  ؛)كمبوديا(اإلدماج االجتماعي، ال سيما اإلدماج االجتماعي لألقليات اإلثنية 

مواصلة اعتماد التدابري الالزمة لضمان حقوق األقليات اإلثنيـة           -٥٤-١١٢
  ؛)االحتاد الروسي(اليت تعيش يف البلد 

__________ 

اعتماد تدابري خاصة مؤقتة يف كافة اجملاالت اليت        : "التوصية بالصيغة اليت وردت هبا أثناء احلوار التفاعلي هي         )٢(
 ينخفض فيها مستوى متثيل املرأة أو تعاين فيها املرأة من احلرمان، ال سيما يف سوق العمل والتعليم العـايل                  

 ".)مجهورية مولدوفا(
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ت العامة الرامية إىل احملافظـة      تعزيز التدابري التشريعية والسياسا     -٥٥-١١٢
  ؛)أوروغواي(على لغة األقليات وثقافتها ودينها 

تعزيز فرص حصول األقليات اإلثنية والوطنيـة علـى التعلـيم             -٥٦-١١٢
  ؛)أرمينيا(والرعاية الصحية والوظائف 

حتسني ظروف االعتقال يف سجوهنا، ال سيما سـجون النـساء             -٥٧-١١٢
  ؛)إسبانيا(

 سعيها لوضع سياسات متسقة مع الربنامج العام لتطـوير          مواصلة  -٥٨-١١٢
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية (٢٠١٢نظام قضاء األحداث لعام 

اختاذ تدابري فعالة لضمان إعمال احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك              -٥٩-١١٢
حرية التعبري على اإلنترنت وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، إعمـاالً كـامالً            

  ؛)ية التشيكيةاجلمهور(
العهد الدويل اخلاص   ضمان ممارسة اجلميع حلرية التعبري متاشياً مع          -٦٠-١١٢

  ؛)سلوفينيا (باحلقوق املدنية والسياسية
كفالة ومحاية حق مجيع األشخاص يف حرية إبداء الرأي والتعـبري             -٦١-١١٢

  ؛)شيلي(
ـ            -٦٢-١١٢ اء كفالة حرية التعبري واحلصول على املعلومات عن طريـق إهن

ممارسة عرقلة الوصول إىل اإلنترنت وممارسة الرقابة على اإلنترنـت واإلعـالم            
  ؛)أملانيا(املطبوع 
اإلسراع بتنفيذ القانون اخلاص حبرية الصحافة الساري منذ كانون           -٦٣-١١٢
  ؛)سويسرا (٢٠١٣يناير /الثاين
تكثيف اجلهود من أجل تعزيز التعدديـة اإلعالميـة وتيـسريها             -٦٤-١١٢
  ؛)النرويج(ن أن تعمل وسائط اإلعالم دون تدخل من احلكومة وضما
مواصلة مساعيها املثمرة يف املضي قـدماً باسـتخدام خـدمات             -٦٥-١١٢

  ؛)أذربيجان(اإلنترنت 
مواصلة سياساهتا املمتازة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية          -٦٦-١١٢

ال سيما أضعف شـرائح  والثقافية، من أجل مواصلة رفع مستوى معيشة شعبها،   
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(السكان 
مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية سعياً إىل القـضاء           -٦٧-١١٢

  ؛)الصني(على الفقر ومواصلة حتسني مستويات معيشة الشعب 
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مواصلة اجلهود من أجل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              -٦٨-١١٢
  ؛)أوزبكستان(

مواصلة النهوض بقضايا التعليم والصحة وتعزيز نظام الـضمان           -٦٩-١١٢
  ؛)الصني(االجتماعي للبلد 

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق فرص حصول السكان   -٧٠-١١٢
  ؛)أوزبكستان(على خدمات ذات جودة يف جمايل الصحة والتعليم 

ماعية واملعيشية يف   مواصلة برناجمها من أجل حتسني الظروف االجت        -٧١-١١٢
  ؛)ميامنار(املناطق الريفية 

تكثيف جهودها من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية لشعبها          -٧٢-١١٢
  ؛)ناميبيا(

مواصلة العمل من أجل حتقيق أهداف واستراتيجيات الربنـامج           -٧٣-١١٢
 ٢٠٣٠-٢٠١١الوطين للتنمية االجتماعية واالقتصادية لتركمانستان للفتـرة        

  ؛)نيجرييا( من تقريرها الوطين ١٣ه من برامج التنمية املشار إليها يف الفقرة وغري
بذل املزيد من اجلهود لوضع استراتيجيات للحـد مـن الفقـر              -٧٤-١١٢

دولـة  (واعتماد تشريعات لضمان توفري مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية          
  ؛)فلسطني
الئمة لـضمان اإلعمـال     اعتماد التدابري التشريعية واإلدارية امل      -٧٥-١١٢

الكامل حلق كل السكان يف احلصول على مياه الـشرب وخـدمات املرافـق              
  ؛)إسبانيا(الصحية، مع توجيه اهتمام خاص للمناطق الريفية 

مواصلة جهودها لضمان محاية وتعزيز احلق يف احلصول على مياه            -٧٦-١١٢
  ؛)مصر(الشرب املأمونة وخدمات املرافق الصحية 

اصلة تعزيز النظام الصحي وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة مو  -٧٧-١١٢
  ؛)بيالروس (اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

فريوس نقـص املناعـة   مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة      -٧٨-١١٢
، ال سيما مع التركيز على املراهقني والبالغني من الشباب، مـثالً            اإليدز/البشرية

  ؛)سري النكا(اء الوعي هبذا الشأن عن طريق إذك
تعزيز تدابريها القانونية املتعلقة باالسـتراتيجية الوطنيـة بـشأن            -٧٩-١١٢

مجهورية إيران   (٢٠١٢فريوس نقص املناعة البشرية اليت أقرهتا احلكومة يف عام          
  ؛)اإلسالمية
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ضمان الوصـول املتكـافئ إىل      مواصلة تعزيز نظامها التعليمي و      -٨٠-١١٢
  ؛)سنغافورة( اجليد للجميع، ال سيما النساء والفتيات مالتعلي
مواصلة اإلصالحات يف قطاع التعليم هبدف مواصلة تعزيز جودة           -٨١-١١٢

  ؛)سري النكا(التعليم 
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(مواصلة حتسني حالة التعليم   -٨٢-١١٢
  ؛)قطر(مواصلة حتسني نظام التعليم   -٨٣-١١٢
 فيمـا يتعلـق     العالقات البينية املاديـة   مواصلة جهودها يف جمال       -٨٤-١١٢

 أفضل ملوارد البلد ويعود بالفائدة على       بالتكنولوجيا والنقل، مبا يضمن استخداماً    
  ؛)باراغواي(الفئات الضعيفة من السكان 

االمتثال للمعايري الدولية املتعلقة باالحتجاز التعسفي، ال سـيما           -٨٥-١١٢
، مثل العمل اجملتمعي، وفـصل   دار أحكام ال تستوجب احلبس    إلصوضع أشكال   

القصر بشكل صارم عن احملتجزين البالغني يف مراكز االحتجاز، وهو ما سيؤدي            
  ).بلجيكا(إىل ختصيص مراكز احتجاز حمددة للقصر وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 

 الوقـت   سوف تبحث تركمانستان التوصيات التالية وتقدم ردوداً بـشأهنا يف           -١١٣
املناسب، على أال يتأخر ذلك عن الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان املقرر             

  :٢٠١٣سبتمرب /عقدها يف أيلول
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     النظر يف التصديق على       -١-١١٣

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            
  ؛)املكسيك(

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التوقيع على     -٢-١١٣
 والتصديق  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          

  ؛)فرنسا(عليه ووضع آلية وطنية ملنع التعذيب، تكون مستقلة عن السلطات 
ياري التفاقية مناهضة التعـذيب     الربوتوكول االخت التوقيع على     -٣-١١٣

 وإدراجـه  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،         
  ؛)سويسرا(يف التشريعات الوطنية 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على     -٤-١١٣
 إلنـشاء   ة أو املهينة،  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني        

  ؛)كوستاريكا(آلية وطنية مستقلة لزيارة مراكز االحتجاز 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      االنضمام إىل     -٥-١١٣

 والتصديق  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          
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ل االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     الربوتوكو؛ واالنضمام إىل    )إستونيا(عليه  
اجلبـل   (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة           

  ؛)األسود
نظـام رومـا    : التصديق أيضاً على وثيقتني دوليتني مهمتني مهـا         -٦-١١٣

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     ، و األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
 لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            ا
  ؛)رومانيا(

 الدوليـة،   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة     االنضمام إىل     -٧-١١٣
اتفاقيـة منـع   ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      و

  ؛)أوروغواي (ليهاجرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة ع
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة      النظر يف التصديق على       -٨-١١٣
  ؛)أرمينيا (عليها
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة       التصديق على     -٩-١١٣

 نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة        ؛ االنضمام إىل    )سلوفاكيا(
  ؛)سلوفينيا(

وضمان تطبيقـه بالكامـل يف   نظام روما األساسي    التصديق على     -١٠-١١٣
  ؛)سويسرا(التشريعات الوطنية 

 نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة   االنضمام إىل    -١١-١١٣
  ؛)إستونيا( والتصديق عليهما وحصانات احملكمة اجلنائية الدوليةامتيازات اتفاق و

 ساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     نظام روما األ  التصديق على     -١٢-١١٣
وجعل تشريعاهتا تتسق اتساقاً كامالً مع كافة االلتزامات الواردة يف نظام رومـا             
األساسي، مبا يف ذلك تضمينها تعريف نظام روما األساسي للجـرائم واملبـادئ             

  ؛)التفيا(العامة، باإلضافة إىل اعتماد األحكام اليت تيّسر التعاون مع احملكمة 
إهناء اإلفـالت مـن     اختاذ كافة التدابري الالزمة لاللتزام الكامل ب        -١٣-١١٣

نظام روما األساسي للمحكمة     عن طريق االنضمام إىل      العقاب يف اجلرائم الدولية   
، وجعل التشريعات الوطنية متسقة اتساقاً كـامالً مـع كافـة            اجلنائية الدولية 

  ؛)السويد(االلتزامات مبوجب نظام روما األساسي 
االتفاقيـة الدوليـة حلماية حقـوق مجيع العمال      التصديق على     -١٤-١١٣

  ؛)طاجيكستان (املهاجرين وأفراد أسرهم
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االتفاقيـة الدوليـة حلماية حقـوق مجيع العمال      التصديق على     -١٥-١١٣
  ؛)مصر (املهاجرين وأفراد أسرهم

 االتفاقيـة الدوليـة حلماية حقـوق مجيع العمال     التصديق على     -١٦-١١٣
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ، و املهاجرين وأفراد أسرهم  

اإلجـراءات   توجيه دعوة دائمـة إىل    ، و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  ؛)غواتيماال (اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

ـ   مواصلة اجلهود من أجل التصديق على         -١٧-١١٣ ة االتفاقية الدولية حلماي
االتفاقيـة الدوليـة حلماية حقــوق     ، و مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      ، و مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ، و الدولية
تفاقيـة مناهـضة    ختياري ال  والربوتوكول اال  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            
  ؛)األرجنتني(

الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل        التصديق على     -١٨-١١٣
  ؛)إسبانيا (اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ة على الربوتوكول االختياري اجلديد التفاقيـة       التوقيع واملصادق   -١٩-١١٣
  ؛)سلوفاكيا (بشأن إجراء تقدمي البالغاتحقوق الطفل 

مواصلة إدخال حتسينات يف جمال التعليم والنظر يف التصديق على            -٢٠-١١٣
  ؛)أرمينيا (اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم

اللتزامـات   ل الدعوة إىل تعديل قانون اهلجرة ودعمه لالمتثـال         -٢١-١١٣
الواليـات املتحـدة     (مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       

  ؛)األمريكية
مواصلة العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان             -٢٢-١١٣

  ؛)االحتاد الروسي(متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس 
ة حلقوق اإلنسان   مواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطني        -٢٣-١١٣

  ؛)اجلزائر(
مواصلة جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق            -٢٤-١١٣

  ؛)يسيانإندو(اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس 
مواصلة جهودها من أجل إنشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان متتثل            -٢٥-١١٣

  ؛)باكستان(امتثاالً كامالً ملبادئ باريس 
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شياً مـع   اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مت      إنش اإلسراع بعملية   -٢٦-١١٣
  ؛)تونس(مبادئ باريس 

إنشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس    -٢٧-١١٣
  ؛)أفغانستان(

إنشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس    -٢٨-١١٣
  ؛)قريغيزستان(

ة وطنية حلقوق اإلنسان متاشياً مع مبـادئ بـاريس          إنشاء مؤسس   -٢٩-١١٣
  ؛)املغرب(

النظر يف إمكانية توجيه دعوة دائمة إىل كافة اإلجراءات اخلاصة            -٣٠-١١٣
  ؛)أوروغواي(جمللس حقوق اإلنسان التابعة 
النظر يف إصدار دعوة دائمـة إىل املقـررين اخلاصـني لزيـارة               -٣١-١١٣

  ؛)دولة فلسطني(تركمانستان 
دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، ال سـيما الـسماح          توجيه    -٣٢-١١٣

  ؛)سلوفاكيا(بإجراء الزيارات املطلوبة 
اعتماد دعوة دائمة لإلجـراءات اخلاصـة حلقـوق اإلنـسان             -٣٣-١١٣

  ؛)الربازيل(
جمللس حقـوق   التابعة  دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة      توجيه    -٣٤-١١٣

  ؛)كوستاريكا(اإلنسان 
  ؛)العراق(دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة توجيه   -٣٥-١١٣
اجلبل (توجيه دعوة دائمة إىل كافة اإلجراءات اخلاصة املواضيعية           -٣٦-١١٣
  ؛)األسود
 املقدمة من املقررين اخلاصني الذين      الرد إجياباً على طلبات الزيارة      -٣٧-١١٣

  ؛)فرنسا(مل يتلقوا بعد ردوداً على طلباهتم 
يف إطار   ،املكلفني بواليات املوجهة من    الزيارةبة لطلبات   االستجا  -٣٨-١١٣

ـ اإلجراءات اخلاصة باالتفاق يف أقرب وقت ممكن مع مفوضية األ          م املتحـدة   م
  ؛)سويسرا(حلقوق اإلنسان على خطة إلجراء الزيارات 

وضع جدول زمين لتنظيم زيارات املقررين اخلاصني الذين طلبوا           -٣٩-١١٣
  ؛)هنغاريا(ذلك من البلد 
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 املقدمـة مـن     أقرب وقت ممكن على طلبات الزيارة     املوافقة يف     -٤٠-١١٣
  ؛)إسبانيا(املقررين اخلاصني، اليت مل يبت فيها بعد 

 مجيع اإلجراءات اخلاصة العشرة لألمم املتحـدة        السماح بزيارة   -٤١-١١٣
  ؛)آيرلندا(زيارة البلد اليت طلبت 

 ال سـيما    - مم املتحـدة  السماح لإلجراءات اخلاصة التابعة لأل      -٤٢-١١٣
 بالتعـذيب    مبسألة  واملقرر اخلاص املعين   الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي،    

  ؛)إيطاليا(بزيارة البلد 
الفريق العامـل املعـين     املوجهة من    الزيارةاملوافقة على طلبات      -٤٣-١١٣

ب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـرو          و باالحتجاز التعسفي 
  ؛)املكسيك (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

جمللـس حقـوق    التابعة  اإلجراءات اخلاصة   مواصلة التعاون مع      -٤٤-١١٣
، واغتنام الفرص املتاحة إلجراء زيارات للبلد مـن         اإلنسان التابع لألمم املتحدة   

  ؛)قريغيزستان(أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان 
جمللـس حقـوق    التابعـة   اإلجراءات اخلاصة   ثيف تعاوهنا مع    تك  -٤٥-١١٣

 املعلقة والنظر يف هناية املطـاف   الرد إجياباً على طلبات الزيارةعن طريقاإلنسان  
  التابعة  بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     يف توجيه دعوة دائمة جلميع املكلفني     

  ؛)التفيا (جمللس حقوق اإلنسان
اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان التابعـة       مع   مواصلة التعاون   -٤٦-١١٣

  ؛)طاجيكستان (لألمم املتحدة
مواصلة حتسني تعاوهنا مع املقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة           -٤٧-١١٣

  ؛)أذربيجان(
دعوة خرباء منظمة العمل الدولية إىل ختطي التحـديات القائمـة       -٤٨-١١٣

ل من اآلثار الضارة لكافة أشكال عمـل        فيما خيص تنفيذ القوانني حلماية األطفا     
  ؛)هنغاريا(األطفال 

العمل على اعتماد قوانني جديدة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني،            -٤٩-١١٣
  ؛)نيكاراغوا(املرتيل ومشاركة املرأة يف الشؤون العامة ومعاقبة العنف 

 يف  اختاذ التدابري الالزمة ملواصلة محاية وتعزيز حقوق املرأة، مبـا           -٥٠-١١٣
  ؛)أستراليا (املرتيلذلك عن طريق إنفاذ القوانني املناهضة للعنف 

النظر يف مواصلة التصدي للعنف ضد النساء من خالل التـدابري             -٥١-١١٣
  ؛)بنغالديش(القانونية 
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إجياد السبل للتغلب على ثقافة الصمت واإلفالت مـن العقـاب      -٥٢-١١٣
 ذلك االغتصاب يف إطار الـزواج،        ضد النساء، مبا يف    املرتيلاليت حتيط بالعنف    

لضحايا، وإنفاذ التشريعات القابلـة     بني ا  فري كل احلماية واملساعدة الالزمتني    وتو
  ؛)هولندا(للتطبيق ضد اجلناة، وصياغة تشريعات حمددة ملعاجلة تلك املسائل 

إدراج أحكام حمددة فيما يتعلق بالعنف املرتيل يف القانون اجلنائي            -٥٣-١١٣
  ؛)النرويج(فرض عقوبات ملموسة ضد مرتكيب العنف املرتيل إىل جانب 

اعتماد تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل، ال سيما تـشريعات            -٥٤-١١٣
أن حيصل الضحايا علـى     ‘ ٢‘أن يشكل هذا العنف عمالً إجرامياً؛        ‘١‘تضمن  

  ؛)الربازيل(أن خيضع اجلناة للمساءلة  ‘٣‘سبل االنتصاف؛ 
ودها من أجل مكافحة اجلرائم ذات البواعث الدينية        مواصلة جه   -٥٥-١١٣

وجرائم الكراهية، ودعوة كبار املسؤولني يف الدولة إىل اختاذ موقف واضح إزاء            
  ؛)تونس(تلك اجلرائم 

ضمان عدم التمييز ضد األقليات الدينية، مبا يف ذلك ضد أقليـة              -٥٦-١١٣
  ؛)ناميبيا(املسيحيني الربوتستانتيني، بسبب معتقداهتا 

التصدي للممارسات التمييزية إزاء األقليات اإلثنية والدينية، مبا          -٥٧-١١٣
  ؛)أستراليا(يف ذلك رفع القيود املفروضة على مشاركتها يف احلكم واجملتمع 

الربوتوكـول االختيـاري    القضاء على التعذيب واالنضمام إىل        -٥٨-١١٣
لعقوبـة القاسـية أو     التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو ا         

اجلمهوريـة  ( وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية بناء على ذلك         الالإنسانية أو املهينة،  
  ؛)التشيكية

ذلك من   إهناء االحتجاز التعسفي والقضاء على املضايقات وغري        -٥٩-١١٣
أعمال الترهيب اليت متارس ضد الـصحفيني والعـاملني يف وسـائط اإلعـالم              

  ؛)أملانيا(اإلنسان واملدافعني عن حقوق 
إلغاء احلبس االنفرادي، والتحقيق يف حـوادث الوفـاة أثنـاء             -٦٠-١١٣

االحتجاز، ومالحقة املسؤولني عن ذلك، والسماح للمنظمات اإلنسانية الدولية         
املعترف هبا بتكرار زياراهتا لكافة أماكن االحتجاز، وإنشاء نظام رصد مـستقل            

  ؛)كندا(ملرافق االحتجاز 
إنشاء نظام وطين يتوىل رصد وتفتيش مجيع أمـاكن االحتجـاز             -٦١-١١٣

  ؛)بولندا(بشكل مستقل ومنتظم 
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السماح لكافة املنظمات اإلنسانية الدولية بزيارة مجيـع أمـاكن            -٦٢-١١٣
  ؛)بولندا(االحتجاز 

إقامة تعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، مبا يـسمح هلـا              -٦٣-١١٣
اليت يوجد فيها أو قد يوجد فيها أشخاص حمرومـون   بالوصول إىل كافة األماكن  

  ؛)فرنسا (من حريتهم
السماح بشكل مرن بوجه عام للمنظمات املستقلة واملنظمات غري     -٦٤-١١٣

  ؛)إسبانيا(احلكومية الوطنية والدولية بزيارة مراكز االحتجاز 
فتح سبل الوصول إىل كافة مرافق االحتجاز أمام منظمات الرصد            -٦٥-١١٣
  ؛)السويد(ستقلة الوطنية والدولية امل

فتح سبل الوصول إىل كافة مرافق االحتجـاز يف البلـد، عنـد               -٦٦-١١٣
الطلب، أمام ممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر وغريها من اآلليات الدوليـة،            
مثل املقررين اخلاصني املعنيني مبسألة التعذيب، واملدافعني عن حقوق اإلنـسان،           

  ؛)هولندا(ل املعين باالحتجاز التعسفي والفريق العام
وضع حد للتحرش بالصحفيني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان            -٦٧-١١٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ونشطاء اجملتمع املدين وهتديدهم 
كفالة محاية الصحفيني وموظفي وسائط اإلعالم ونشطاء اجملتمـع           -٦٨-١١٣

داء، ومالحقة املسؤولني عن تلـك  املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان من االعت     
  ؛)إستونيا(االعتداءات 

التحقيق مع املوظفني املشتبه يف ارتكاهبم جرائم تعذيب أو غـري             -٦٩-١١٣
ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان وحماكمتهم عند االقتضاء، ومعاقبة املـدانني           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
ات تعذيب املدافعني عن حقـوق  إجراء حتقيقات مستقلة يف ادعاء   -٧٠-١١٣

 ذلـك   اإلنسان والصحفيني املستقلني، وغري ذلك من انتهاكات حقوقهم، مبا يف         
تهم يف التنقل، واختاذ تـدابري احلمايـة الالزمـة          االعتداء على أرواحهم وحري   

  ؛)إسبانيا(
اإلفراج فوراً عن كافة املسجونني دون هتم جنائية ذات مصداقية،            -٧١-١١٣

  ؛)سلوفاكيا(لهم وإعادة تأهي
اإلعمال الكامل حلق املدانني الذين يقضون فترة سـجن طويلـة             -٧٢-١١٣

  ؛)أملانيا(األمد يف التواصل مع حماميهم وأقارهبم واحلصول على الرعاية الصحية 
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النظر يف إلغاء القواعد اليت تسمح بتجرمي األنشطة الدينية جملـرد             -٧٣-١١٣
انوين اليت ينبغـي للجماعـات الدينيـة        عدم حصوهلا على شهادة التسجيل الق     

  ؛)إيطاليا(احلصول عليها 
الدعوة إىل إصالح القوانني اليت تقيد حرية الدين وحرية التعـبري             -٧٤-١١٣

ودعم هذا اإلصالح، وباألخص محاية حقوق املستنكفني ضمريياً، وضـمان أال           
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(يعاقب األشخاص جملرد إبداء آرائهم 

تيسري مشاركة جمموعات اجملتمع املدين، ال سـيما عـن طريـق              -٧٥-١١٣
إصالح نظام تسجيل املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف البلد للسماح لغـري             
املواطنني بإنشاء املنظمات، وإلغاء إخضاع تسجيلها لشرط انضمام عدد أدىن من           

خطـار الـسلطات    األعضاء إليها، وخفض رسوم التسجيل، وإلغاء االلتـزام بإ        
  ؛)كندا(بأنشطة املنظمات غري احلكومية 

وضع حد للقيود املفروضة على التركمان أو علـى اجلمعيـات             -٧٦-١١٣
سيما تلك اليت تعمـل يف جمـال حقـوق           الدولية واملنظمات غري احلكومية، ال    

  ؛)فرنسا(اإلنسان، ومن أمثلة ذلك فرض رقابة صارمة على أنشطتها ومتويلها 
تماد إطار تشريعي وتنظيمي لتسهيل إنـشاء املنظمـات غـري     اع  -٧٧-١١٣

  ؛)فرنسا(احلكومية واجلمعيات وتسجيلها، وضمان ممارسة أنشطتها حبرية 
هتيئة بيئة مفتوحة ميكن أن يعرب فيها األفراد عن خمتلف اآلراء دون    -٧٨-١١٣

  ؛)بولندا(خوف من املضايقة أو املالحقة القضائية 
اجملتمعات املدنية احمللية اليت يسريها أعـضاؤها يف        تعزيز وتشجيع     -٧٩-١١٣
  ؛)إثيوبيا(البلد 
السماح للمنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية باالضـطالع          -٨٠-١١٣

  ؛)شيلي (لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةبعملها وفقاً ل
تزامات إصالح القانون املتعلق باجلمعيات العامة كي يتسق مع ال          -٨١-١١٣

، مبا يف ذلك عـن    لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     الدولة مبوجب ا  
طريق تبسيط الشروط القانونية واإلجرائية لتسجيل منظمات اجملتمـع املـدين            

  ؛)آيرلندا(والتقليل من االلتزام بتقدمي التقارير إىل السلطات 
ية للمنظمات غري   ضمان أن يكون إجراء منح التسجيالت القانون        -٨٢-١١٣

  ؛)إيطاليا(احلكومية واجملموعات الدينية منصفاً وفورياً وغري متييزي 
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إصالح تشريعاهتا ذات الصلة لتنص على التمتع الكامل باحلق يف            -٨٣-١١٣
حرية التعبري، واحلق يف حرية التجمع، واحلـق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات               

  ؛)سلوفاكيا(
لتعبري، عن طريق اإلنترنت وغريه مـن       صون احلرية الكاملة يف ا      -٨٤-١١٣

أشكال وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك عن طريق الـسماح بالنفـاذ إىل الـشبكة               
االجتماعية وغريها من املواقع املغلقة وعن طريق ضمان أن يتمكن الـصحفيون            

اململكة املتحدة لربيطانيـا    (الوطنيون واألجانب من العمل دون خوف املضايقة        
  ؛)الشمالية وآيرلندا العظمى
مبن يف ذلك املدافعون عن حقوق       - ضمان أن يتمكن كل مواطن      -٨٥-١١٣

اإلنسان وزعماء أحزاب املعارضة واألشخاص املتدينون ونشطاء اجملتمع املـدين          
 من املمارسة السلمية حلقهم يف حرية التعبري متاشياً مع التزامـات   -والصحفيون  

  ؛)السويد (حلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باتركمانستان مبوجب 
مبن يف ذلك املدافعون عن حقـوق        ضمان أن يتمكن كل شخص      -٨٦-١١٣

 من ممارسة أنشطتهم املشروعة، بل      -اإلنسان وأعضاء اجملتمع املدين والصحفيون      
وحىت حقوقهم يف حرية التعبري وحرية التجمع متاشياً مع االلتزامـات مبوجـب             

  ؛)سويسرا (قوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحل
 التجمـع   حرية التعبري وحريـة   اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان       -٨٧-١١٣
 مبا يف ذلك عن طريق السماح لوسائط اإلعالم املـستقلة           - تكوين اجلمعيات و

 مـن   ه ووقف القمع وغـري    - واألحزاب السياسية واجملتمع املدين العمل حبرية     
دافعني عن حقـوق اإلنـسان والنـشطاء الـسياسيني          أشكال سوء املعاملة للم   

  ؛)أستراليا(
اختاذ التدابري الالزمة لضمان احلق يف حريـة التعـبري والتجمـع           -٨٨-١١٣

السلمي للمدافعني عن حقوق اإلنسان، والصحفيني املستقلني ونشطاء اجملتمـع          
  ؛)فرنسا(املدين، ومكافحة ترهيبهم ومضايقتهم مكافحة فعالة 

ن أن يتمكن قادة كافة األحزاب الـسياسية واألشـخاص          ضما  -٨٩-١١٣
ممارسة احلق يف حريـة التعـبري       املتدينون ونشطاء اجملتمع املدين والصحفيون من       

 الـذي   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      متاشياً مع    بشكل سلمي، 
  ؛)هنغاريا(تعد تركمانستان طرفاً فيه 

 يف  انتخابات برملانية متعددة األحـزاب    ظيم  إجياد مناخ حقيقي لتن     -٩٠-١١٣
وقت الحق من العام احلايل، متاشياً مع املعايري الدولية، وإخـضاع االنتخابـات             
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اململكة املتحدة لربيطانيـا    (إلدارة مراقبني مستقلني حىت تكون حرة ونزيهة متاماً         
  ). وآيرلندا الشماليةالعظمى

  :ركمانستان تومل حتظَ التوصيات التالية بتأييد  -١١٤
نزع صفة اجلرم عن األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بـني             -١-١١٤

، وفق ما توصي به اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان             بالغني من جنس واحد   
  ؛)سلوفينيا(

إعالم األقارب والعامة بأماكن وجود كافة األشخاص الذين هـم          -٢-١١٤
  ؛)أملانيا(يف الوقت احلايل  الذين ما زال مصريهم جمهوالًرهن االعتقال و

؛ اإلفراج عن كافـة     )سلوفينيا(اإلفراج عن كافة سجناء الرأي        -٣-١١٤
  ؛)النرويج(سجناء الرأي 

غوجليـديل  اإلفراج عن كافة السجناء السياسيني، مبـن فـيهم            -٤-١١٤
 معلومات عن السجناء الذين مـا زال مـصريهم جمهـوالً           وإعطاء   أنانيازوف،

  ؛)كندا(
اذ التدابري الالزمة لإلفراج عن كافـة الـسجناء الـسياسيني           اخت  -٥-١١٤

مبـسألة  مقرر األمم املتحدة اخلـاص املعـين        وتيسري طلبات الزيارة املقدمة من      
  ؛)أستراليا( والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي التعذيب
اإلفراج فوراً عن كافة املدافعني عن حقوق اإلنسان والـسجناء            -٦-١١٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(لسياسيني ا
تنقيح القانون اخلاص باملنظمات الدينية حىت يتسىن إلغاء األحكام           -٧-١١٤

  ؛)بلجيكا(اليت حتظر األنشطة الدينية غري املسجلة والقيود اليت ال مربر هلا 
 احلظر املفروض على األنشطة الدينية غري املسجلة والقيـود          إلغاء  -٨-١١٤
، من قانون املنظمات     على املواد واألزياء الدينية والتعليم الديين       املفروضة املفرطة
  ).كندا(الدينية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -١١٥
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .ت على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككلأو التوصيا/االستنتاجات و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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