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مقدمة
 -1عقـد الفريـق العامـمل املعـال بالسـتعراض الـدورم الشـامملأ الـذم أُنشـق وفقـا لقـرار لـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  18حزيران/يونيه 2007أ دورته احلادية والعشرين يف الفرتة من 19
إىل  30كانون الثاين/يناير  .2015وجرى الستعراض املتعلق برتكيا يف اجللسة الثالثة عشـرة الـيت
عق ـدت يف  27كــانون الثاين/ينــاير  .2015وقــد ت ـرأد وفــد تركيــا الســيد بولينــب ريــن أ نا ــب
ر ي الوزراءأ واعتمـد الفريـق العامـمل التقريـر املتعلـق برتكيـا يف جلسـته السـابعة عشـرة الـيت عقـدت
يف  29كانون الثاين/يناير .2015
 -2ويف  13كـانون الثاين/ينـاير 2015أ اختــار لـ حقــوق اإلنسـان اجملموعــة التاليـة الــيت
تت ـ لف م ــن ثرث ــة مق ــررين ثاجملموع ــة الثرثي ــةمل لتيس ــي الس ــتعراض املتعل ــق برتكي ــا كوب ــا و ــابون
واململكة العربية السعودية.
 -3ووفقـ ا للفقــرة  15مــن مرفــق القـرار  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق القـرار 21/16أ صــدرت
الوثا ق التالية من أجمل الستعراض املتعلق برتكيا
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد /عرض كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة 15ثأمل
ثأمل
ثA/HRC/WG.6/21/TUR/1مل؛
ثبمل جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـ ا
للفقرة 15ثبمل ثA/HRC/WG.6/21/TUR/2مل؛
ثجمل موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـ ا للفقـرة 15ثجمل
ثA/HRC/WG.6/21/TUR/3مل.
 -4وأُحيلــب إىل تركيــاأ عــن طريــق اجملموعــة الثرثيــةأ قا مــة مســا مل أعــد ا إســبانيا وأملانيــا
وبلجيكــا واجلمروريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وسويسـرا واململكــة املتحــدة لمي انيــا الع م ـ
وأيرلن ــدا الش ــمالية والن ــروي وهولن ــدا والولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وعك ــن الط ــرع عل ـ ه ــذ
املسا مل يف الشبكة اخلارجية لرستعراض الدورم الشاممل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أعـرب ر ــي الوفـدأ ســلف اأ عـن يــكر جلميـع البلــدان الـيت ســتتقد بتوصـيات بــرو مــن
التعــاون الصــادق .وأعــرب عــن امتنانــه لكــمل املؤسســات احلكوميــة صات الصــلة وخمتلــف اجلرــات
املعنية ملا أسـرمب بـه عنـد استشـار ا خـرل عمليـة اإلعـداد لرسـتعراض الـدورم الشـاممل .وأكـد
أن محاية وتعزيز حقـوق اإلنسـان ـا مـن األهـداي السياسـية الـيت تعمـمل تركيـا علـ بلو رـا .فقـد
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ُوجرب سلسلة اإلجـراءات الداعمـة األوىل ـو الق ـاء علـ املشـكرت النابعـة مـن التشـريعات.
أما األولوية الثانية فتمثلب يف إنشاء ليات وطنية جديدة يف ال حقوق اإلنسان.
 -6وأض ــاي أن التع ــديرت ال ــيت أُدخل ــب علـ ـ الدس ــتورأ يف  12أيلول/س ــبتمم 2010أ
أُدرجــب فيرــا تــدابي إ ابيــة لصــال النســاء واألطفــال واملســنة وصوم اإلعاقــةأ وأدت إىل تعزيــز
محايــة البيانــات الش صــية وحقــوق األطفــال ووســعب مــن ن ــاق احلــق يف حريــة التجمــع وتكــوين
اجلمعيــات .وكــان مــن نتــا حزمــات اإلصــرحات الق ــا ية إدخــال تنقيحــات تشـريعية جوهريــة
علـ ـ ق ــانون العقوب ــات الرتك ـ ـ وق ــانون اإلجـ ـراءات اجلزا ي ــة وق ــانون مكافح ــة اإلره ــاب وق ــانون
الصــحافةأ وصلــر بغــرض تعزيــز اســتقرلية جرــاز الق ــاء وحيدتــهأ وزيــادة فعاليتــه وتيســي عمليــة
الحتكا إليهأ وتوسيع ن اق احلريات وكفالة إدخال املزيد من التحسينات عل حرية التعبي.
 -7وأفاد ر ي الوفـد باسـتر األسـللة اخل يـة الـيت سـبق أن أعـد ا بعـب البلـدان وصكـر أن
حزمـ ــة إج ـ ـراءات التحـ ــول الـ ــدعقراط املت ـ ــذة يف أيلول/سـ ــبتمم مكنـ ــب األح ـ ـزاب مـ ــن تن ـ ــيم
احلمرت السياسية والدعاية لما را كما مكنب املدارد اخلاصة من العممل وتقدمي برام التعليم
بلغــات واجــات أخــرى ــي الرتكيــة .وقــد ُرفــع احل ــر علـ ارتــداء الفتيــات للحجــاب يف ــالت
تقــدمي اخلــدمات العامــة .كمــا أُدرجــب جرعــة التحـريب علـ الكراهيــة يف قــانون العقوبــات الرتكـ
ووضــع مشــروع يــاممل لقــانون مكافحــة
و ُل ــب العقوبــة عل ـ م ـرتكت جــنو التمييــز والكراهيــةُ .
التمييـز وققيـق املسـاواةأ ودخلـب خ ـة العمــمل اخلاصـة انـع انتراكـات التفاقيـة األوروبيـة حلمايــة
حقـ ــوق اإلنسـ ــان واحلريـ ــات األساسـ ــية حيـ ــز النفـ ــاص يف  1صار/مـ ــارد 2014أ وتقل ـ ـ عـ ــدد
البر ات اليت مل يُفصمل فيرا واملعروضة ضد تركيا أما احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسـان إىل حـد
كبــي .ويف  27أيلول/ســبتمم 2011أ أصــبحب تركيــا طرف ـا يف الموتوكــول الختيــارم لتفاقيــة
مناه ة التعذيب و ي مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الرإنسـانية أو املرينـة .وهنـا
إجـراءات جاريــة للتصــديق عل ـ الموتوكــول الختيــارم لتفاقيــة حقــوق األي ـ ا صوم اإلعاقــة
الــيت وقعــب تركيــا عليرــا يف عــا 2009أ وللتصــديق علـ الموتوكــول الختيــارم لتفاقيــة حقــوق
ال فمل املتعلق بإجراء تقدمي البر ات الذم وقعب عليه تركيا يف  24أيلول/سبتمم .2011
 -8وأضـاي أن األولويـةأ بالنســبة إىل تركيـاأ تتمثــمل يف إضـفاء ال ـابع املؤسسـ علـ ميــدان
حقوق اإلنسـان .وصلـر أنـه جـرىأ يف عـا 2010أ األخـذ قـق الفـرد يف الحتكـا إىل احملكمـة
الدستورية مع ما تبع صلر من طر موعة من الجترادات الق ا ية اجلديرة بالهتما .
 -9وق ــد ب ــدأ ديـ ـوان أم ــة امل ــامل عمل ــه يف ك ــانون األول/ديس ــمم  .2012وأُع ــد مش ــروع
لتعــديمل القــانون الــذم اوجبــه أُنشــق صلــر املكتــب بغــرض ضــمان تنفيــذ املزيــد مــن التوصــيات
والفص ـ ــمل يف الش ـ ــكاوى املقدم ـ ــة عل ـ ـ ـ ــو أكث ـ ــر فعالي ـ ــة .وباإلض ـ ــافة إىل صل ـ ــرأ أُنش ـ ــلبأ يف
عــا 2012أ املؤسســة الوطنيــة الرتكيــة حلقــوق اإلنســان وفق ـا للمعــايي املبينــة يف املبــاد املتعلقــة
اركــز املؤسســات الوطنيــة اخلاصــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان ثمبــاد بــاري مل .وهنــا جرــود
تُبــذل لتمكــة تلــر املؤسســة مــن التقــد ب لــب بغــرض اعتمادهــا .كمــا ُعينــب املؤسســة الوطنيــة
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الرتكيــة حلقــوق اإلنســان لتكــون االيــة الوقا يــة الوطنيــة املكلَّفــة ب ـ داء املرــا املوكلــة إليرــا اوجــب
الموتوكول الختيارم لتفاقية مناه ة التعذيب و ي من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو
الرإنسانية أو املرينة.
 -10وم قا را إن هنا إجراءات تشريعية جارية اادي منرـا إنشـاء جلنـة لايـراي علـ
إنفــاص الق ـوانة تعمــمل باســتقرلية عــن هيلــات إنفــاص الق ـوانة مــن أجــمل دراســة وقــرم م ـزاعم ســوء
املعاملة عل أيدم املسؤولة عن إنفـاص القـوانة .وقـد دخـمل قـانون الق ـاء علـ اإلرهـاب وتعزيـز
الدم الجتماع حيز النفاص يف  16متوز/يوليه .2014

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -11خـرل جلســة التحـاور أدىل  116وفــدا ببيانـات .وعكــن الطـرع علـ التوصـيات الــيت
قدمب أثناء تلر اجللسة يف الفرع ثانيا من هذا التقرير.
 -12وأعربب الوليات املتحدة األمريكية عن قلقرـا حيـال القيـود املفروضـة علـ حريـة التعبـي
والتجمعأ والتدخمل يف يؤون جراز الق اءأ يف مجلة أمور.
 -13وحثــب أورو ـوام تركيــا عل ـ تعزيــز املؤسســة الوطنيــة الرتكيــة حلقــوق اإلنســان وقســة
فر الوصول إىل التعليم وخاصة أما الفتيات.
 -14ورحبب مجرورية فنزوير البوليفارية بإنشاء املؤسسة الوطنية الرتكية حلقوق اإلنسان.
 -15وأث ــي ال ــيمن علـ ـ اإلد ــازات ال ــيت ع ــادت بالفا ــدة عل ـ ـ النس ــاء واألطف ــال واملس ــنة
واألي ـ ـ ا صوم اإلعاقـ ــة مـ ــن بـ ــة أف ـ ـراد اجملتمـ ــعأ وأحـ ــا علم ـ ـا باعتمـ ــاد ي ـ ـ التعـ ــديرت
التشريعات.
 -16ولح ــب زمبــابوم التعــديرت املدخلــة عل ـ الدســتور الرتك ـ وإنشــاء املؤسســة الوطنيــة
الرتكية حلقوق اإلنسان وبرام التوعية والتدريب ومد السن اإللزامية للتعليم إىل الثانية عشرة.
 -17ورحبــب أفغانســتان قزمــة التعــديرت املدخلــة عل ـ الدســتور وأثنــب عل ـ اعتمــاد تركيــا
القانون اخلا باملؤسسة الوطنية الرتكية حلقوق اإلنسان.
 -18وأثنــب ألبانيــا علـ اإلصــرحات التشـريعية والق ــا ية املدخلــة وأحاطــب قــق األفـراد يف
الستلناي أما احملكمة الدستورية.
 -19وأعربــب أنغــول عــن تقــديرها لتعــاون تركيــا مــع االيــة الدوليــة يف ميــدان احلريــات واحلقــوق
األساسية.
 -20ورحبب األرجنتة باعتماد اسرتاتيجية وخ ة عممل بش ن حقوق ال فمل ث2017-2013مل.
 -21وتقدمب أرمينيا بتوصيات.
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 -22ولح ــب أسـ ـرتاليا خم ــاوي اجملتمع ــة ال ــدوت وامل ــدين إزاء اس ــت دا الق ــوة يف التص ــدم
لرحتجاجات السياسية.
 -23وتقدمب النمسا بتوصيات.
 -24ورحبب أصربيجان بإنشـاء وييفـة أمـة امل ـامل واملؤسسـة الوطنيـة الرتكيـة حلقـوق اإلنسـان
وبإسرا تركيا يف احلوار بة احل ارات.
 -25ورحب ــب البح ـرين ب ــاملقررات الدراس ــية اجلدي ــدة بش ـ ن حق ــوق اإلنس ــان والدعقراطي ــة يف
مناه التعليمأ وباجلرود املبذولة من أجمل مكافحة الجتار بالبشر.
 -26وأعرب ــب ق ــر ع ــن تق ــديرها إلنش ــاء مؤسس ــات حق ــوق اإلنس ــان وخاص ــة ديـ ـوان أم ــة
امل امل .وأثنب عل تركيا لتقدعرا املساعدة اإلنسانية إىل الرجلة السورية.
 -27ورحبب بـيررود بالتحسـينات املدخلـة علـ التشـريعات الوطنيـة لتتمايـ مـع التزامـات
تركيا الدولية يف ال حقوق اإلنسان.
 -28وتســاءلب بلجيكــا عمــا إصا كــان املســؤولون عــن إنفــاص الق ـوانة يتلقــون التــدريب امتثــالا
ملدونة األمم املتحدة لقواعد سلو الشرطة.
 -29وأيادت بنن بتنفيذ توصيات اجلولة األوىل من السـتعراض الـدورم الشـاممل وباملبـادرات
املت ذة من أجمل تعزيز حقوق اإلنسان.
 -30وأعربب البوسنة واارسر عن اهتمامرا باحلصول عل املزيد من املعلومات بش ن خ ـة
العممل الوطنية املتعلقة باملساواة بة اجلنسة.
 -31ولح ــب بوتسـوانا التعــديرت الدســتورية املا ــة للحريــات األساســيةأ وإنشــاء املؤسســة
الوطنية الرتكية حلقوق اإلنسان.
 -32ويجعب المازيمل تركيا عل الن ما إىل ن ا روما األساس للمحكة اجلنا ية الدوليـة
عمرا بالتوصية اليت تقدمب هبا يف اجلولة األوىل من الستعراض الدورم الشاممل.
 -33وهن ت بروين دار السر تركيا عل التقد الذم أحرزته بشـ ن إضـفاء ال ـابع املؤسسـ
عل حقوق اإلنسانأ وأثنب عل التدابي الرامية إىل تعزيز املساواة بة اجلنسة.
 -34وأعربب بلغاريا عن تقديرها إلنشاء ديـوان أمـة امل ـاملأ وااليـة الوقا يـة الوطنيـة اوجـب
الموتوكول الختيارم لتفاقية مناه ة التعذيب و ي من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو
الرإنســانية أو املرينــة .ورحبــب باعتمــاد حزمــات اإلصــرحات الق ــا ية وإعــادة هيكلــة احملكم ـة
الدستوريةأ واجملل األعل للق اة واملدعة العامة.
 -35وامتــدحب كنــدا تركيــا لكو ــا أول مــن بــادر إىل توقيــع اتفاقيــة ل ـ أوروبــا بش ـ ن منــع
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزت والتصديق عليرا ثاتفاقية اس نبولمل.
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 -36ولح ب تشاد التحسينات املدخلة علـ اإلطـار القـانوين وإنشـاء املؤسسـات مـن أجـمل
تدعيم ال مانات املؤسسية يف ال حقوق اإلنسان.
 -37وأقرت ييل بالتقد احملرز عل صعيد املؤسسات إل أ ا رأت أن هنا
فيرا قسة عملية التنفيذ.

ـالت عكـن

 -38وأثنــب الصــة عل ـ تركيــا إلدخااــا إصــرحات يف اجملــالة التش ـريع واملؤسس ـ وعل ـ
اجلرود اليت بذلترا يف مكافحة الجتار باألي ا .
 -39وأعربــب جــزر القمــر عــن تقــديرها إلنشــاء هيلــات مســتقلة لل عــن لصــال امل ـواطنة يف
تركيا.
 -40ورحــب الكونغــو باإلصــرحات القانونيــة واملؤسســية يف ــال حقــوق اإلنســانأ و اربــة
التميي ــز وتعزي ــز جر ــاز الق ــاءأ والتع ــديرت القانوني ــة املدخل ــة يف ــال اإلره ــاب وفيم ــا يتعل ــق
بالصحافة.
 -41ولح ــب كوســتاريكا تعزيــز جرــاز الق ــاء بغيــة تعزيــز اســتقرليته وقدرتــه عل ـ محايــة
حقوق اإلنسان.
 -42ورحبب كوت ديفوار باحلوار الذم أطلق مـع اجملتمـع املـدين .ويـجعب تركيـا علـ تعزيـز
التدابي الرامية إىل محاية ضحايا العنف املنزت والعنف يف املدارد.
 -43ولح ــب كرواتيــا أن الق ـوانة الــيت ُســنب حــول التمييــز مل تفلــو يف احلمايــة مــن التمييــز
الواقع لش األسباب .وأيارت إىل أنه لي هنا ما يـنم عـن العـرتاي بالسـتنكاي ال ـميم
عن أداء اخلدمة العسكرية.
 -44ورحبب كوبا باجلرود اليت بذلترا تركيا ل مان احلق يف التعليم وإعمال حقوق ال فمل.
 -45وأعربب قم عن أسفرا ألن التوصيات اليت سبق أن تقدمب هبا انعكسب يف التقرير
الرحق يف اجلولة األوىل ب ريقة تنم عن متييز.
 -46وأعربــب اجلمروريــة التشــيكية عــن تقــديرها لرتكيــا لردهــا علـ بعــب األســللة الــيت أُعــدت
سلفا.
 -47ورحبــب الــدابر بإقامــة إطــار قــانوين ااــدي منــه العثــور علـ حــمل بالنســبة إىل األكـراد.
ولح ب وجود تدخمل من قِبمل السل ة التنفيذية يف عممل جراز الق ـاءأ وانعـدا للشـفافية كمـا
لح ب وجود ياهرة اإلفرت من العقاب.
 -48وأثنب جيبويت عل اجلرـود الـيت تبـذاا تركيـا مـن أجـمل تنفيـذ احلزمـات السـب مـن تـدابي
اإلصر الق ا منذ اجلولة األوىل لرستعراض الدورم الشاممل.
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 -49واعرتي إكوادور باجلرود املبذولة من أجمل تنفيـذ التوصـيات املتم
الدورم الشاممل ول سيما التوصيات املتعلقة باألي ا صوم اإلعاقة.

ـة عـن السـتعراض

 -50وصكــر ر ــي الوفــد الرتك ـ أن هنــا مشــاورات جاريــة مــع لثل ـ ال ا فــة العلويــة هبــدي
تلبي ــة م البر ــا .وق ــد نوقش ــب املش ــكرت ال ــيت يواجرر ــا املواطن ــون املنتم ــون إىل مجاع ـ ـة الروم ــا
فيما خيـ التعلـيم والعمالـة واإلسـكان والسياسـة الجتماعيـة والصـحة واعتُمـدت ُ ـ تركـز علـ
إ اد حلول يف هذا الصدد .وأضاي أن عد وجود أحكا ددة فيمـا يتعلـق باملثليـات واملثليـة
ومزدوج امليمل اجلنسـ ومغـايرم ااويـة اجلنسـانية وحـامل صـفات اجلنسـة ل يعـال أن حقـوقرم
ليسب م مونة قانونا .وم يقول إن هنا ققيقات جاريةأ وه من األمور امللزمة لرتكياأ يف
ق ــايا قت ــمل وأعم ــال عن ــف طال ــب أي اص ـا ينتم ــون إىل فل ــة املثلي ــات واملثلي ــة ومزدوج ـ املي ــمل
اجلنس ومغايرم ااوية اجلنسـانية وحـامل صـفات اجلنسـةأ وققيقـات بشـ ن مجيـع أنـواع جـرا م
الكراهية وصلر من أجمل قديد هوية اجلناة وتقـدعرم إىل العدالـة .علمـ ا بـ ن السـل ات الق ـا ية
تولب بعناية متابعة الدعوى القانونية يف هذا الصدد.
 -51وم ـ ـ ـ يق ـ ــول إن حق ـ ــوق األقلي ـ ــات يف تركي ـ ــا تن مر ـ ــا معاه ـ ــدة ل ـ ــوزان ال ـ ــيت أُبرم ـ ــب
عا  1923وإن املواطنة من ي املسلمة هم الذين يُصنفون يف فلة "األقليـات" .ولـي هنـا
أم تعريـف خـر يف تركيـا يُ لـق علـ مفرـو األقليـة .وأضـاي أن املـواطنة األتـرا الـذين ينتمــون
إىل أقليات ي مسلمة ام احلقوق واحلريات صا ا اليت يتمتع هبا يهم من املواطنة عل أساد
فــردمأ اــا يف صلــر احلــق يف أن تكــون اــم مدارســرم ودور عبــاد م ومؤسســا م ومستشــفيا م
ومن ما م اإلعرمية .وإصا جاء يف بعب البيانـات الفرديـة جـم علـ اليرـود فـإن تلـر البيانـات
تُدان عل أرفع املستوياتأ وتُت ذ بش ا اخل وات الرزمة الق ا ية أو اإلدارية .ولي هنا أية
قيــود مــن أم نــوع كــان عل ـ امل ـواطنة مــن ــي املســلمة فيمــا يتعلــق بتمــتعرم ققــوقرم الدينيــة.
وم ـ يق ــول إن هن ــا خ ـوات إ ابي ــة اي ــذت يف مي ــدان تعل ــيم امل ـواطنة م ــن ــي املس ــلمة
وثقافا م.
 -52وقــال ر ــي الوفــدأ يف معــرض الــرد عل ـ مس ـ لة طرحرــا الوفــد األرمــالأ إن الدعــاءات
واملـزاعم بوجـود حصـار لـي اـا أسـاد وهـ ل تعكـ الواقـع علـ األرض ولـي اـا مـا يرب رـا
ققــوق اإلنســان .وأضــاي أن النقــمل العــابر بــة أرمينيــا وبــة البلــدان األخــرى عكــن أن يــتم عــم
جورجيـا أو مجروريــة إيـران اإلسـرمية وعــم تركيــاأ كمـا أن هنــا رحــرت طـيان مبايــرة بــة تركيــا
وأرمينيا .ويف األسـبوع املاضـ أ اناسـبة الـذكرى السـنوية لوفـاة هيانـب دينـرأ أكـد ر ـي الـوزراء
مرة أخرى عل األ ية اليت توليرا تركيا اذ املس لة وعلـ الـنر اإلنسـاين الـذم تنترجـه يف هـذا
الصدد.
 -53وم ـ ر ــي الوف ــد ق ــا را إن تركي ــا تعك ــف عل ـ اي ــاص الت ــدابي الرزم ــة ملن ــع قرك ــات
م ـواطال البلــدان األخــرى لــن ســاولون اس ـت دا أراضــيرا للســفر إىل بلــدان أخــرى لرن ــما إىل
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اجملموعات الراديكاليةأ ومن املتوقع أي ا من بلدان املصـدر أن تت ـذ خ ـوات لاثلـة وأن تتعـاون
مع تركيا يف هذا امل مار.
 -54وصكر الوفد أن هنا  160مؤسسة من مؤسسات ال وا ف ي املسلمة يف تركيـا .وقـد
وضــعب ل ـوا و الغــرض منرــا معاجلــة مســا مل ملكيــة املؤسســات الــيت متتلكرــا خمتلــف اجلماعــات
الدينية .ويف  27ب/أ س 2011أ أُدرج يف قانون املؤسسات رقم 5737أ احلكـم املؤقـب
رقم 11أ وعلـ هـذا األسـاد قـرر لـ املؤسسـات قيـد  333ملكيـة عقاريـة باسـم املؤسسـات
وصرفب تعوي ات فيما يتعلق بـ  21ملكية عقارية.
صات الصلة ُ
 -55وأعربب مصر عن قلقرا حيال تدهور أوضاع حقوق اإلنسان وخاصة فيمـا يتعلـق قريـة
التعبي والتجمع.
 -56ولح ــب ينيــا الســتوا ية بارتيــا التــدابي املت ــذة لصــال األقليــات ومشــاركة امل ـرأة يف
احلياة السياسية.
 -57وأهاب ــب إس ــتونيا برتكي ــا بـ ـ ن تعم ــمل علـ ـ أن ي ــتمكن امل ــدافعون ع ــن حق ــوق اإلنس ــان
والصحفيون من العممل عل ما يرا بدون أن خيشوا املرحقة الق ا ية.
 -58وأثنب فنلندا عل اجلرود اليت تبذاا تركيا من أجمل محاية الرجلة إل أ ـا لح ـب أن
القيود املفروضة عل وسا ط اإلعر وعل األصوات امل الفة ما زالب يف ازدياد.
 -59ورحبب فرنسا بنا ب الوزير وبالوفد املرافق له.
 -60وهن ت ابون تركيا عل التعديمل الذم أدخلته عل الدستور الذم يعرتي ابـدأ التمييـز
اإل ــا أ وعلـ إنشــاء وييفــة أمــة امل ــامل وعلـ القــانون الــذم ســنته بشـ ن اإلرهــاب واإلدمــاج
الجتماع .
 -61ورحبـب أملانيــا بــالت ورات ال ار ــة فيمـا يتعلــق قريــة الــدين واملعتقـدأ إل أ ــا أعربــب عــن
قلقرا حيال القيود املفروضة عل التجمع السلم وعل حرية التعبي.
 -62وامتــدحب انــا تركيــا علـ التقــد الــذم أحرزتــه إل أ ــا تســاءلب عــن إزالــة ال ــمانات
القانونية األساسية.
 -63وتقدمب اليونان ببعب التوصيات.
 -64واعرتفب هندوراد باجلرود املبذولة منذ اجلولة األوىل من الستعراض.
 -65ورحبـ ــب هنغاريـ ــا باإلصـ ــرحات القانونيـ ــةأ وبإنشـ ــاء املؤسسـ ــة الوطنيـ ــة الرتكيـ ــة حلقـ ــوق
اإلنسان والتدابي الرامية إىل العرتاي باألقليات.
 -66واعرتفــب يســلندا بالتعــديرت املدخلــة علـ الدســتور إل أ ــا أعربــب عــن قلقرــا حيــال
القيود املفروضة عل حرية التعبي وعن قلقرا إزاء العنف املنزت.
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 -67ورحبــب اانــد قزمــة اإلصــرحات الق ــا ية والتحــول الــدعقراط أ وبإنشــاء وييفــة أمــة
امل امل وسياسات ققيق املساواة بة اجلنسة .ويجعب تركيا عل تعزيز مساواة املرأة مع الرجـمل
والتصدم للتمييز الذم ي ال األقليات وتنفيذ اتفاقية حقوق األي ا صوم اإلعاقة.
 -68ورحبب إندونيسيا باإلصرحات القانونية واملؤسسـية ومحايـة األطفـال امل ـالفة للقـانون
ومكافحة الجتار بالبشرأ وه إصرحات عكن تعزيزها.
 -69وأعربب أيرلندا عن قلقرا حيال القيود املفروضة عل حرية التعبي والتجمع السلم .
 -70ولح ب إسرا يمل اسـتمرار جتـرمي األصـوات امل الفـة والقيـود املفروضـة علـ الوصـول إىل
املعلومات.
 -71ورحبــب إي اليــا بــاجلرود الــيت تبــذاا تركيــا مــن أجــمل تعزيــز احلـوار بــة األديــان ويــجعترا
عل امل يف مكافحة عمالة األطفال.
 -72وأثــي اليابــان علـ تركيــا لقبواــا أعــدادا فــية مــن الرجلــة مــن بلــدان اجل ـوار ويــجعرا
عل امل يف تنفيذ اإلصرحات التشريعية.
 -73وأثــي األردن عل ـ تركيــا ملــا تبذلــه مــن جرــود خملصــة ودعوبــة هبــدي زيــادة تعزيــز ومحايــة
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
 -74وأثنــب كازخســتان علـ تركيــا للــدور الــذم ت ـ لع بــه يف تعزيــز التعــاون فيمــا بــة مجيــع
البلدان املنتمية إىل األسرة الرتكية ول سيما يف اجملال الثقايف.
 -75ورحبب كينيا بإنشاء تركيا للمؤسسة الوطنية الرتكية حلقوق اإلنسان يف ااونة األخية.
 -76وأثنــب الكويــب عل ـ تركيــا للتزمرــا بتنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراض الــدورم
الشاممل السابقأ لا يؤكد التزامرا ققوق اإلنسان.
 -77ولح ــب قي يزســتان أن املؤسســة الوطنيــة الرتكيــة حلقــوق اإلنســان يُـراد اــا أن تكــون
االيــة الوقا يــة الوطنيــة الــيت تُنــا هبــا مســؤولية النرــوض ارــا داخــمل إطــار الموتوكــول الختيــارم
لتفاقية مناه ة التعذيب و ي من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الانسانية أو املرينة.
 -78وأعربب مجرورية لو الدعقراطية الشعبية عن تقديرها للجرود اليت تبذاا تركيـا مـن أجـمل
محاية وصون حقوق املرأة وال فمل واألي ا صوم اإلعاقة.
 -79وأثنــب لتفيــا عل ـ جرــود تركيــا فيمــا خي ـ
وتوفي خدمات التعليم لرجلة.

رفــع معــدلت التحــاق الفتيــات باملــدارد

 -80وأعرب لبنان عن تقدير لرتكيا حلمايترا احلقـوق واحلريـات األساسـية كمـا يـنعك صلـر
يف إنشاء املؤسسات وسن التشريعات صات الصلة ققوق اإلنسان.
 -81ورحبب ليتوانيا باخل وات اإل ابية اليت ق عترا تركيا و منع التفاوتات.
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 -82وأعربــب لكســممك عــن يــكرها لرتكيــا عل ـ اجلرــود الــيت تبــذاا يف مســاعدة الرجلــة
السورية.
 -83ورحبب مد شقر بإنشاء ديوان أمة امل امل وفق ا ملباد باري .
 -84وأعربب ماليزيا عـن تقـديرها للتقـد احملـرز فيمـا يتعلـق ققـوق املـرأة ول سـيما مـن خـرل
إنشاء وزارة األسرة والسياسات الجتماعية.
 -85ولح ــب سويسـ ـرا أن هن ــا مش ــكرت جس ــيمة ت ــمل ب ــدون ح ــمل يف مي ــدان حق ــوق
اإلنسـ ــان .وخاص ـ ـةا فيمـ ــا يتعلـ ــق بالتوصـ ــيات الـ ــيت تقـ ــدمب هبـ ــا سويس ـ ـرا يف اجلولـ ــة األوىل مـ ــن
الستعراض الدورم الشاممل.
 -86ولح ب موريتانيا تعاون تركيا مع ليات حقوق اإلنسـان واجلرـود الـيت تبـذاا مـن أجـمل
تذليمل الصعوبات.
 -87ورحبــب موريشــيود ببــدء العمــمل يف تركيــا ابــدأ التعلــيم اإللزام ـ وبالتعــديمل الدس ــتورم
ال ــذم ي ــن علـ ـ التميي ــز اإل ــا فيم ــا يتعل ــق باألطف ــال والنس ــاء واملس ــنة واأليـ ـ ا صوم
اإلعاقة.
 -88واعرتفــب املكســير باإلدــازات التش ـريعية الــيت حققترــا تركيــا وأعربــب عــن تقــديرها ملــا
بذلته من جرود من أجمل تعزيز استقرلية جراز الق اء.
 -89وطلب اجلبـمل األسـود مـن تركيـا أن تقـد املزيـد مـن التفاصـيمل بشـ ن التـدابي الـيت ايـذ ا
ملنع الز ات املبكرة واملكرهة ب ريقة متكاملة.
 -90ورحب املغرب بان ما تركيا إىل الموتوكول الختيارم لتفاقية منع التعذيب و ـي مـن
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الرإنســانية أو املرينــةأ وبالتقــد احملــرز بشـ ن املســاواة بــة
اجلنسة واألخذ افرو اإلجراءات اإل ابية.
 -91وأعربــب ميابــار ع ـن تقــديرها للجرــود الــيت تبــذاا تركيــا فيمــا يتعلــق باســتعراض الق ـوانة
واللوا و والعممل عل مواكبترا للتزاما ا وتعردا ا الدولية.
 -92ولح ـ ــب ناميبيـ ــا تسـ ــليم تركيـ ــا ابـ ــدأ التمييـ ــز اإل ـ ــا بالنسـ ــبة إىل النسـ ــاء واألطفـ ــال
واملعوقة واملسنةأ وحزمات اإلصرحات الق ا ية.
 -93ودعــب هولن ــدا تركي ــا إىل اي ــاص املزيــد م ــن اخل ـوات فيم ــا يتعلــق بالعملي ــة الس ــلمية م ــع
األكراد وأعربب عن قلقرا حيال عدد الصحفية الذين يُرحقون ق ا ي ا.
 -94ولح ــب نيك ــارا وا اإلص ــرحات الدس ــتورية وحزم ــة ت ــدابي التح ــول ال ــدعقراط ال ــيت
ايذ ا احلكومة.
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 -95ولح ــن النيج ــر إدراج تركي ــا مب ــاد يف الدس ــتور م ــن بينر ــا مب ــدأ اإلجـ ـراءات اإل ابي ــة
بالنسبة للنساء واألطفال واملعوقة واملسنة وتعزيز األطر الق ا ية واملؤسسية.
 -96وأعربب النروي عن خماوفرا حيال التقـارير الـيت تفيـد بتزايـد التـدخمل يف وسـا ط اإلعـر
وفيما يتعلق بالرقابة الذاتية اليت يفرضرا الصحفيون عل أنفسرم.
 -97ويف معــرض الــرد عل ـ املنــدوب املصــرم أكــد ر ــي الوفــد الرتك ـ أن تركيــا تفــتو البــاب
أمــا كــمل التوصــيات والنتقــادات البنــاءة بش ـ ن األخــذ باملســار الــدعقراط واحلريــات األساســية
وخاص ــة حق ــوق اإلنس ــانأ ا ــا أ ــا م ــن الق ــيم العاملي ــة إل أن ــه ك ــان ب ــود الوف ــد ل ــو كان ــب تل ــر
النتقادات والتوصيات م تاها أطراي تلتز بذات القيم العاملية املشرتكة مثمل تركيا.
 -98وأضــاي ق ــا را إن تركي ــا تعت ــم حري ــة التعب ــي ووســا ط اإلع ــر عنص ـرا ل ــي عن ــه م ــن
عناصــر الن ــا الــدعقراط  .وم ـ يقــول إن جرعــة الدعايــة للمن مــات اإلرهابيــة أُعيــد تعريفرــا
وعدلب لتعك ضرورة توافر املزيد من املعايي امللموسة ح تتم اإلدانـة .وقـد أُنشـق فريـق عامـمل
ُ
داخــمل وزارة العــدل مــن أجــمل قديــد األحكــا القانونيــة الــيت قــد تفــرض قيــودا علـ حريــة التعبــي.
وهنا أ يف تركياأ تعددية كاملة لآلراء فيما يتعلق باملن مات اإلعرمية.
 -99وأوضو ر ي الوفد أن األسباب الـيت دعـب إىل احتجـاز أيـ ا أُيـي إلـيرم اسـم
"الصحفية احملتجزين"أ لي اا عرقة ب نش ترم الصحفية .وقـال إن هنـا أ بتـاري  23كـانون
الثاين/ينـ ــاير 2015أ مـ ــا موعـ ــة  31ي ص ـ ـ ا رهـ ــن الحتجـ ــازأ مـ ــنرم  29ي ص ـ ـ ا أُدين ـ ـواأ
وي صــان رهــن احلــب الحتي ـاط بــتُرم منرــا ع ــوية من مــة إرهابيــة مســلحةأ و اولــة قلــب
الن ا الدستورمأ أو القتمل العمد والبتزاز.
 -100وأكــد ر ــي الوفــد عل ـ أن جرــاز الق ــاء مســتقمل عــن الســل تة التش ـريعية والتنفيذيــة
وقــد ب ُــمل العمــمل بــاحلب الحتيــاط ك حــد التــدابي احلما يــة الواســعة الســت دا  .كمــا أن مــدة
حالت الحتجاز ومعدلت الحتجاز يف السجون قد تقلصب بشكمل ها مل.
 -101ولحــن الوفــد أن قــانون احلشــود واملسـيات قــد جــرى تعديلــه ل ــمان مشــاركة اجلمــاهي
يف قديد أماكن التجمعات وطُـرق سـيها .كمـا أن األسـلحة الـيت تُ لـق الغـاز املسـيمل للـدموع ل
تُســت د إل مــن قبــمل املــويفة املــرخ اــم باســت دامرا .وفيمــا خيـ األحــداس املعروفــة باســم
احتياجات ُمتنزع يزمأ قال ر ي الوفـد إن املسـؤولة عـن إنفـاص القـوانة تـدخلوا ضـمن احلـدود
اليت يرمسرا القانون وحسب ما أملته ال رورة يف تمع دعقراط  .وفيما يتعلق بدعاوى است دا
مــويف إنفــاص القــانون للق ـوة املفرطــة فــإن املســؤولة قــد قُــدموا إىل العدالــة .ونتيجــة للتحقيقــات
اإلداريــة ت توقيــع عقوبــات عل ـ  149مــن املــويفة .وفيمــا خي ـ الــدعاوى الق ــا يةأ ت البــدء
يف  329عمليــة مــن عمليــات التحقيــق أســفرت  59منرــا عــن عــد مرحقــة املترمــةأ يف حــة
أســفر عــدد مــن امللفــات املتبقيــة عــن إحالــة املترمــة إىل النيابــة العامــة .وقــد ُحكــمأ يف ااون ــة
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األخ ــيةأ علـ ـ ض ــاب ة م ــن ض ــبا الش ــرطة بالس ــجن مل ــدة  10س ــنوات لك ــمل منرم ــا .وهن ــا
ققيقات أخرى ل تزال معلقة.
 -102وق ــال الوف ــد إن املراقب ــة اإللكرتوني ــة واإلقام ــة اجلمي ــة يف البي ــب ع ــن طري ــق دوا ــر مراقب ــة
سلوكرما من الوسا مل املست دمة حاليا كبديمل عن السجن.
 -103وللحيلولــة دون جلــوء يــرطة مكافحــة الشــغب إىل الســت دا املفــر للقــوةأ ومــن أجــمل
ال ــتحكم يف األخ ــاء الفردي ــةأ ُزود أفـ ـراد الش ــرطة ــوص كم ــا أن تل ــر اخل ــوص قم ــمل اان أرقامـ ـا
لتحديــد هويــة مــن يلبســرا .وعــروة عل ـ صلــرأ صــدرت توجيرــات بش ـ ن اإلج ـراءات واملبــاد
اخلاص ــة بالت ــدابي ال ــيت تت ــذها قـ ـوات الش ــرطة املكلف ــة اكافح ــة الش ــغب يف إط ــار التجمع ــات
واملسياتأ كما صدر تعميم حول أسلحة إطرق الغاز املسيمل للدموع والذخية.
 -104ويف إطــار سياســة عــد التســامو إطرقـ ا بشـ ن التعــذيب وســوء املعاملــةأ هنــا كــاميات
ترقب ما سدس يف مجيـع الـدوا ر املعنيـة اـا يف صلـر ُـري الحتجـازأ كمـا أن السـجرت ُقفـن
ملــدة ثرثــة يومـا .وقــد اافــب عــدد القـرارات الق ــا ية والت ديبيــة الــيت ايــذت يف ااونــة األخــية
بش ن "جتاوز حد است دا القوة" و"جرا م التعذيب" .نتيجة للتدابي اليت ايذت.
 -105وقــد أثــار بعــب الوفــود ق ــية قــم أ وموقــف تركيــا مــن هــذ الق ــية معــروي جيــداأ
وليسب تركيا يف حاجة إىل تكرار املوقف الذم ايذته يف صلر الوقبأ كما أن هـذا احملفـمل لـي
هو املكان الر ق للحديث عن احلقا ق اليت أدت إىل نشوء الصراع القمص وإىل إدامته.
 -106وامتــدحب ُعمــان تركيــا ملــا أدزتــه خاصــة فيمــا يتعلــق باملســا مل الــيت ــم امل ـرأة وال فــملأ
ول سيما احلق يف التعليمأ والتحاق الفتيات باملدارد.
 -107ورحبب باكستان بالتعديمل الذم أدخلته تركيا عل دستورها فيما خي
وقانون منع العنف املمارد عل املرأة.

التمييـز اإل ـا

 -108وهن ـ ت بنم ــا تركي ــا لتص ــديقرا عل ـ الموتوك ــول الختي ــارم لتفاقي ــة مناه ــة التع ــذيب
و ــي مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الرإنســانية أو املرينــةأ وحثتر ـا عل ـ التصــديق
عل الموتوكولة الختيارية لتفاقية حقوق ال فمل واتفاقية حقوق األي ا صوم اإلعاقة.
 -109وتساءلب الفلبة عن خ ط تركيا الرامية إىل تعزيز قدر ا علـ تنفيـذ قـوانة العمـمل الـيت
قم العمال املراجرين.
 -110وســلمب بولنــدا قــدوس ت ــورات إ ابيــة يف تركيــا ــو املســاواة بــة اجلنســة و اربــات
العنف املنزت.
 -111ورحبب المتغال باعتماد تركيا خل ة العممل الوطنية ملكافحة العنف املنـزت املمـارد علـ
املرأة.
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 -112ولح ــب ب ــنغردي العملي ــات ال ــيت قام ــب هب ــا تركي ــا يف ــال اإلص ــر أ والت ــدابي
القانونية واملؤسسية املت ذةأ والتدريب املقد للمويفة العمومية.
 -113وأثنب مجرورية كوريا عل تركيا ملا حققته من إصرحات دستورية وللتـدابي الـيت ايـذ ا
يف إطار حزمات التدابي اإلصرحية الق ا ية مثمل حزمة تدابي التحول الدعقراط .
 -114ورحبب مجرورية مولدوفا بإنشاء تركيا للجنة املعنية بالتعوي ات اخلاصة ققوق اإلنسان
وباخل وات املت ذة حملاربة الجتار بالبشر .وتساءلب عما إصا كانب تركيا تفكر يف التصديق عل
اتفاقية ل أوروبا بش ن اإلجراءات اخلاصة اكافحة الجتار بالبشر.
 -115ولح ب رومانيا إنشاء تركيا لآللية الوقا ية الوطنية ملنع التعذيبأ كما لح ب اجلرود
اليت تبذاا تركيا من أجمل مكافحة الجتار باألي ا .
 -116ورحب القاد الروس باإلصرحات اليت أدخلترا تركيا يف ال الق اء واعتمـاد قـانون
اربـة اإلرهــاب وتعزيـز التكامــمل الجتمـاع أ وإنشــاء وييفـة أمــة امل ـاملأ وإتاحــة إمكانيـة تقــد
األفراد بشكاوى إىل احملكمة الدستورية.
 -117ونوهب رواندا باعتماد تركيا خل ة العممل الوطنيـة املعنيـة اكافحـة العنـف املنـزت املمـارد
عل املرأةأ وبإنشاء وزارة األسرة والسياسات الجتماعية.
 -118ورحبب السنغال بالدستور الرتك اجلديد وبالتعديمل املدخمل عل القانون اجلنا وقزمة
تــدابي التحــول الــدعقراط وبإنشــاء املؤسســة الوطنيــة الرتكيــة حلقــوق اإلنســانأ والتصــديق عل ـ
الموتوكول الختيارم لتفاقية مناه ة التعذيب و ي من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو
الرإنسانية أو املرينة.
 -119ويجعب صربيا تركيا عل امل يف بذل اجلرود الرامية إىل ققيق املساواة بة اجلنسة
يف اجملالت الجتماعية والسياسية والقتصادية.
 -120وأعرب ــب س ـياليون ع ــن قلقر ــا حي ــال التق ــارير ال ــيت تفي ــد ب ـإفرت الش ــرطة يف تركي ــا م ــن
العقابأ وحثترا عل ضمان استقرلية جراز الق اء وتعزيز التكاممل بة الديانات.
 -121وأثنــب ســنغافورة عل ـ تركيــا لض ـ رعرا بإصــرحات قانونيــة واســعة الن ــاق ورحبــب
بت كيدها عل املساواة وعل عد التمييز يف الدستور.
 -122وأثنـ ــب سـ ــلوفاكيا عل ـ ـ تركيـ ــا لقخـ ــذ قـ ــق األف ـ ـراد يف التقـ ــد بشـ ــكاوى إىل احملكمـ ــة
الدستورية.
 -123وامتـ ــدحب سـ ــلوفينيا تركيـ ــا لسياسـ ــة األب ـ ـواب املفتوحـ ــة الـ ــيت تنترجرـ ــا ـ ــو الرجل ـ ــة
الســوريةأ ولح ــب أنــه ل ت ـزال هنــا قــديات م روحــة أمامرــا يف ــال ققيــق املســاواة بــة
اجلنسة.
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 -124وأثــي الصــومال عل ـ تركيــا لتصــديقرا عل ـ اتفاقيــة ل ـ أوروبــا بش ـ ن منــع ومكافحــة
العنف املمارد عل املرأة والعنف املنزت.
 -125ورحب جنوب السودان بكر تركيا مع الرجلة السورية وتكافلرا معرم ومحايترا ام.
 -126ورحبــب إســبانيا بتصــديق تركيــا عل ـ الموتوكــول الختيــارم لتفاقيــة مناه ــة التعــذيب
و ي من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو املرينةأ ي أ ا أعربب عـن قلقرـا
حيال القيود املفروضة عل حرية الرأم وتكوين اجلمعيات والتجمع.
 -127وأثنب سرم لنكا علـ الـنر الـذم ايذتـه تركيـا حيـال النرـوض باألسـرة بوصـفرا لبنـة
يف صر التماسر الجتماع .
 -128وامتــدحب دولــة فلسـ ة تركيــا علـ اجلرــود الــيت تبــذاا ملكافحــة التمييــز وتعزيــز حقــوق
اإلنسان وخاصة فيما يتعلق باحلصول عل التعليم وإصر املناه .
 -129ورحــب الســودان بالتــدابي الــيت ايــذ ا تركيــا مــن أجــمل قســة محايــة حقــوق اإلنســان
بــالرتكيز عل ـ النســاء واألطفــال واألي ـ ا صوم اإلعاقــةأ وامتــدحترا إلدخااــا تعــديرت عل ـ
الدستور عا .2010
 -130وأقــرت الســويد رــود تركيــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز محايــة حريــة التعبــي إل أ ــا لح ــب أن
السل ات تشجع عل الرقابة الذاتية.
 -131واعرتفــب ملــديف بــاجلرود الــيت تبــذاا تركيــا مــن أجــمل مكافحــة العنــف املمــارد عل ـ
النساء وجرا م الشري؛ ويجعترا عل تعزيز اجلرود اليت تبذاا من أجمل قسة نوعية التعليم.
 -132وتس ــاءلب اجلمروري ــة العربي ــة الس ــورية ع ــن األه ــداي ال ــيت تتوخاه ــا تركي ــا يف انتراجر ــا
لسياسة احلدود املفتوحة واحلماية املؤقتة وت بيق قانون مكافحة اإلرهاب.
 -133ورحب ــب طاجيكس ــتان بتنفي ــذ تركي ــا الفعلـ ـ لقط ــر القانوني ــة املتص ــلة قق ــوق اإلنس ــان
واإلصرحات الق ا ية .كما رحبب بتعزيز صلر.
 -134ورحبــب تايلنــد باعتم ــاد تركيــا حلزم ــة تــدابي التح ــول الــدعقراط ع ــا  2013لــا يع ــزز
حقوق األقليات.
 -135ولح ب تيمور ليشيت احلماية اليت تقدمرا تركيا من عمالة األطفال إل أ ا ت مل تشعر
بالقلق حيال العنف املمارد عل املرأة ر م التقد احملرز يف ال حقوق املرأة.
 -136وأثنب تو و عل اإلصرحات الشاملة القانونية والسياسية يف ال حقوق اإلنسان.
 -137ولح ــب تــون اإلصــرحات القانونيــة املدخلــة يف ــال حقــوق اإلنســان ومحايــة امل ـرأة
من العنف والتمييزأ ويجعب تركيا عل التصديق عل املعاهدات اليت مل توقع عليرا بعد وعلـ
أن تعممل عل أن تتماي املؤسسة الوطنية الرتكية حلقوق اإلنسان مع مباد باري .
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 -138ولح ب تركمانستان حزمـات التـدابي اإلصـرحية الق ـا ية الراميـة إىل تعزيـز اسـتقرلية
جراز الق اء وتيسي الحتكا إىل العدالة.
 -139وأثنــب أوكرانيــا عل ـ تركيــا للجرــود الــيت تبــذاا مــن أجــمل تنفيــذ التوصــيات لرســتعراض
الدورم الشاممل وعل حزمة التدابي اإلصرحية الق ا ية اليت اعتمدها المملان.
 -140ورحبب اململكة املتحدة لمي انيا الع م وأيرلندا الشمالية بـاخل وات الـيت ايـذ ا تركيـا
ملعاجلــة الق ــايا الكرديــة ــي أ ــا أعربــب عــن قلقرــا إزاء التقييــدات املفروضــة علـ حريــة التجمــع
وحرية التعبي.
 -141وامتــدحب اجلزا ــر تركيــا لتنقيحرــا الدســتور وإنشــاء عــدد مــن املؤسســات الغــرض منرــا
تعزيز حقوق اإلنسان.
 -142وأكــد ر ــي الوفــد الرتك ـ عل ـ أن املســاواة بــة الرجــمل وامل ـرأة أمــا القــانون ه ـ أحــد
املبــاد األساســية ال ـواردة يف الدســتور الرتك ـ  .وقــال إن هنــا تعريف ـا جديــدا أدرج يف الدس ــتور
نتيج ــة لتنق ــيو أُدخ ــمل يف ع ــا  .2010ويس ــمو صل ــر التنق ــيو ب ــالتمييز اإل ــا لص ــال املـ ـرأة.
وأضاي أن تركيا كانب أول من وقع وصدق عل اتفاقية اس نبول اليت أبرمرا ل أوروباأ كما
دخــمل القــانون رقــم  6248بشـ ن محايــة األســرة ومنــع العنــف املمــارد علـ املـرأة حيــز النفــاص مــع
ت مينه أحكاما تتمش مع التفاقية .وجرى قديث خ ة العممل الوطنية ملكافحة العنف املنـزت
املم ــارد علـ ـ املـ ـرأةأ يف الف ــرتة  .2015-2012وق ــال إن تركي ــا ت ــرى أن جـ ـرا م الش ــري تع ــد
انتراكــات يــنيعة حلقــوق اإلنســان ل عكــن تميرهــا مــن من لقــات اجتماعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة.
كمــا أن قــانون العقوبــات الرتكـ ــر عمليــات القتــمل بــدواع حفــن الشــري بتســلي ه عقوبــات
مغل ة تصمل إىل السجن املؤبد.
 -143وجــرى تعــديمل القــانون اخلــا باألي ـ ا صوم اإلعاقــة وفق ـا للــنر املبــة يف اتفاقيــة
حقــوق األي ـ ا صوم اإلعاقــة واللتزامــات ال ـواردة فيرــا .وأُدخلــب قســينات يف املــدارد الــيت
يذهب إليرا أطفال صوو اإلعاقة .وقد وقعب تركيا عل اتفاقييت من مة العممل الدولية رقـم 167
و 176يف عـ ــا  .2014وقـ ــد وصـ ــلب التفاقيتـ ــان إىل املرحلـ ــة األخـ ــية مـ ــن عمليـ ــة التصـ ــديق
عليرما.
 -144ودخمل قانون األجانـب واحلمايـة الدوليـة حيـز النفـاص يف  11نيسـان/أبريمل 2014أ كمـا
ووضـع للمـرة األوىل تعريـف لاجـراءات املتعلقـة
اكتسب مبدأ عد اإلعادة القسرية سندا قانونيـاُ .
بتصريو اإلقامة لقسباب اإلنسانية واليات احلماية الثانويةأ وكذلر "للحماية املؤقتـة" الـيت متـنو
يف حــالت التــدفق اجلمــاع لرجلــة .والعمــمل جــار عل ـ قــد وســاق عل ـ وضــع قــانون منــع
الجتار بالبشر ومحاية ال حايا.
 -145وي ـ ــدد الوف ـ ــد عل ـ ـ أن وثيق ـ ــة الس ـ ـرتاتيجية وخ ـ ــة العم ـ ــمل ال ـ ــوطنيتة بش ـ ـ ن حق ـ ــوق
ال فملأ 2017-2013أ تركز عل إبقاء الفتيـات ضـمن املن ومـة التعليميـةأ وصلـر بغـرض منـع
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الز ات املبكرة .وقد تدىن معدل األمية يف أوسـا النسـاء و الفتيـات الرتكيـات علـ مـدار العقـد
املاض ـ  .وصــدقب تركيــا عل ـ اتفاقيــة من مــة العمــمل الدوليــة بش ـ ن ح ــر أســوء أيــكال عمــمل
األطفال املممة عا  1999ثرقم 182مل .وت ـمنب وثيقـة السـرتاتيجية وخ ـة العمـمل الـوطنيتة
تدابي أساسية بش ن منع عمالة األطفال.
 -146وأضـاي الوفــد أن تركيــا تشــكمل مــرصا منـا ألكثـر مــن  1.6مليــون مـواطن ســورمأ وقــد
وصــمل الــرقم إصا مــا احتســب ــيهم مــن الرجلــة إىل مليــوين ي ـ  .وامتثــالا للتزامــات تركيــا
الدولي ــة انترج ــب سياس ــة األبـ ـواب املفتوح ــة أم ــا مجي ــع الس ــورية والعـ ـراقية ال ــذين ف ــروا نتيج ــة
الص ـراعات ال ــدا رة يف س ــوريا والع ـراق ط ـوال الس ــنوات األرب ــع املاض ــية .وق ــد بلغ ــب األم ـوال ال ــيت
أنفقترا تركيا يف إطار استجابترا اإلنسانية  5مليارات دولر أمريك يف حـة يـمل مـوع الـدعم
الثنا واملتعدد األطـراي عنـد مسـتوى  300مليـون دولر أمريكـ  .وردا علـ بعـب الدعـاءات
قال الوفد إن ا ا تركيا بإساءة معاملة السورية وبعـد اإلسـرا بقسـط يف تلبيـة احتياجـا م إبـا
يرق إىل مصايف نكران العبء ااا مل الواقع عل تركيا والت حيات الع يمة اليت قدمترا.
 -147وأعــرب ر ــي الوفــد عــن يــكر جلميــع مــن ح ــر جلســة الســتعراض الــدورم الشــاممل
لرتكيــا وأضــاي أن تركيــا أحاطــب علم ـا باألســللة الــيت طرحــب والتوصــيات الــيت قــدمب خ ــرل
اجللسة وستدرسرا بكمل عناية.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -148نظرت تركيا في التوصيات التالية التي قدمت خالل الحوار التفاعلي وأعربتت عتن
تأييدها لها:
 -1-148مواصت تتلة سياست تتتها المتعلقت تتة باالنفت تتماو آلل ت ت االتفاقيت تتات وا ليت تتات
الدولية واإلقليمية بشأن حقوق اإلنسان والحريات (الكويت)؛
 -2-148مواصت تتلة النظت تتر فت تتي مست تتألة انفت تتمامها آلل ت ت نظت تتاو رومت تتا ايساست تتي
للمحكمة الجنائية الدولية (هنغاريا)؛
 -3-148اإلسراع بالتصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفتل
المتعلق بإجراء تقديم البالغات (البرتغال)؛
 -4-148اإلست تراع بعملي تتات التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة
حق تتوق ايص تتياا عوي اإلعاق تتة والبروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة حق تتوق الطف تتل
المتعلق بإجراء تقديم البالغات علما بأن تركيا قد وقعت علت هتنين البروتوكتولين
عامي  2009و 2012عل التوالي (زمبابوي)؛
__________

** مل قرر الستنتاجات والتوصيات.
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 -5-148المفتتي فتتي الوفتتاء بااللتزامتتات التتتي اتيتتنتها عل ت الصتتعيد التتدولي
وكنلك في تنفين المعاهدة الدولية المصدق عليها (كازاخستان)؛
 -6-148مواص تتلة آلدخ تتال التع تتديالت التشت تريعية ايساس تتية المتعلق تتة بحق تتوق
اإلنسان (الكويت)؛
 -7-148مواصلة الجهود التتي تبتنلها فتي مجتال اإلصتالا القتانوني متن أجتل
زيادة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البلد (جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 -8-148مواص تتلة مواءم تتة تشت تريعاتها الوطني تتة م تتو الص تتكو الدولي تتة لحق تتوق
اإلنسان التي أصبحت طرفا فيها(،نيكاراغوا)؛
 -9-148مواصتتلة عمليتتة ستتن القتتوانين الجديتتدة التتتي متتن صتتأنها أن تفتتمن
تمكن جميو أفراد الشعب التركي من التمتو بها عل النحو الكامل (الفلبين)؛
 -10-148اعتم تتاد ق تتانون جدي تتد يحظت تر ميتل تتف أن تتواع التميي تتز وي تتن
المساواة في القطاعين العاو والياا ،ورصد الشكاوى المقدمة (ألبانيا)؛

عل ت ت

 -11-148اإلست تراع بوض تتو اللمس تتات ايخي تترة علت ت مش تتروع الق تتانون الي تتاا
بمكافحة االتجار بالبشر وحماية الفحايا (البحرين)؛
 -12-148اعتم تتاد الق تتانون الي تتاا بمن تتو االتج تتار بالبش تتر وحماي تتة الف تتحايا
(قيرغيزستان)؛
 -13-148تعزيز التعديالت المدخلة عل القوانين الحاليتة لتتن علت مالحقتة
ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء وخاصة أعمال العنف المنزلي (بنما)؛
 -14-148مواصلة بنل جهودها لفمان حماية القوانين الجديدة لحرية التعبيتر
عل صفحات اإلنترنت وغيرها من المجاالت (التفيا)؛
 -15-148مواص تتلة ب تتنل جهوده تتا م تتن أج تتل اعتم تتاد ق تتانون مكافح تتة االتج تتار
بالبشر وحماية الفحايا (السودان)؛
 -16-148اعتم تتاد ق تتانون ص تتامل لمكافح تتة التميي تتز وتنفي تتن علت ت نح تتو فع تتال
(الجمهورية التشيكية)؛
 -17-148مواص تتلة اعتم تتاد تشت تريعات ص تتاملة الغ تترض منه تتا مكافح تتة التميي تتز،
بما في علك التمييز ضد المرأة (دولة فلسطين)؛
 -18-148اإلس ت تراع باعتمت تتاد مشت تتاريو القت تتوانين الياصت تتة بالمست تتاواة ومناهفت تتة
التمييز ،وهيئات ورصد وآلنفاع تلك القوانين (ليتوانيا)؛
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 -19-148التعجيتتل باستتتكمال مشتتروع القتتانون اليتتاا بمنتتو االتجتتار بالبشتتر
وحماية الفحايا "واعتماد علك القانون (آلندونيسيا)؛
 -20-148آلنش تتاء الم سست تتة الوطني تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وفقت ت ا لمبت تتاد بت تتاريس
(نيكاراغوا)؛
 -21-148اتي تتاع الت تتدابير الالزم تتة لحص تتول دي تتوان أم تتين المظ تتالم والم سس تتة
الوطنيت تتة التركيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان عل ت ت االعتمت تتاد مت تتن الفئت تتة "ألت تتف" (البوست تتنة
والهرسك)؛
 -22-148التفكير في التقدو بطلب لحصول الم سسة الوطنية التركيتة لحقتوق
اإلنسان عل االعتماد من الفئة "ألف" (هنغاريا)؛
 -23-148تعزيز الم سسة الوطنية التركيتة لحقتوق اإلنستان لفتمان استتقالليتها
وفعاليتها وفقا لمباد باريس (صيلي)؛
 -24-148تنفيتتن كتتل التتتدابير الالزمتتة الفتتامنة المتثتتال هيئتهتتا الوطنيتتة لحقتتوق
اإلنسان لمباد باريس عل النحو الكامل (جزر القمر)؛
 -25-148اتياع التدابير الالزمة لفتمان العمتل علت امتثتال الم سستة الوطنيتة
التركية لحقوق اإلنسان لمباد باريس (كينيا)؛
 -26-148العمل عل تعزيز قدرات الم سستة الوطنيتة التركيتة لحقتوق اإلنستان
وفقا لمباد باريس (النيجر)؛
 -27-148مواصتتلة الجهتتود التتتي تبتتنلها تركيتتا متتن أجتتل تطتتوير برامجهتتا داختتل
اإلط تتار المش تتروع المس تتم "المواطن تتة ف تتي آلط تتار الديمقراطي تتة وحق تتوق اإلنس تتان"
(اليمن)؛
 -28-148اتياع المزيتد متن التتدابير وفقتا الستتراتيجية وخطتة العمتل التوطنيتين
لحقوق الطفل ،بغرض ضمان حقوق الطفل ومكافحة الزواج المبكر (ألبانيا)؛
 29-148تكثيت تتف جهودهت تتا مت تتن أجت تتل تنفيت تتن خطت تتة العمت تتل الوطنيت تتة لتحقيت تتق
المساواة بين الجنسين للفترة ( 2015-2013غينيا االستوائية).
 -30-148تكثيت تتف جهودهت تتا مت تتن أجت تتل تنفيت تتن خطت تتة العمت تتل الوطنيت تتة الياصت تتة
بالمساواة بين الجنسين في تركيا (أعربيجان)؛
 -31-148مواص تتلة جهوده تتا م تتن أج تتل آلنش تتاء اللجن تتة المس تتتقلة لرص تتد تنفي تتن
القوانين (قطر)؛
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 -32-148تعزيز آلياتها الداخلية من أجل تنفيتن البروتوكتول االختيتاري التفاقيتة
مناهفة التعنيب وغير متن ضتروا المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالآلنستانية أو
المهينة (آلسبانيا)؛
 -33-148تعزيتتز ميتلتتف آليتتات الرصتتد المنشتتأة متتن أجتتل آلنفتتاع التش تريعات
وخطتتا العمتتل الجديتتدة علت نحتتو فعتتال ،وخاصتتة تلتتك التتتي تركتتز علت استتتيعاا
أكثر الشرائح السكانية تهميش ا (موريشيوس)؛
 -34-148التعجي ت تتل بعملي ت تتة اعتم ت تتاد االس ت تتتراتيجية وخط ت تتة العم ت تتل ال ت تتوطنيتين
لمناهفة العنف الممارس عل الطفل (بنن)
 -35-148مواصت تتلة بت تتنل جهودهت تتا مت تتن أجت تتل التنفيت تتن المالئت تتم ل صت تتالحات
الدستورية التي أدخلتها فيما يتعلق بحماية ايطفال والمسنين (آلكوادور)؛
 -36-148تجدي تتد التزامه تتا بإدخ تتال آلص تتالحات ص تتاملة علت ت قوانينه تتا به تتد
ضمان سيادة القانون ،وحرية التفكير والتدين والتعبيتر وحريتة وستائا اإلعتالو وفقت ا
للمعايير الدولية (آليطاليا)؛
 -37-148مواصتتلة تطتتوير اإلطتتار الم سستتي فيمتتا يتعلتتق بتعزيتتز وحمايتتة حقتتوق
اإلنسان (ايردن)؛
 -38-148مواصلة جهودها من أجل تعزيتز آلطتار حمايتة وتعزيتز حقتوق اإلنستان
(كازاخستان)؛
 -39-148مواصلة العمل عل ضمان حقوق الطفل علت النحتو التتاو (االتحتاد
الروسي)؛
 -40-148مواصلة سياساتها الرامية آلل تحسين حقوق المرأة (ايردن)؛
 -41-148اإلس ت تراع فت تتي بت تتنلك الجهت تتود الراميت تتة آلل ت ت منت تتو صت تتبكات الجريمت تتة
المنظمة (لبنان)؛
 -42-148المفي في تعزيز لجنة منو الزيجات المبكرة والمكرهة (ميانمار)؛
 -43-148اعتماد االستراتيجية وخطتة العمتل التوطنيتين بشتأن العنتف الممتارس
عل الطفل (بنغالديش)؛
 -44-148مواصلة تنفين ما جاء في وثيقة االستراتيجية وخطة العمتل التوطنيتين
بشأن حقوق الطفل (ميانمار)؛
 -45-148مواص ت ت تتلة تنفي ت ت تتن حزم ت ت تتة ت ت ت تتدابير التح ت ت تتول ال ت ت تتديمقراطي2013 ،
(باكستان)؛
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 -46-148المفتتي فتتي تطتتوير آليتتات اإلنفتتاع بمتتا يت دي آللت تنفيتتن خطتتة العمتتل
الوطني تتة بش تتأن مكافح تتة العنت تتف المنزل تتي المم تتارس عل ت ت المت ترأة بش تتكل متست تتق
(البرتغال)؛
 -47-148مواصتتلة بتتنل الجهتتود متتن أجتتل تحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتين فتتي
سياق خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين (الجزائر)؛
 -48-148آلنجت تتاز العمت تتل المفت تتطلو ب ت ت مت تتن أجت تتل وضت تتو است تتتراتيجية وطنيت تتة
لمكافحة العنف الممارس عل الطفل (الصومال)؛
 -49-148مواصتتلة تنفيتتن االستتتراتيجية وخطتتة العمتتل التتوطنيتين بشتتأن حقتتوق
الطفل (الجزائر)؛
 -50-148االستمرار في بنل الجهود في مجال التدريب عل حقتوق اإلنستان
وال سيما تدريب الموظفين العاملين في آلطار الم سسات اإلصالحية (السنغال)؛
 -51-148تعزيتتز الحمتتالت الدعائيتتة الياصتتة بعتتدو جتتواز قبتتول أي انتهاكتتات
لحقوق اإلنسان (طاجيكستان)؛
 -52-148االست ت تتتمرار فت ت تتي التعت ت تتاون النشت ت تتا مت ت تتو آليت ت تتات حقت ت تتوق اإلنست ت تتان
(أعربيجان)؛
 -53-148زيتتادة تعزيتتز التزاماتهتتا الدوليتتة فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان بيصتتوا
مبدأ التعاون والحوار مو آليات ايمم المتحدة لحقوق اإلنسان (كازاخستان)؛
 -54-148االستمرار فتي تعاونهتا متو ايمتم المتحتدة وستائر المنظمتات الدوليتة
وآليت تتات حقت تتوق اإلنست تتان بغت تترض التغلت تتب عل ت ت العقبت تتات والتحت تتديات المتبقيت تتة
(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 -55-148تعجيل خطة التعاون مو المكلفين فتي واليتات فتي آلطتار اإلجتراءات
الياصة وعلك بالرد باإليجاا عل طلبات الزيارة المعلقة (التفيا)؛
 -56-148مواصلة ضمان مساواة جميو مواطنيهتا وخاصتة ايقليتات متن ختالل
اتباع وسائل تشريعية وتنظيمية عادلة (سنغافورة)؛
 -57-148مواص تتلة جهوده تتا الحمي تتدة الرامي تتة آللت ت تمك تتين المت ترأة ف تتي الحي تتاة
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعامة بطرق منها االستمرار فتي اتيتاع تتدابير
آليجابية الغرض منها تحسين عمالة المرأة (ماليزيا)؛
 -58-148المفتتي فتتي العمتتل عل ت حمايتتة حقتتوق الم ترأة وتنفيتتن خطتتة العمتتل
الوطنية لفمان المساواة بين الجنسين (االتحاد الروسي)؛
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 -59-148رصتد المتوارد الكافيتتة لتنفيتن سياستتاتها وبرامجهتا الراميتتة آللت ضتتمان
المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيقها فعالا (الفلبين)؛
 -60-148اتي تتاع المزي تتد م تتن الت تتدابير ف تتي مج تتال مكافح تتة التميي تتز وتحقي تتق
المستتاواة وعلتتك للتصتتدي للصتتور النمطيتتة الجنستتانية والممارستتات التمييزيتتة التتتي
تنكي العنف المنزلي القائمة عل نوع الجنس (أوكرانيا)؛
 -61-148اتيتتاع التتتدابير الالزمتتة فتتي مجتتال تطبيتتق القتتانون متتن أجتتل ضتتمان
تحقيق المساواة بين الجنسين (السويد)؛
 -62-148مواصلة جهودها من أجل تحستين مركتز المترأة ،بوستائل منهتا اتيتاع
تتتدابير بهتتد تحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتين عل ت جميتتو مستتتويات المجتمتتو،
بغرض تحسين مساهمة المرأة في عملية التنمية الوطنية (سري النكا)؛
 -63-148مواصتتلة جهودهتتا فتتي مجتتال تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق المترأة متتن ختتالل
تنفين ميتلف خطا العمل الوطنية (بروني دار السالو)؛
 -64-148تنفيتتن خطتتة العمتتل الوطنيتتة بشتتأن المستتاواة بتتين الجنستتين وخاصتتة
بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والتوعية بها في ميتلف الميادين مثتل التعلتيم
والحياة العامة والعمالة والصحة (ألبانيا)؛
 -65-148االست تتتمرار فت تتي اتيت تتاع الت ت تدابير الياصت تتة الم قتت تتة بهت تتد اإلس ت تراع
بتحسين أوضاع المرأة (توغو)؛
 -66-148تعزيتتز اإلجتراءات المتيتتنة لمكافحتتة التمييتتز ضتتد المترأة فتتي جميتتو
المجاالت (آلكوادور)؛
 -67-148بتتنل جهتتود ملموستتة متتن أجتتل القفتتاء عل ت جميتتو أصتتكال التمييتتز
والعنف الممارس عل المرأة (جمهورية كوريا)؛
 -68-148اتيتتاع التتتدابير الالزمتتة لفتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين فتتي جميتتو
المجاالت ،وضمان حماية المرأة من العنف المنزلي (هندوراس)؛
 -69-148تعزيز التدابير الرامية آلل ضمان المساواة بتين الجنستين ،ففتالا عتن
اإلجراءات الرامية آلل منو العنف الممارس عل المرأة (كوت ديفوار)؛
 -70-148مواصتتلة جهودهتتا فيمتتا يي ت
مشاركتها عل صعيد صنو القرار (ميانمار)؛

تمكتتين الم ترأة بهتتد زيتتادة تحستتين

 -71-148تعزيز السياسات الرامية آلل تحقيتق المستاواة بتين الجنستين وخاصتة
تعزيز عمالة المرأة في جميو الميادين (أنغوال)؛
22

GE.15-07631

A/HRC/29/15

 -72-148اإلسراع بجهودهتا الراميتة آللت زيتادة عتدد النستاء فتي الحيتاة العامتة،
وآلل القفاء عل العنف الممارس عل المرأة ومنع (النمسا)؛
 -73-148مواصلة مكافحة العنف الممارس عل المترأة وضتمان المستاواة بتين
الجنسين (باكستان)؛
 -74-148االستتتمرار فتتي جهودهتتا الراميتتة آلل ت تعزيتتز حقتتوق الم ترأة ومكافحتتة
العنف الممارس عليها (المغرا)؛
 -75-148آلتاحة كل الموارد الالزمة لفتمان نجتاا خطتا العمتل الوطنيتة بشتأن
المساواة بين الجنسين ( 2020-2015قطر)؛
 -76-148مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة آللت ت تعزي تتز حق تتوق المت ترأة وعل تتك بإتاح تتة
الفرصة لها لشغل مناصب تتقلد فيها مس وليات (بنن)؛
 -77-148المف تتي بق تتوة ونش تتاإل ف تتي اتي تتاع اإلص تتالحات الرامي تتة آللت ت آلزال تتة
التفاوتات في المجال الجنساني في المدارس الثانوية (جيبوتي)؛
 -78-148وضتتو حتتد للعمتتل للمتتدد الفاصتتلة التنظيميتتة وقتتدرها ستتنتان ووضتتو
لتوائح انتيابيتتة جديتتدة حتت يتستتن للمتواطنين ايتترا التتنين ينتمتتون آللت طوائتتف
غير مسلمة التمكن من آلدارة م سساتهم الييرية (اليونان)؛
 -79-148اتياع خطوات آلضتافية بغترض حمايتة حقتوق المترأة علت نحتو أكثتر
فعالية في المناطق الريفية بشكل خاا (اليابان)؛
 -80-148مواصلة بنل الجهود الرامية آللت تمكتين المترأة وآلتاحتة فترا العمتل
أمامها (عمان)؛
 -81-148االستتتمرار فتتي تكثيتتف الب ترامش واينشتتطة الراميتتة آلل ت آلعكتتاء التتوعي
بحقوق اإلنسان (عمان)؛
 -82-148مف تتاعفة الجه تتود الرامي تتة آللت ت من تتو العن تتف المم تتارس علت ت الطف تتل
(بيالروس)؛
 -83-148العم تتل علت ت تحس تتين تحدي تتد هوي تتة ض تتحايا االتج تتار ومس تتاعدتهم،
وتطبيق برامش التدريب المنهجي لفائدة المس ولين الحكوميين عتن ملفتات جترائم
االتجتتار بالبشتتر والعنتتف الجنستتاني والمستتاواة بتتين الجنستتين (الواليتتات المتحتتدة
ايمريكية)؛
 -84-148مواصلة مكافحة االتجار بالبشر (السنغال)؛
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 -85-148اتيتتاع آلج تراءات ملموستتة لمكافحتتة االتجتتار بالبشتتر والهجتترة غيتتر
القانوني تتة ،والوف تتاء بااللتزام تتات الدولي تتة وال تتدفاع ع تتن ال تتنما االعتي تتادي للهج تترة
الدولية (الصين)؛
 -86-148اعتم تتاد ت تتدابير قانوني تتة لمن تتو عمال تتة ايطف تتال واالتج تتار بالبش تتر م تتو
ما يرافقها من آليات للرصد الفعال (الجبل ايسود)؛
 -87-148اتي تتاع الت تتدابير الالزم تتة قانونت تا وممارس تتة م تتن أج تتل تقل تتي
ايطفال ،وال سيما فيما يي ايعمال اليطرة (السويد)؛

عمال تتة

 -88-148اتي تتاع ت تتدابير آلض تتافية به تتد القف تتاء علت ت أس تتوء أص تتكال عمال تتة
ايطفتتال ،والمواءمتتة بتتين ستتن التتدنيا لتتدخول ستتوق العمتتل وبتتين المعتتايير الدوليتتة
(توغو)؛
 -89-148االستتتمرار فتتي اتيتتاع اليطتتوات الراميتتة آلل ت منتتو العنتتف الممتتارس
عل الطفل ،وعمالة ايطفال ،واالتجار بالبشر (أوكرانيا)؛
 -90-148المف تتي ف تتي تنفي تتن الت تتدابير الت تتي ترك تتز علت ت من تتو االتج تتار بالبش تتر
وضتتمان تقتتديم الحمايتتة الفعالتتة للفتتحايا بوستتائل متتن بينهتتا اعتمتتاد قتتانون صتتامل
لمكافحة االتجار بالبشر (جمهورية مولدوفا)؛
 -91-148مواصتتلة الجهتتود المبنولتتة متتن أجتتل مكافحتتة االتجتتار بالبشتتر وستتن
قانون لمنو هن الظاهرة وحماية الفحايا في أقرا فرصة ممكنة (لبنان)؛
 -92-148مفتتاعفة الجهتتود الراميتتة آلل ت مكافحتتة االتجتتار بايصتتياا وحمايتتة
الفحايا وخاصة من ايطفال (هندوراس)؛
 -93-148تكثي تتف جهوده تتا به تتد مكافحت تتة االتج تتار بايص تتياا ومالحقت تتة
الجناة (سيراليون)؛
 -94-148استكش تتا آلمكاني تتة اتي تتاع المزي تتد م تتن اليط تتوات لتعزي تتز الت تتدابير
المتينة محلي ا من أجل مكافحة االتجار بالبشر وعمالة ايطفال (سري النكا)؛
 -95-148االستتمرار فتتي مكافحتتة جميتتو أصتتكال العنتتف الممتتارس علت المترأة
(بيالروس)؛
 -96-148تعزيتتز فعاليتتة تنفيتتن القتتانون المحلتتي التتني ستتنت تركيتتا عتتاو 2012
بشأن مكافحة العنف الممارس عل المرأة (آيسلندا)؛
 -97-148مواصلة جهودها في مكافحة العنف الممارس علت المترأة وال ستيما
العنتتف المنزلتتي ،وعلتتك بإنف تتاع القتتانون اليتتاا بت ت بفعاليتتة ،واالضتتطالع بعملي تتة
االستعراض التشريعي الالزمة ،وضمان حماية حقوق الفحايا (تايلند)؛
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 -98-148رستتم استتتراتيجية طويلتتة ايمتتد ووضتتو ب ترامش توعويتتة بهتتد القفتتاء
عل الممارسات الفارة مثل العنف المنزلتي ،والزيجتات المبكترة علت اليصتوا
(ليتوانيا)؛
 -99-148اتي تتاع ت تتدابير ،قانونت تا وممارس تتة ،م تتن أج تتل تقل تتي
ايطفال وخاصة زواج البنات الصغيرات (السويد)؛

مع تتدالت زواج

 -100-148تعزي تتز الجهت تتود المبنول تتة مت تتن أجت تتل القف تتاء عل ت ت زواج ايطفت تتال
والزيجات المبكرة والمكرهة (ملديف)؛
 -101-148مواص ت تتلة جهوده ت تتا بش ت تتأن من ت تتو العن ت تتف المم ت تتارس علت ت ت المت ت ترأة
(الصومال)؛
 -102-148المفتتي فتتي تنفيتتن تتتدابير فعالتتة بغتترض حمايتتة الم ترأة والطفتتل متتن
العنف المنزلي وسوء المعاملة بجميو أصكالها (لكسمبرغ)؛
 -103-148تطبيتتق تتتدابير قانونيتتة وآلداريتتة ،وفقتا ليطتتة العمتتل الياصتتة بحقتتوق
الطفتل ( ،)2017-2013متتن أجتتل منتتو الزيجتتات المبكتترة بشتتكل فعتتال (غينيتتا
االستوائية)؛
 -104-148زيادة عدد التتدابير الراميتة آللت تزويتد القفتاة بالتتدريب التدائم فتي
مج تتال االجته تتادات القف تتائية والمب تتاد الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان ،تمش تتي ا م تتو
توصيات المقرر الياا المعني باستقالل القفاة والمحامين (صيلي)؛
 -105-148مواصلة العمل الني تقوو ب بشأن اإلصالحات الرامية آلل ضتمان
استقالل ونزاهة جهاز القفاء ،وتوفير التدريب المالئتم للقفتاة فتي مجتال حقتوق
اإلنسان (سلوفاكيا)؛
 -106-148تعزي تتز اس تتتقاللية جه تتاز القف تتاء والتش تتاور م تتو المجتم تتو الم تتدني
ومكتتتب الم سستتات الديمقراطيتتة وحقتتوق اإلنستتان التتتابو لمنظمتتة ايمتتن والتعتتاون
فت تتي أوروبت تتا ولجنت تتة فينست تتيا بشت تتأن أي آلصت تتالحات قفت تتائية (الواليت تتات المتحت تتدة
ايمريكية)؛
 -107-148مواص تتلة اتي تتاع اليط تتوات الكفيل تتة بتعزي تتز س تتيادة الق تتانون وعل تتك
بفمان تنفين اإلصالحات القانونية تنفينا فعاالا (سنغافورة)؛
 -108-148مواص ت تتلة تعزي ت تتز اليط ت تتوات المتي ت تتنة لف ت تتمان حماي ت تتة ايطف ت تتال
الميتتالفين للقتتانون ،بمتتا فتتي علتتك النظتتر فتتي اعتمتتاد مبتتاد العدالتتة التصتتالحية
(آلندونيسيا)؛
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 -109-148مفاعفة الجهتود المبنولتة لمكافحتة اإلفتالت متن العقتاا وآلجتراء
تحقيقتتات س تريعة ونزيهتتة وفعالتتة ومتعمقتتة بشتتأن كتتل الم تزاعم الماضتتية أو الحاليتتة
بيصوا انتهاكات حقوق اإلنسان عل أيدي قوات ايمن والعمل علت أال تظتل
تلك االنتهاكات دون عقاا (سويسرا)؛
 -110-148مواصلة العملية التي بدأ تنفيتنها بالفعتل فيمتا يتعلتق بقيتد ايطفتال
في السجالت المدنية (غينيا اإلستوائية)؛
 -111-148ضمان التنفين الفعال لقوانينها المحليتة بشتأن حمايتة ايسترة ومنتو
العنف الممارس عل المرأة والطفل (آلسرائيل)؛
 -112-148تنفين قانون حماية ايسرة ومنو العنف الممارس عل المرأة تنفينا
فعاالا (آليطاليا)؛
 -113-148مواصلة تعزيز القيم ايسترية بوستائل متن بينهتا ضتمان رفاهيتة أفتراد
ايسرة وخاصة ايطفال (ماليزيا)؛
 -114-148مواصلة الحوار بين ميتلف الفئات الدينيتة متن أجتل تعزيتز وتقويتة
روا التعايش (جنوا السودان)؛
 -115-148مواصتتلة بتتنل الجهتتود الراميتتة آلل ت تعزيتتز حريتتة التعبيتتر واالعتقتتاد
(لبنان)؛
 -116-148مواصتتلة الجهتتود الراميتتة آلل ت تعزيتتز حريتتة التعبيتتر وال ستتيما حريتتة
الصت تتحافة ووضت تتو حت تتد للقيت تتود المفروضت تتة عل ت ت الوصت تتول آلل ت ت صت تتبكة اإلنترنت تتت
(لكسمبرغ)؛
 -117-148تعزيتتز وحمايتتة الحتتق فتتي التعبيتتر ،وعلتتك بالستتماا بالنقتتا وزيتتادة
فت تترا الوصت تتول آلل ت ت المعلومت تتات ست تتواء عل ت ت صت تتبكة اإلنترنت تتت أو غيرهت تتا م ت تتن
المجت تتاالت ،وضت تتمان تمشت تتي القت تتانون الجنت تتائي وقت تتوانين محاربت تتة اإلرهت تتاا مت تتو
االلتزامات الدولية (الواليات المتحدة ايمريكية)؛
 -118-148ضتتمان الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر عل ت صتتبكة اإلنترنتتت وغيرهتتا متتن
المجتاالت والتأكتتد تمامتا متتن آلمكانيتتة ممارستتة الصتتحفيين لعملهتتم دون مفتتايقات
أو ختتو متتن ايعمتتال االنتقاميتتة ،واستتتعراض قوانينهتتا كيمتتا تتتتواءو متتو المعتتايير
الدولية لحقوق اإلنسان (النمسا)؛
 -119-148الح تتد م تتن ايحك تتاو المطبق تتة علت ت حري تتة التعبي تتر وعل تتك امتث تتاالا
للمعايير الدولية (فرنسا)؛
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 -120-148ض تتمان الح تتق ف تتي حري تتة التعبي تتر ،بم تتا ف تتي عل تتك حري تتة الص تتحافة
وتكتتوين الجمعيتتات والتجمتتو ومواءمتتة تش تريعاتها متتو االلتزامتتات والتعهتتدات التتتي
قطعتها عل نفسها عل أساس القانون الدولي عي الصلة (سويسرا)؛
 -121-148اتي ت تتاع اليط ت تتوات الكفيل ت تتة لف ت تتمان وفائه ت تتا بالتزاماته ت تتا الدولي ت تتة
بيصوا حرية التعبير وحرية التجمو (المملكة المتحدة لبريطانيا لعظم وأيرلنتدا
الشمالية)؛
 -122-148اتيتتاع التتتدابير الراميتتة آلل ت زيتتادة ضتتمان استتتقالل وحريتتة وستتائا
اإلعالو (السويد)؛
 -123-148تعزيز حرية التجمو والتعبير ،وضمان الوصول آلل صتبكة اإلنترنتت
بشكل مالئم (كوستاريكا)؛
 -124-148تعزيتتز التتتدابير الراميتتة آللت ضتتمان التمتتتو الكامتتل بتالحق فتتي حريتتة
التجمو السلمي والتعبير (بوتسوانا)؛
 -125-148االستمرار في تعديل وتنفيتن قوانينهتا الياصتة بحريتة التعبيتر وحريتة
التجمتتو وتكتتوين الجمعيتتات حتت تفتتي علت النحتتو الكامتتل بالتزاماتهتتا الدوليتتة فتتي
مج تتال حق تتوق اإلنس تتان ،وعل تتك بوس تتائل م تتن بينه تتا تبس تتيا متطلب تتات اإلخط تتار
فيما يتعلق بالمظاهرات المنظمة مسبقا بروا حرية التجمو السلمي (فنلندا)؛
 -126-148مواصتتلة اتيتتاع التتتدابير التتتي تيتتدو مصتتالح ميتلتتف الجماعتتات
الدينية من أجل ممارسة حرية الدين والوجدان (أنغوال)؛
 -127-148بت تتنل الجهت تتود الراميت تتة آلل ت ت توست تتيو نطت تتاق تطبيت تتق حريت تتة التعبيت تتر
(أنغوال)؛
 -128-148العمتتل عل ت أن تكتتون ايط ترا الفاعلتتة فتتي المجتمتتو المتتدني،
بما في علك المجموعتات المهمشتة مثتل ايصتياا المنتمتين آللت فئتة المثليتات
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنستانية ،حاضترة فتي تنفيتن
ومتابعة االلتزامات المقطوعة في مجال حقوق اإلنسان ،بما فتي علتك التوصتيات
الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل (النرويش)؛
 -129-148زيادة تمثيل النساء في مناصب صنو القرار (رواندا)؛
 -130-148ممارسة تنفين عمليتة رصتد حقتوق اإلنستان علت الصتعيد التوطني
من خالل التواصل المباصر مو السكان (طاجيكستان)؛
 -131-148اإلستتهاو فتتي التكامتل االجتمتتاعي للمجموعتتات الستتكانية الريفيتتة
وعلك بإصراكها بنشاإل في جميو المناصا (طاجيكستان)؛
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 -132-148زي تتادة عت تتدد مفتش تتي العمت تتل وال ست تتيما ف تتي المقاطعت تتات الريفيت تتة
(آليطاليا)؛
 -133-148وضتتو خطتتة عمتتل وطنيتتة بهتتد تعزيتتز مشتتاركة الم ترأة فتتي ستتوق
العمل (لكسمبرغ)؛
 -134-148االستتمرار فتي اتيتاع التتتدابير التتي متتن صتأنها أن ترتفتتو بمستتتوى
التعليم ،وال سيما في المناطق الريفية ،ورفو مستوى االلتحاق بالمدارس في تلك
المناطق (دولة فلسطين)؛
 -135-148االستتتمرار فتتي تعزيتتز سياستتاتها الناجحتتة فتتي ميتتدان التعلتتيم التتوطني،
وعلك بغرض تحقيق اإلدماج الكامل في المدارس ،بحيث يتستن التقتدو صتوا تقتديم
المزيد من خدمات الرعاية االجتماعية لشعبها (فنزويال (جمهورية  -البوليفارية)؛
 -136-148االس تتتمرار ف تتي اتيت تتاع الت تتدابير الالزم تتة الست تتتبقاء الفتي تتات فت تتي
المدارس ،وضمان مواصلتهن تحصيلهن العلمي النظامي والعالي (البحرين)؛
 -137-148مواصتتلة ب تتنل جهوده تتا م تتن أجتتل تعزي تتز الحف تتور ف تتي الم تتدارس
والقفاء عل عمالة ايطفال ،وال سيما في المناطق الريفية (اليابان)؛
 -138-148اتي تتاع المزي تتد م تتن الت تتدابير لتعزي تتز التعل تتيم ف تتي المن تتاطق الريفي تتة
(بنغالديش)؛
 -139-148االس ت تتتمرار ف ت تتي تنفي ت تتن الت ت تتدابير الالزم ت تتة لف ت تتمان ح ت تتق جمي ت تتو
المواطنين في التعليم (كوبا)؛
 -140-148تعزيز الجهود المبنولة الرامية آلل حماية حقوق ايصتياا عوي
اإلعاقتتة ،وال ستتيما بتتالتركيز عل ت تنفيتتن اتفاقيتتة حقتتوق ايصتتياا عوي اإلعاقتتة
(ملديف)؛
 -141-148االستتتمرار فتتي تطتتوير ب ترامش التعلتتيم الشتتامل متتن أجتتل ايطفتتال
عوي اإلعاقة (بيالروس)؛
 -142-148اإلبق تتاء علت ت االلتت تزاو ال تتني قطعتت ت علت ت نفس تتها ب تتدعم حق تتوق
ايصياا عوي اإلعاقة عل نحو متزايد (كوبا)؛
 -143-148آلنشت تتاء آليت تتة لرصت تتد السياست تتات العموميت تتة التت تتي تحمت تتي حقت تتوق
ايصت تتياا عوي اإلعاقت تتة ،وال ست تتيما فت تتي مجت تتاالت التعلت تتيم والصت تتحة والعمالت تتة
(المكسيك)؛
 -144-148تعزيتتز مشتتاركة ايصتتياا عوي اإلعاقتتة فتتي الحيتتاة االجتماعيتتة
(المغرا)؛
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 -145-148تكثيت تتف تت تتدابير آلدمت تتاج واست تتتيعاا ايطفت تتال عوي اإلعاقت تتة فت تتي
المجتمو وفي منظومة التعليم (بنما)؛
 -146-148تعزيتتز الجهتتود المبنولتتة متتن أجتتل صتتون حقتتوق ايصتتياا عوي
اإلعاقة ،بما في علك ضمان وصولهم آلل التعليم الشامل (أوكرانيا)؛
 -147-148اتي تتاع التت تتدابير الالزم تتة للتغلت تتب علت ت المصت تتاعب الت تتي تواج ت ت
ايصياا عوي اإلعاقتة لتدى ممارستتهم لحقتوقهم وتحستين فترا وصتولهم آللت
ايماكن العامة واليدمات وانتفاعهم باستحقاقات الفمان االجتمتاعي (جمهوريتة
كوريا)؛
 -148-148مواصلة معالجة التفاوتات التي ت ثر في جماعتة الرومتا علت وجت
اليصوا (سلوفاكيا)؛
 -149-148مواص تتلة تعزي تتز حماي تتة الجماع تتات المستف تتعفة ،مث تتل ايطف تتال
المعوقين وجماعة الروما ،في المدن ايقل نموا وفي المناطق الريفية (الصين)؛
 -150-148مواصتتلة بتتنل الجهتتود متتن أجتتل مكافحتتة التمييتتز ضتتد ايقليتتات
غير المسلمة عل نحو فعال (توغو)؛

 -151-148آلعتتادة فتتتح المدرستتة الثانويتتة التابعتتة لنقليتتة اليونانيتتة فتتي جزيتترة
آلمفروس (اليونان)؛
 -152-148التصتتدي للقفتتايا المطروحتتة المتمثلتتة فتتي عتتدو انتظتتاو الهجتترة
ومالحقتتة المتتتاجرين بايصتتياا التتنين يتصتتيدون ايصتتياا الفتتعفاء ويستتتغلون
حاجاتهم (تايلند)؛
 -153-148مواصتلة تقتتديم التتدعم الصتحي آللت الالجئتتين الستوريين فتتي تركيتتا
(جيبوتي).
 -149تحظ التوصيات التالية بدعم تركيا التي تعتبر أنها وضعت بالفعل موضتو التنفيتن
أو أنها في طور التنفين:
التصتتديق عل ت االتفاقي تتة الدوليتتة لحمايتتة حق تتوق جميتتو العم تتال
-1-149
المهاجرين وأفراد أسرهم (غانا)؛
التنفين الكامل لاللتزامات الدولية المنبثقة عن اتفاقية منو جريمة
-2-149
اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أرمينيا)؛
ضمان التنفيتن الكامتل لجميتو ايحكتاو التتي أصتدرتها المحكمتة
-3-149
ايوروبية لحقوق اإلنسان وعلك في غفون جدول زمني مناسب (ألمانيا)؛
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االمتث تتال لنحك تتاو الت تتي أص تتدرتها المحكم تتة ايوروبي تتة لحق تتوق
-4-149
اإلنس تتان فيم تتا يتعل تتق بحق تتوق الم تتواطنين اليون تتانيين ف تتي آلر الممتلك تتات غي تتر
المنقولة في تركيا (اليونان)؛
االمتثال للمعاهتدات والمعتايير الدوليتة فيمتا يتعلتق بتمتتو ايفتراد
-5-149
المنتمين آلل الطوائف غير المسلمة وتمتو م سساتهم بكامل حقوقهم (اليونان)؛
-6-149

تجريم العنف المنزلي (تيمور  -ليشتي)؛

آلنفاع القوانين التي تجرو العنتف الجنستاني ومالحقتة كتل مرتكبتي
-7-149
العنف الممارس عل النساء (سيراليون)؛
-8-149

آلقامة آلية وطنية لمنو التعنيب (فرنسا)؛

تنفين المادة  3من االتفاقية ايوروبية لحقوق اإلنسان وآللغاء كل
-9-149
القيتود القانونيتتة وغيرهتا متتن القيتود التتتي تحتول دون آلطتتالق ستراا نتتزالء الستتجون
المرض أو النين ال يرج صفاؤهم (ألمانيا)؛
 -10-149تنفي تتن ايحك تتاو ال تتواردة فت تتي "حزم تتات اإلص تتالحات القفت تتائية"
الس تت التتتي تشتتمل ميتلتتف الحقتتوق والحريتتات ،وخاصتتة حريتتة التعبيتتر وحريتتة
وسائا اإلعالو اإللكترونية وغيرها (هنغاريا)؛
 -11-149مواءمتتة القتتوانين الناظمتتة الستتتيداو متتوظفي آلنفتتاع القتتانون للقتتوة
مو المعايير الدولية ،وخاصة مو مراعاة عنصري التناسب والفترورة ،وآلنشتاء آليتة
مراقبتتة مستتتقلة فيمتتا يتعلتتق بالشتتكاوى المقدمتتة للتتتظلم ضتتد أف تراد الشتترطة ممتتن
يتصرفون تصرفات آلجرامية (ليتوانيا)؛
 -12-149رصتتد تنفيتتن التوصتتيات التتتي تق تتدو بهتتا المقتترر اليتتاا المعن تتي
باست تتتقالل القفت تتاة والمحت تتامين والمق ت تترر اليت تتاا المعنت تتي بحقت تتوق المه ت تتاجرين
اإلنس تتانية والمق تترر الي تتاا المعن تتي بح تتاالت اإلع تتداو خ تتارج نط تتاق القف تتاء أو
بإجراءات موجزة أو تعسفا ،ورصد االمتثال لتلك التوصيات (المكسيك)؛
 -13-149العمتتل عل ت اعتمتتاد تتتدابير لمكافحتتة التمييتتز ضتتد الم ترأة وتعزيتتز
المساواة بين الجنسين (بنما)؛
 -14-149تنفين خطة عمل وطنية من صأنها القفاء عل التمييز ضد المرأة
الني يغني عدو تساوي المرأة مو الرجل (صربيا)؛
 -15-149وض تتو ح تتد لجمي تتو القي تتود المفروض تتة علت ت مش تتاركة الم تتواطنين
ايترا غير المسلمين في تنظيم حيتاة طتوائفهم وتمتتعهم بتإرثهم الثقتافي والتديني
(اليونان)؛
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 -16-149النظ تتر ف تتي اعتم تتاد ق تتوانين مح تتددة تحظ تتر ك تتل أص تتكال العقوب تتة
البدنية الموقعة عل ايطفال (بولندا)؛
 -17-149حظر جميو أصكال العنف الممارس عل ايطفال ،بما في علك
العنف البدني (سلوفينيا)؛
 -18-149تعزي تتز الت تتدابير الكفيل تتة بمحارب تتة العن تتف المم تتارس علت ت المت ترأة
بوسائل من بينها التنفين الفعال للقوانين القائمة وايحكاو الواردة في خطة العمل
الوطنية (البرازيل)؛
-19-149

تجريم زواج ايطفال (سيراليون)؛

 -20-149اتيتتاع التتتدابير التش تريعية والسياستتية الالزمتتة ،فتتي أقتترا فرصتتة
ممكنة ،لوضو حد للزيجات المبكرة والمكرهة (بلجيكا)؛
 -21-149النظتتر فتتي رصتتد ميصصتتات فتتي الميزانيتتة لتحستتين أحتتوال نتتزالء
السجون (المكسيك)؛
-22-149

ضمان االستقالل الكامل لجهاز القفاء (لكسمبرغ)؛

 -23-149العم تتل علت ت أن تتمت تتو ك تتل مج تتاالت اختص تتاا جه تتاز القف تتاء
باالستقالل الكامل عن السلطة التنفينية (الدانمر )؛
 -24-149حماية جهاز القفاء من كل تتدخل متن قبتل الهيئتات التتي تنتمتي
آلل سائر دوائر الحكومة (سويسرا)؛
-25-149

اتياع اليطوات الكفيلة لفمان نزاهة جهاز القفاء (ناميبيا)؛

-26-149

ضمان استقاللية ونزاهة جهاز القفاء (أوروغواي)؛

 -27-149آلجراء تحقيقات فعلية بشأن اغتيتال هرانتت دينتك ،رئتيس تحريتر
ايسبوعية ايرمنية الناطقة بالتركية "آغوس" (أرمينيا)؛
 -28-149التصتتدي لله تواجس بشتتأن ازديتتاد تتتدخل الستتلطة التنفينيتتة فتتي
جهاز القفاء (أستراليا)؛
 -29-149ضتتمان استتتقاللية جهتتاز القفتتاء ونزاهت ت عتتن طريتتق االمتنتتاع عتتن
تدخل السلطة التنفينية الني ال داعي ل (النمسا)؛
 -30-149آلقامت تتة آليت تتة تتمتت تتو باست تتتقالل حقيقت تتي للتحقيت تتق فت تتي الشت تتكاوى
المقدمتتة بشتتأن العنتتف التتني تمارس ت الشتترطة ،وتزويتتدها بتتالموارد الالزمتتة الماليتتة
واإلدارية حت تعمل بفعالية عل أن تكون تلك ا لية من الشفافية بحيث يتستن
لها مالحقة الجناة وتعويض الفحايا (بلجيكا)؛
GE.15-07631

31

A/HRC/29/15

 -31-149التحقيتتق فتتي متزاعم التعتترض للتعتتنيب ،واستتتيداو القتتوة واتيتتاع
التدابير المناسبة لمعاقبة الجناة (بوتسوانا)؛
 -32-149ضتتمان التحقيتتق فتتي كتتل فعتتل متتن أفعتتال التمييتتز والعنتتف التتتي
ترتك تتب ب تتدافو مي تتول الف تتحية الجنس تتية أو الهوي تتة الجنس تتانية ،ومالحق تتة الجن تتاة
ومعاقبتهم (سلوفينيا)؛
 -33-149اتياع كتل التتدابير الالزمتة لحتل مشتكلة ايقليتات غيتر المستلمة
الناجمة عن غلق أبواا المعهد الالهوتي في هالكي (اليونان)؛
 -34-149اإلحج تتاو ع تتن آلخف تتاع وس تتائا التواص تتل االجتم تتاعي والتقلي تتدي
للرقابة وضمان صون حرية التعبير بكل أصكالها ،بما في علك الفنون (النرويش)؛
 -35-149احتراو حرية التجمو وآلجراء تحقيق بشأن استيداو قتوات ايمتن
للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين (النمسا)؛
 -36-149ضتتمان حريتتة التجمتتو وتكتتوين الجمعيتتات ،بمتتا فتتي علتتك حمايتتة
المحتج تتين م تتن س تتوء المعامل تتة ،والتحقي تتق ،علت ت وجت ت الس تترعة ،ف تتي ادع تتاءات
التعرض لنعى عل أيدي المس ولين ،بتعمق وباستقاللية (ألمانيا)؛
-37-149
(فرنسا)؛

ضتتمان حريتتة التعبيتتر لجميتتو وستتائا اإلعتتالو وخاصتتة للصتتحفيين

 -38-149مراجعتتة ممارستتة االستتتيداو المفتترإل للقتتوة فتتي تفريتتق الحشتتود
وحماية حقوق ايترا في التجمو وتكوين الجمعيات (النرويش)؛
 -39-149تيستتير تنظتتيم االحتجاجتتات الستتلمية وحمايتتة جميتتو المتظتتاهرين
السلميين من العنف واالعتقال التعستفي ومحاربتة آلفتالت متن يستتيدمون العنتف
المف تترإل م تتن ب تتين المست ت ولين ع تتن آلنف تتاع الق تتانون ض تتد المحتج تتين م تتن العق تتاا
(الجمهورية التشيكية)؛
 -40-149تنفين سياسة آلعادة الممتلكات المصادرة آلل ايرمن وغيرهم من
ايقليت تتات الدينيت تتة ،مثت تتل دور العبت تتادة بمت تتا فيهت تتا ايديت تترة والممتلكت تتات الكنست تتية
والمواقو الثقافية وعلك بالتشاور عن كثب مو المالكين القانونيين (أرمينيا)؛
-41-149

ضمان حرية التجمو السلمي (فرنسا)؛

 -42-149آلع تتادة التوكي تتد علت ت التت تزاو تركي تتا بحري تتة التجم تتو ،وال تترد بطريق تتة
متناس تتبة مش تتروعة علت ت النش تتاإل االحتج تتاجي ،والتزامه تتا بحري تتة وس تتائا اإلع تتالو
(أستراليا)؛
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 -43-149مراعتتاة آراء المجتمتتو المتتدني واحت تراو معتتايير االتحتتاد ايوروبتتي
عند وضو أحكاو قانون ايمن (فرنسا)؛
 -44-149ضمان تمكن كل النساء ،في الواقو العملتي ،متن ممارستة حقهتن
القانوني في اإلجهاض المأمون بدون تمييز من أي نوع (سلوفينيا)؛
 -45-149اتي تتاع ك تتل الت تتدابير المناس تتبة لت تتوفير التعل تتيم المدرس تتي يطف تتال
الالجئتتين ،وتجنتتب التمييتتز ضتتد أطفتتال الالجئتتين غيتتر المقيمتتين فتتي مييم تتات
(آليطاليا)؛
 -46-149من تتو اس تتتيداو المق تتاتلين اإلره تتابيين ايجان تتب ،مم تتن يرتكب تتون
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،لنراضي التركية (أرمينيا).
 -150ستتول تركيا دراسة التوصيات التاليتة وستتتول الترد عليهتا فتي الوقتت المناستب،
وعلك قبل انعقاد دورة مجلس حقوق اإلنسان التاسعة والعشرين فتي الفتترة متا بتين صتهري
حزيران/يوني وتموز/يولي :2015
-1-150
(كوت ديفوار)؛

التصديق عل الصكو الدوليتة التتي لتم تصتدق عليهتا تركيتا بعتد

انفماو تركيا آلل نظاو روما ايساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
-2-150
ومواءمة تشريعاتها الوطنية مو علك النظاو ،بما في علك آلدراج ايحكتاو المتعلقتة
بالتعتتاون التتتاو متتو المحكمتتة ،والتحقيتتق فتتي ج ترائم اإلبتتادة الجماعيتتة والج ترائم
المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحترا ومالحقتة مرتكبيهتا أمتاو المحتاكم الوطنيتة
(مدغشقر)؛
التصت تتديق عل ت ت النظت تتاو ايساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
-3-150
ومواءمة التشريعات الوطنية مع عل النحو الكامل (آلستونيا)؛
االنفت تتماو آلل ت ت النظت تتاو ايساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
-4-150
والتصديق عل البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف (هندوراس)؛
االنفت تتماو آلل ت ت النظت تتاو ايساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
-5-150
(فرنس ت تتا)؛ االنف ت تتماو آللت ت ت نظ ت تتاو روم ت تتا ايساس ت تتي للمحكم ت تتة الجنائي ت تتة الدولي ت تتة
(أوروغ تتواي)؛ التص تتديق علت ت نظ تتاو روم تتا ايساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
(تيمور  -ليشتي)؛ التصديق عل نظاو روما ايساسي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة
(بولن ت تتدا)؛ التص ت تتديق علت ت ت نظ ت تتاو روم ت تتا ايساس ت تتي للمحكم ت تتة الجنائي ت تتة الدولي ت تتة
(البرتغت تتال)؛ التصت تتديق عل ت ت نظت تتاو رومت تتا ايساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
(لكس تتمبرغ)؛ التص تتديق علت ت نظ تتاو روم تتا ايساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
(غانا)؛
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االنفتتماو آلل ت نظتتاو رومتتا ايساستتي ومواءمتتة تش تريعاتها الوطنيتتة
-6-150
عل النحو الكامل مو االلتزامات الواردة في (التفيا)؛
االنف ت تتماو آللت ت ت اتف ت تتاق امتي ت تتازات المحكم ت تتة الجنائي ت تتة الدولي ت تتة
-7-150
وحصاناتها (مدغشقر)؛
االنفتتماو آلل ت نظتتاو رومتتا ايساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة
-8-150
وتنفيتن بالكامتتل علت الصتتعيد التتوطني واالنفتماو آللت اتفتتاق امتيتتازات المحكمتتة
الجنائية الدولية وحصاناتها (سلوفاكيا)؛
التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي
-9-150
اليتتاا بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة (البرتغتتال)؛ التصتتديق عل ت
البروتوك تتول االختيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد ال تتدولي اليت تتاا بت تتالحقوق االقتصت تتادية
واالجتماعية والثقافية (أوروغواي)؛
-10-150
(الفلبين)؛

النظر في التصديق عل اتفاقية منظمة العمتل الدوليتة رقتم 189

 -11-150آللغ ت تتاء أحك ت تتاو التق ت تتادو الس ت تتارية علت ت ت الجت ت ترائم الت ت تتي يرتكبه ت تتا
المست ت ولون الحكومي تتون ،مث تتل التع تتنيب ،وجت ترائم القت تتل خ تتارج نط تتاق القف تتاء،
وحتتاالت االختفتتاء ،ستتواء فتتي آلطتتار التحقيقتتات القانونيتتة أو المالحقتتات القفتتائية
(هولندا)؛
 -12-150سن تشريعات صاملة لحظر التعنيب ،بما في علك وضتو تعريتف
واضح للتمييز ضد المرأة (آيسلندا)؛
 -13-150تع ت تتديل ايحك ت تتاو الياص ت تتة بالق ت تتن والتش ت تتهير حتت ت ت ال يس ت تتاء
استتتيدامها فتتي مالحقتتة المتتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتان والصتتحفيين (الجمهوريتتة
التشيكية)؛
 -14-150تع تتديل الق تتانون رق تتم  5651المع تترو باس تتم ق تتانون اإلنترن تتت،
وعلتتك لفتتمان الحتتق فتتي البحتتث عتتن المعلومتتة وتلقيهتتا وبثهتتا فتتي آلطتتار ممارستتة
الحق في حرية الرأي والتعبير (كندا)؛
 -15-150تعديل المادة  26من الدستتور لفتمان اتستاق ايستباا الداعيتة
آلل تقييد الحق في حرية التعبير مو المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (آلسبانيا)؛
 -16-150النظتتر بإيجابيتتة فتتي تنقتتيح قتتانون اإلنترنتتت حت ت يتمتتتو مواطنوهتتا
بفرا أففل الستيداو اإلنترنت بما يفمن دعم الحتق فتي حريتة الترأي والتعبيتر
(جمهورية كوريا)؛
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 -17-150تعتتديل قتتانون اإلنترنتتت متتن أجتتل ضتتمان ممارستتة حريتتة التعبيتتر،
وأم تتور أخ تترى ،دون ح تتاجز وعل تتك بالعم تتل علت ت ع تتدو تمك تتن هيئ تتة االتص تتاالت
الستتلكية والالستتلكية التركيتتة متتن حجتتب المواقتتو الشتتبكية متتن دون آلعن قفتتائي
(آلسبانيا)؛
 -18-150آللغتتاء أحكتتاو قتتانون العقوبتتات التتتي تقيتتد بتتدون وج ت عتتدل حريتتة
التعبير ،بما في علك المواد  301و 318و 215و ،125وعلك لمواءمة علك
القانون مو المعايير الدولية بشأن حرية التعبير (أيرلندا)؛
 -19-150مواءمة ايحكاو عات الصلة في قانون العقوبتات متو المتادة 19
من العهتد التدولي اليتاا بتالحقوق المدنيتة والسياستية ،وآللغتاء القيتود المفروضتة
عل حرية التعبير (ليتوانيا)؛
 -20-150مواءمة قانون اإلنترنت ،عل النحو الكامل ،مو المعتايير الدوليتة
وايوروبية (آيسلندا)؛
 -21-150مراجعت تتة قت تتانون اإلنترنت تتت حت ت ت تمت تتارس الست تتلطات صت تتالحيات
حجتتب المواقتتو الشتتبكية ،أو آلزالتتة محتوياتهتتا ،بشتتكل صتتارو تمشتتيا متتو المعتتايير
الدوليتتة بشتتأن الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر وضتتمان آلمكانيتتة استتتيداو اإلنترنتتت كمنبتتر
لتبادل المعلومات بحرية ،بما في علك ا راء الميالفة (الجمهورية التشيكية)؛
-22-150
(فرنسا)؛

آلصالا قانون مكافحة اإلرهاا للحيلولتة دون حتبس الصتحفيين

 -23-150االعتترا صتراحة بتتالحق فتتي التجمتتو الستتلمي وعلتتك عتتن طريتتق
صتتياغة ق تتانون االجتماع تتات والمظ تتاهرات إلزالتتة ايحك تتاو الت تتي تج تترو المش تتاركة
السلمية في المظاهرات (أيرلندا)؛
 -24-150س تتن تشت تريعات ص تتاملة لمناهف تتة التميي تتز ،بم تتا ف تتي عل تتك حظ تتر
التمييت تتز يست تتباا تتعلت تتق بايصت تتل اإلثنت تتي والميت تتل الجنست تتي والهويت تتة الجنست تتانية
(آلسرائيل)؛
 -25-150اعتمتتاد تش تريعات صتتاملة لمناهفتتة التمييتتز ،لمنتتو جميتتو أصتتكال
التمييز القائمة عل أسباا تتعلتق بايصتل اإلثنتي أو التديني ،أو الميتل الجنستي،
أو الهوية الجنسانية (صيلي)؛
 -26-150اتيتتاع المزيتتد متتن اليطتتوات متتن أجتتل اعتمتتاد تش تريعات صتتاملة
مناهفة للتمييز ،وعلك بهد القفاء عل التمييز ضتد النستاء وال ستيما النستاء
الالتي ينتمين آلل فئات ايقليات ،والنساء عوات اإلعاقتة ،والمهتاجرات والنستاء
الالئي يطلبن اللجوء (ناميبيا)؛
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 -27-150استتتعراض التش تريعات عات الصتتلة لفتتمان حظتتر التمييتتز القتتائم
عل أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (كرواتيا)؛
 -28-150تعزيتتز القتتوانين المناهفتتة للكراهيتتة والتمييتتز فتتي قتتانون العقوبتتات
التركي وبياصة المادة  ،122وعلك بحظر جرائم الكراهية والتمييز القائمة علت
الميل الجنسي (كندا)؛
 -29-150اتياع تتدابير فعالتة لفتمان اصتتمال خطتة العمتل الوطنيتة لحقتوق
اإلنسان ،عل النحو الكامل ،عل التوصيات التي سبق أن قبلتها تركيتا فتي آلطتار
االستعراض الدوري الشامل (كينيا)؛
 -30-150اعتماد تدابير لحظر ومنو التمييز يسباا تتعلق بالميل الجنسي
والهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
تعزيتتز التتتدابير الراميتتة آلل ت مناهفتتة التمييتتز القتتائم عل ت أستتباا
-31-15
تتعلتتق بالميتتل الجنستتي والهويتة الجنستتانية ،بمتتا فتتي علتتك التحقيتتق بشتتأن مرتكبتتي
أعمال التمييز والعنف ضد ايصياا النين ينتمتون آللت فئتة المثليتات والمثليتين
ومزدوجتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين،
ومعاقبة الجناة عند االقتفاء (ايرجنتين)؛
 -32-150اعتماد قتوانين صتاملة لمناهفتة التمييتز ،واتيتاع التتدابير الكفيلتة
بمنتتو ومحاربتتة التمييتتز القتتائم عل ت أيتتة أستتباا ومنهتتا التمييتتز القتتائم عل ت الميتتل
الجنسي والهوية الجنسانية والدين (البرازيل)؛
 -33-150التع تتاطي مت تتو ح تتاالت العنت تتف والتميي تتز يست تتباا تتعل تتق بالميت تتل
الجنستتي ،قانون ت ا وممارستتة ،وعلتتك بنشتتر بيانتتات مصتتنةفة عتتن الشتتكاوى المقدمتتة
بشأن العنف الممارس عل ايصياا النين ينتمون آلل فئتة المثليتات والمثليتين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
(صيلي)؛
 -34-150التركيز عل تنفيتنها الشتامل لنحكتاو غيتر التمييزيتة فتي قوانينهتا
والتوس تتو ف تتي تل تتك ايحك تتاو لتش تتمل مكافح تتة التميي تتز يس تتباا تتعل تتق بالمي تتل
الجنسي والهوية الجنسانية وينبغي أن يشتمل تنفيتن السياستات الشتاملة لمناهفتة
التمييز في تركيا جميو أصكال التمييز (فنلندا)؛
 -35-150مفتتاعفة التزامهتتا بالعمتتل عل ت نحتتو بنتتاء متتو ايقليتتات الدينيتتة
وغيرها من ايقليات لمعالجة تظلماتها بما في علك تظلمات الجماعات العلويتة،
والوضو القانوني "لبيوت الجمو" (دور عبادة العلويين ايترا ) (أستراليا)؛
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-36-150
(فرنسا)؛

وض تتو ح تتد للعم تتل بإعط تتاء ال تتدروس الديني تتة اإللزامي تتة للعل تتويين

 -37-150العمتتل عل ت التصتتدي لعتتدو تمتتتو الطوائتتف الدينيتتة المنظمتتة متتن
غير المسلمين الدائم بالشيصيات القانونيتة ولفتمان االحتتراو التالزو لمعتقتدات
ايقلي تتات الديني تتة وال س تتيما بع تتد آلدخ تتال التعل تتيم ال تتديني اإللزام تتي ف تتي الم تتدارس
التركية (آليطاليا)؛
 -38-150رفو القيود المفروضة عل حرية التعبيتر بموجتب المتادة  26متن
الدستور (كندا)؛
 -39-150مواءمة ايحكتاو عات الصتلة التواردة فتي قتانون العقوبتات التركتي
متتو المتتادة  19متتن العهتتد التتدولي اليتتاا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية لفتتمان
حرية التعبير وتهيئة الظرو المناسبة التي تسمح بحرية العمل الصحفي ووستائا
اإلعالو (بولندا)؛
 -40-150مواءمتتة تش تريعاتها وممارستتاتها متتو المعتتايير الدوليتتة بشتتأن حريتتة
التعبيتر ،وخاصتة فيمتا يتعلتتق بتالقيود المفروضتة علت تلتتك الحريتة فتي المتتادة 26
من الدستور (بلجيكا)؛
 -41-150ضمان وصول جميو الم سسات التي تحتاج العتماد محدد آلل
وسائا اإلعالو بدون تمييز (فرنسا)؛
 -42-150مواءمتتة قتتانون اإلنترنتتت متتو المعتتايير الدوليتتة وايوروبيتتة ،بمتتا فتتي
علك اجتهادات المحكمة ايوروبية لحقوق اإلنسان بشأن الحق في حرية التعبير
والحق في اليصوصية (آلستونيا)؛
 -43-150نتتزع صتتفة الجتترو عتتن التشتتهير وضتتمان اتستتاق القيتتود المفروضتتة
عل الحتق فتي حريتة التعبيتر والحتق فتي التجمتو الستلمي وتكتوين الجمعيتات متو
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (آلستونيا)؛
 -44-150تع تتديل أو آللغ تتاء جمي تتو السياس تتات الت تتي تقيةتتد الح تتق ف تتي حري تتة
التعبي تتر والتجم تتو ،والح تتق ف تتي الوص تتول آللت ت المعلوم تتة وحري تتة العم تتل الص تتحفي
(آلسرائيل)؛
 -45-150تعتتديل التش تريعات الجنائيتتة متتن أجتتل آلزالتتة العقبتتات أمتتاو حريتتة
التعبير وحرية تكوين الجمعيات (أوروغواي)؛
 -46-150االستتتمرار فتتي العمتتل بنشتتاإل عل ت منتتو التمييتتز الممتتارس ضتتد
ايقليتات وعلتك عتن طريتتق س ةتن تشتريعات صتاملة مناهفتتة للتمييتز ،بمتا فتي علتتك
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من تتو التميي تتز يس تتباا تتعل تتق بايص تتل اإلثن تتي وال تتدين والمي تتل الجنس تتي والهوي تتة
الجنسانية (الدانمر )؛
 -47-150تطبيتتق قتتوانين تزيتتد متتن الحمايتتة المقدمتتة للحفتتا عل ت حقتتوق
ايصتتياا التتنين ينتمتتون آللت جماعتتات دينيتتة متتن ايقليتتات ،بمتتا فتتي علتتك مركتتز
دور عبادتها (المملكة المتحدة لبريطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 -48-150السماا يطفال المواطنين اليونانيين النين يعملون فتي آلستطنبول
بالنهاا آلل مدارس ايقلية اليونانية بوصفهم طالبا كاملي الحقوق (اليونان)؛
-49-150

النظر في تعليم لغات ايقليات في المدارس العامة (سلوفينيا)؛

 -50-150اعتم تتاد ت تتدابير قانوني تتة وآلداري تتة به تتد آلزال تتة القي تتود الجغرافي تتة
المفروض تتة ف تتي آلط تتار آلجت تراءات اللج تتوء ،م تتن ق تتانون الهج تترة والحماي تتة الدولي تتة،
وضتتمان معاملتتة ايصتتياا التتنين يلتمستتون حمايتتة دوليتتة معاملتتة مناستتبة وعادلتتة
(ايرجنتين)؛
عامتل
 -51-150بنل المزيد من الجهود لوضو حد للمعاملة التمييزية التتي ي ل
بها غير ايوروبيين من الالجئين وطالبي اللجوء (الهند)؛
 -52-150التحلتتي بفتتبا التتنفس عنتتد تطبيتتق قتوانين مكافحتتة اإلرهتتاا فتتي
الدعاوى القانونيتة المرفوعتة ضتد الصتحفيين ،وضتمان تناستبية التتدابير التتي تحت ةد
من الوصول آلل صبكة اإلنترنت (هولندا)؛
 -151ال تحظ التوصيات الواردة أدنا بدعم تركيا:
توقيتتو االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتو ايصتتياا متتن االختفتتاء
-1-151
القسري والتصديق عليها (أوروغواي)؛
التصتتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتو ايصتتياا متتن
-2-151
االختفاء القسري (الجبل ايسود)؛ التصديق عل االتفاقية الدولية لحماية جميتو
ايصياا من االختفاء القسري (سيراليون)؛
التوقي تتو علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتو ايص تتياا م تتن
-3-151
االختفاء القسري والتصديق عليها ،واالعترا باختصاصات اللجنة المنبثقة عنها
(فرنسا)؛
النظ ت تتر ف ت تتي التص ت تتديق علت ت ت االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة جمي ت تتو
-4-151
ايصياا من االختفاء القسري (البوسنة والهرسك)؛
االنفتتماو آلل ت نظتتاو رومتتا ايساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة
-5-151
وآلل اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (قبرا)؛
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النظر في التصتديق علت اتفاقيتة اليونستكو لمكافحتة التمييتز فتي
-6-151
مجال التعليم (رواندا)؛ النظتر فتي اتفاقيتة اليونستكو لمكافحتة التمييتز فتي مجتال
التعليم (التفيا)؛
التص تتديق علت ت اتفاقي تتة اليونس تتكو لمكافح تتة التميي تتز ف تتي مج تتال
-7-151
التعلتتيم (غانتتا)؛ التصتتديق عل ت اتفاقي تتة اليونستتكو لمكافحتتة التمييتتز فتتي مج تتال
التعليم (البرتغال)؛
التصتتديق عل ت االتفاقيتتة اإلطاريتتة لمجلتتس أوروبتتا بشتتأن حمايتتة
-8-151
ايقليات الوطنية (أرمينيا)؛
التصتتديق عل ت البروتوكتتولين اإلضتتافيين ايول والثتتاني التفاقيتتات
-9-151
جنيف لعاو ( 1949قبرا)؛
 -10-151امتثت تتال ايحكت تتاو التت تتي أصت تتدرتها المحكمت تتة ايوروبيت تتة لحقت تتوق
اإلنستتان بشتتأن انتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان فتتي المنتتاطق التتتي تقتتو تحتتت الستتيطرة
التركية الفعلية في قبرا (اليونان)؛
 -11-151عتتدو التبتتاط فتتي تنفيتتن كتتل ايحكتتاو عات الصتتلة التتتي أصتتدرتها
المحكمة ايوروبية لحقتوق اإلنستان ،بمتا فتي علتك ايحكتاو التتي صتدرت بشتأن
االنتهاكتتات التركيتتة الجستتيمة لحقتتوق اإلنستتان فتتي المنتتاطق المحتلتتة فتتي قبتترا
والتي تسيطر عليها تركيا سيطرة فعلية (قبرا)؛
 -12-151اعتماد قوانين تعتتر بتالحق فتي االستتنكا الفتميري وتنظمت ،
وض تتمان ع تتدو ترت تتب أي تتة آث تتار عقابي تتة أو تمييزي تتة علت ت الب تتديل الم تتدني لليدم تتة
العسكرية (كرواتيا)؛
 -13-151اعتماد قوانين تعتر بتالحق فتي االستتنكا الفتميري عتن أداء
اليدمة العسكرية وتفمن  ،وكفالة عدو آلطالة أمد أي بديل متدني حقيقتي كتإجراء
عقابي (ألمانيا)؛
 -14-151االعت ترا بتتالحق فتتي االستتتنكا الفتتميري وآلتاحتتة بتتديل متتدني
لليدمة العسكرية (سلوفينيا)؛
 -15-151تعتتديل أو آللغتتاء قتتوانين مثتتل "قتتانون مكافحتتة اإلرهتتاا" و"قتتانون
االجتماعتتات والمظتتاهرات" ،والتأكتتد متتن عتتدو آلمكانيتتة آلستتاءة استتتيداو أحكامهتتا
(قبرا)؛
 -16-151اتيتتاع خطتتوات متتن أجتتل تعزيتتز وتتتدعيم المستتاواة بتتين الجنستتين
في جميو مناحي الحياة (قبرا)؛
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 -17-151ضتتمان امتن تتاع كب تتار مست ت ولي الدول تتة ع تتن اإلدالء ببيان تتات عام تتة
تحا من قدر المرأة وال تتسق مو الدستور التركي والقيم اإلسالمية (مصر)؛
 -18-151آللغت تتاء كت تتل المهت تتل الزمنيت تتة القانونيت تتة فيمت تتا يتعلت تتق بت تتالتحقيق فت تتي
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ومقاضاة مرتكبيها (قبرا)؛
 -19-151الستتماا لجميتتو الطوائتتف الدينيتتة أو االعتقاديتتة بتتتدريب معلميهتتا
الدينيين طبقا لمعتقداتها ودينها (قبرا)؛
-20-151

منح البطريركية الجامعة صيصية قانونية مناسبة (اليونان)؛

 -21-151ضتتمان حمايتتة كتتل عناصتتر الحتتق فتتي حريتتة التتدين أو االعتقتتاد،
عل ت النحتتو التتني يكفل ت العهتتد التتدولي اليتتاا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية،
بوس تتائل م تتن بينه تتا س تتحب تحفظاته تتا علت ت الم تتادة  27بش تتأن حق تتوق ايقلي تتات
(كندا)؛
 -22-151ضتتمان حقتتوق ايقليتتات الدينيتتة فتتي تعزيتتز االستتتفادة متتن التعلتتيم
بلغتتات ايقليتتات ،وستتحب التتتحفم عل ت المتتادة  27متتن العهتتد التتدولي اليتتاا
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية بشتتأن ايقليتتات ،والتصتتديق علت االتفاقيتتة اإلطاريتتة
لمجلس أوروبا لحماية ايقليات الوطنية (النمسا)؛
 -23-151اتيتتاع اليطتتوات المناستتبة بشتتأن دعتتاوى الملكيتتة التتتي يقتتدمها
أصياا يحملون الهوية البلغارية من تراقيا الشترقية كمتا صتدرت بتنلك توصتيات
سابقة (بلغاريا)؛
 -24-151مراقبتة حتدودها بفعاليتة لمنتو تحركتات الجماعتات اإلرهابيتة ،بمتا
في علك الجماعات المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحتدود (الجمهوريتة
العربية السورية)؛
 -25-151االلت تزاو الحقيقت تي الكامتتل بالمعاه تتدات والق ترارات الدولي تتة الت تتي
تكت ت ت ت تتافح اإلرهت ت ت ت تتاا ،وخاصت ت ت ت تتة ق ت ت ت ت تراري مجلت ت ت ت تتس ايمت ت ت ت تتن )2014(2170
و( )2014(2178الجمهورية العربية السورية)؛
 -26-151االمتناع عن اتياع آلجراءات تتجاوز حدودها والتي من صتأنها أن
تسهم في حدو انتهاكات وتعتديات علت حقتوق اإلنستان ،وعلتك بوستائل منهتا
الكتتف فتتورا عتتن تقتتديم أي صتتكل متتن أصتتكال التتدعم السياستتي أو العستتكري أو
اللوجستي أو المالي في هنا الصدد (مصر)؛
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 -27-151وضو حد للتدابير القسرية االقتصادية ايحاديتة الجانتب بمتا فتي
علتتك فتترض الحظتتر عل ت أرمينيتتا بمتتا يشتتكل انتهاك تا لحقتتوق اإلنستتان ،بمتتا فيهتتا
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية (أرمينيا)؛
 -152ال تحظت ت التوص تتيات ال تتواردة ف تتي الفقت ترات ،11-151 ،9-151 ،5-151
 19-151 ،18-151 ،16-151 ،15-151بدعم تركيا ،علك أن تركيا ال تعتر
بجمهورية قبرا كما أنها ال تقبل ما تدعي بأنها تمثل الجزيرة بأسرها.
 -153ال تحظ ت التوصتتية التتواردة فتتي الفقتترة  10-151بتتدعم تركيتتا ين تركيتتا أكتتدت
عل أن وجودها في الجزيرة ينبو من حقوقها والتزاماتها في آلطار المعاهدات الدولية.
 -154جميو االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هنا التقريتر تعكتس موقتف الدولتة
(ال تتدول) الت تتي ق تتدمتها و/أو الدول تتة موض تتوع االس تتتعراض بشت تأنها .وال ينبغ تتي تأوي تتل ه تتن
االستنتاجات و/أو التوصيات عل أنها تحظ بتأييد الفريق العامل ككل.
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