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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
   ٢٠١٣مايو /أيار ٣ - أبريل/نيسان ٢٢جنيف، 

 ٥دته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات أع      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  تركمانستان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
فوضـية  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير امل             
والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            

ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        
ت وجهات نظر أو اقتراحا    وال يتضمن التقرير أية آراء أو     . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    

من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 

وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . ردة يف التقرير  الوا

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراء املتخذ بعد 

 مل تقبل/يصدق عليهامل  االستعراض

التصديق أو االنـضمام    
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٩٤(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٧(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

 )١٩٩٧(والسياسية 

ثاين امللحق  الربوتوكول االختياري ال  
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  )٢٠٠٠(والسياسية 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      

  ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن    
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية      

 )١٩٩٩(املهينة  الالإنسانية أو أو

الربوتوكول االختياري التفاقية    
ريه مـن   مناهضة التعذيب وغ  

ضروب املعاملـة أو العقوبـة      
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

 القسري

     )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل  
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      

األطفال بشأن اشتراك   الطفل  حقوق  
  )٢٠٠٥(املسلحة املنازعات يف 

    

امللحـق  الربوتوكول االختيـاري     
بـشأن بيـع    حقوق الطفل   باتفاقية  

البغاء األطفال واستغالل األطفال يف     
  )٢٠٠٥( املواد اإلباحيةو

    

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي       
  )٢٠٠٨( اإلعاقة

    

التحفظات أو اإلعالنات   
  تأو التفامها/و
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 احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراء املتخذ بعد 

 مل تقبل/يصدق عليهامل  االستعراض

ــشكوى  ــراءات ال إج
والتحقيق واإلجـراءات   

  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  )١٩٩٧( والسياسية
  

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     

كال التمييز ضد املـرأة،     أش
  )٢٠٠٩( ٨املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤املادة 

 ٢٠فاقية مناهضة التعذيب، املادة     ات  
)١٩٩٩(  

الربوتوكول االختياري التفاقية   
ــخاص ذوي  ــوق األش حق

  )٢٠١٠( ٦اإلعاقة، املادة 

الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يل اخلاص باحلقوق   العهد الدو       
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

اتفاقية مناهـضة التعـذيب،           
  ٢٢ و٢١املادتان 

الربوتوكول االختياري التفاقية         
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
يـع  االتفاقية الدولية حلمايـة مج    

 األشخاص من االختفاء القسري

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل يصدق عليها  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
  )٤(بروتوكول بالريمو

  )٥(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 والربوتوكوالن  ١٩٤٩أغسطس  
  )٦(اإلضافيان األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
 ١٣٨ية باستثناء االتفاقية رقم الدول
  )٧(١٨٢  رقماالتفاقيةو

 ١٩٥٤االتفاقيتان لعـامي    
ــع  ١٩٦١و ــشأن وض  ب

  )٨(األشخاص عدميي اجلنسية
 اتفاقية منظمة العمل الدولية   

  )٩(١٨٢ رقم

بـادة اجلماعيـة    اتفاقية منع جرمية اإل   
  واملعاقبة عليها

نظـام رومــا األساسـي للمحكمــة   
  الدولية اجلنائية

الربوتوكول اإلضايف الثالـث امللحـق      
  )١٠(١٩٤٩باتفاقيات جنيف لعام 

  )١١(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ملنظمـة  ١٨٩ و ١٩٦االتفاقيتان رقـم    

  )١٢(العمل الدولية 
يـز يف   سكو ملكافحـة التمي   اتفاقية اليون 

  التعليم جمال
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شجعت هيئة واحدة أو أكثر من هيئات املعاهدات تركمانستان على التصديق على              -١
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

تفاقية  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واال مجيعوالثقافية وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق
 .)١٣(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري فضالً عن نظام روما األساسـي            

 تركمانستان إىل النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري         ودعت جلنة مناهضة التعذيب   
وإضافة إىل ذلك، أوصـت جلنـة       . )١٤(التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية      

 تركمانـستان بإصـدار إعـالن       )١٦( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٥(لى التمييز العنصري  القضاء ع 
 ٢١  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واملادتني          ١٤مبوجب املادة   

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب على التوايل٢٢و
اتفاقيـة  ديق علـى    وذكرت اليونسكو أنه ينبغي تشجيع تركمانستان على التـص          -٢

  .)١٧(١٩٦٠اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
وقدم فريق  . )١٨(رحبت أربع هيئات من هيئات املعاهدات باعتماد القوانني اجلديدة          -٣

 مـع   األمم املتحدة القطري معلومات عن اجلهود املبذولة ملواءمة تـشريعات تركمانـستان           
، أشري إىل تعـديل القـانون       ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب . التزاماهتا يف إطار املعاهدات الدولية    

اجلنائي يف أعقاب احلوار الذي أجري مع جلنة مناهضة التعذيب من أجـل إدراج تعريـف                
  .)١٩( من اتفاقية مناهضة التعذيب١للتعذيب يتمشى مع املادة 

ملعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل أن قانون        ، أشارت املقررة اخلاصة ا    ٢٠٠٩ويف عام     -٤
املنظمات الدينية املعدل يتضمن عدة أحكام تتعارض مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان              

وأوصت املقررة اخلاصة مبراجعة قـانون  . وتتناقض يف بعض احلاالت مع دستور تركمانستان  
لى األنشطة الدينية غري املـسجلة  املنظمات الدينية وحبذف ما يرد يف هذا القانون من حظر ع         

  .)٢٠(والقيود غري املربرة املفروضة على املواد واألزياء الدينية والتعليم الديين

  وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان   -جيم  
التابعـة  ألن آليات احلماية الوطنية القائمة      أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها         -٥

ملكتب رئيس اجلمهورية، مبا يف ذلك املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنـسان واللجنـة              
متتثل ملبـادئ    احلكومية الستعراض شكاوى املواطنني بشأن أنشطة وكاالت إنفاذ القانون ال         

وبينما الحظت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد             .)٢١(باريس
على رأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري رد تركمانستان             امل

يف إطـار االسـتعراض     املقدمة  التوصية املتعلقة بإنشاء معهد وطين مستقل حلقوق اإلنسان         
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، أوصت بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ            )٢٢(الدوري الشامل 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه سيعهد إليهـا        املعنية ب لجنة  ال باريس، وأضافت 

برصد االمتثال للحقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
 وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن املناقشة املتعلقة بإنـشاء         .)٢٣(واالجتماعية والثقافية 

  .)٢٤(أتهذه اهليئة قد بد
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل اخلطوة األوىل حنو وضع خطة عمل وطنيـة                -٦

 وإىل ما أعرب عنه النظراء      ٢٠١٢يونيه  /حلقوق اإلنسان بدءاً بتنظيم حلقة عمل يف حزيران       
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       . )٢٥(الوطنيون من رغبة يف مواصلة هذا العمل      

ة أيضاً تركمانستان باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ االتفاقية واملالحظات اخلتاميـة            ضد املرأ 
  .)٢٦(املقدمة من اللجنة

عـدم  ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان عـن قلقهـا إزاء             ٢٠١٢ويف عام     -٧
 أمام احملاكم    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     حكام العهد االحتجاج بأي حكم من أ    

 القضاة واحملـامني    يف أوساط العهد  بإذكاء الوعي   ، وحثت اللجنة تركمانستان على      لوطنيةا
وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة مالحظـات            . )٢٧(واملدعني العامني 

 وأشارت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً إىل تعليقات وفد تركمانستان بأن من املعتزم             )٢٨(مماثلة
  .)٢٩(القريب تطبيق أحكام االتفاقية بشكل مباشر يف احملاكميف الوقت 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة          ٢٠١٢يف عام     -٨

ـ    ملنظمة العمل الدولية بقلق بالغ أن احلكومة مل تقدم            صكوك الـيت  معلومات تتعلق بتقدمي ال
إىل  ٢٠١١ و ١٩٩٤ املعقودة ما بني عامي       عشرة جلسة من جلساته    اعتمدها املؤمتر يف ست   

  .)٣٠( وأشارت إىل إمكانية تقدمي املساعدة التقنية ملعاجلة هذا التأخري الكبري.السلطات املختصة

  )٣١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

ان بدأت املشاركة يف حوار بناء      أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تركمانست         -٩
مع هيئات األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان وأهنا قدمت تقاريرهـا إىل مجيـع هيئـات                

  .)٣٢(وقد تأخر تقدمي بعض هذه التقارير تأخراً كبرياً. املعاهدات
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  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات
مالحظات ختامية واردة   

  يف االستعراض السابق
م منذ  آخر تقدمي قُدِّ

  االستعراض السابق 
آخر مالحظـات

  حالة اإلبالغ  ختامية 
جلنة القضاء على التمييز 

  العنصري
حيل موعد تقدمي التقارير من الثامن        ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٥أغسطس /آب

  ٢٠١٥إىل احلادي عشر يف عام 
احلقوق املعنية ب لجنة  ال

االقتصادية واالجتماعية  
  والثقافية 

 /ون األولـكان  ٢٠٠٩/٢٠١٠  -
  ٢٠١١ ديسمرب

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف      
  ٢٠١٦عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف        ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠١٠  -
  ٢٠١٥عام 

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة 

 /رين األولـتش  ٢٠١١  ٢٠٠٦مايو /أيار
  ٢٠١٢أكتوبر 

ل موعد تقدمي التقرير اخلامس     حي
  ٢٠١٦يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف        ٢٠١١مايو /أيار  ٢٠٠٩  -  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٥عام 

  ٢٠١١  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل 
٢٠١٢  

ُينتظر النظر يف التقارير من الثاين        -
وينتظر النظر يف التقرير . إىل الرابع 

الربوتوكـولني  مـن  لكل  األويل  
االختياريني التفاقيـة حقـوق     

راك األطفال  تشاملتعلق با : الطفل
املتعلِّـق  واملسلحة  املنازعات  يف  

ببيع األطفال واستغالل األطفال    
  يف املواد اإلباحية يف البغاء و

اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة 

  ينتظر النظر يف التقرير األويل  -  ٢٠١١  -

  دود على طلبات متابعة حمدَّدة مقدَّمة من هيئات املعاهداتالر  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 تاريخ التقدمي  املوضوع   موعد التقدمي   هيئة املعاهدة

  -  )٣٣(األقليات وخطاب الكراهية واألشخاص عدميو اجلنسية  ٢٠١٢  جلنة القضاء على التمييز العنصري
تعذيب وإساءة املعاملة يف أماكن االحتجاز، واسـتقالل        ال  ٢٠١٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٣٤(اجلهاز القضائي وحرية التعبري
٣٥(٢٠١٢(  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

  -  )٣٦(اآللية الوطنية للنهوض باملرأة ومسألة العنف ضد املرأة  ٢٠١٤

ورصد أمـاكن االحتجـاز     الضمانات القانونية األساسية      ٢٠١٢  جلنة مناهضة التعذيب
  .)٣٧(وحاالت االختفاء القسري واحلبس االنفرادي

٣٨(٢٠١٢(   
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  اآلراء    
  احلالة   عدد اآلراء    املعاهدةهيئة

  )٤٠(ال يزال احلوار مستمراً  )٣٩(٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 جة كافية إزاء عدم تنفيذ آرائها بدر    أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          -١٠
وتشاطر جلنة مناهـضة التعـذيب      . )٤١(وحثت اللجنة تركمانستان على إنشاء آلية لتنفيذها      
  .)٤٢(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعبري عن هذه الشواغل

  )٤٣(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  )٤٤(احلالة يف الدورة احلالية  احلالة يف الدورة السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة

  ينطبق ال  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠-٤(حرية الدين أو املعتقد   الزيارات اليت متت
الزيارات املتفق عليها مـن     

  حيث املبدأ
  ينطبق ال  ينطبق ال

  )٢٠٠٧ و٢٠٠٣طلب زيارة مقدم يف عامي (التعذيب   الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها
  )٢٠٠٦طلب زيارة مقدم يف عام (التعليم 
  )٢٠٠٦ة مقدم يف عام طلب زيار(الصحة 

 ٢٠٠٣طلب زيارة مقدم يف عامي      (املدافعون عن حقوق اإلنسان     
  )٢٠٠٤و

  )٢٠٠٣طلب زيارة مقدم يف عام ( استقالل القضاة واحملامني
  )٢٠٠٣طلب زيارة مقدم يف عام (حرية الرأي والتعبري 
  )٢٠٠٤طلب زيارة مقدم يف عام (االحتجاز التعسفي 

  )٢٠٠٣طلب زيارة مقدم يف عام ( ة اإلعدام باإلجراءات املوجز
  )٢٠٠٧طلب زيارة مقدم يف عام (العنف ضد املرأة 

كرر الطلب  ( االحتجاز التعسفي 
  )٢٠٠٩يف عام 
طلب زيارة مقـدم يف     (الصحة  
 وكـرر   ٢٠١١يونيه  /حزيران

  )٢٠١١يوليه /الطلب يف متوز
حرية التجمع السلمي وتكـوين   

 طلب زيارة مقدم يف   (اجلمعيات  
  )٢٠١١عام 

كرر الطلـب   (العنف ضد املرأة    
  )٢٠١٢يف عام 

الردود على رسائل االدعاء    
  والنداءات العاجلة 

  ات، ورّدت احلكومة على بالغ واحدخالل الفترة قيد االستعراض أُرسلت سبعة بالغ

تعزيز التعاون مـع    ، حثت جلنة مناهضة التعذيب تركمانستان على        ٢٠١١يف عام     -١١
سيما السماح بزيارات من املقرر اخلـاص املعـين          قوق اإلنسان، وال  آليات األمم املتحدة حل   

  .)٤٥(مبسألة التعذيب، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هـي أحـد                -١٢

ذ يف املشروع املشترك بني االحتاد األورويب وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي             شركاء التنفي 
تعزيز قدرات تركمانستان على النهوض حبقـوق       "واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان املعنون      

ونتيجة ألنشطة هذا املشروع، زادت احلكومة من تفاعلها مع هيئـات           ". اإلنسان ومحايتها 
 العمل املتعلق بتعزيز معارف املسؤولني الذين ميثلون تركمانستان         املعاهدات عن طريق تكثيف   

  . )٤٦(اللجانأمام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية  املتعلقة حبقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن            ٢٠١٢يف عام     -١٣

وحثت اللجنة   إىل احلقوق املدنية،     سوىدستور ال يشري    التمييز ضد املرأة الوارد يف      تعريف ال 
قانون ضمانات الدولة بشأن املساواة بني اجلنسني مبدأ        على تضمني الدستور أو     تركمانستان  

  .)٤٧(املساواة فيما يتعلق جبميع احلقوق، وتعريف التمييز ضد املرأة متاشياً مع االتفاقية
ن بعض أل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها    املعنية ب لجنة  ال أعربتو  -١٤

 تنقـيح على  وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تركمانستان       . )٤٨(غري متاحة للنساء  املهن  
     قانون العمل للقضاء على الصور النمطية السلبية السائدة عـن املـرأة، والـيت حتـد مـن                 

 وحثت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز      . )٤٩(لعمل بوجه خاص  مشاركتها يف قطاع ا   
 تركمانستان على إدخال التعديالت الضرورية يف قانون العمل ويف املرسوم الرئاسي املرأة ضد
  املواقف املكرسة للسلطة األبويـة     للقضاء على ، ووضع استراتيجية شاملة     )٥٠(١٠٧٣٢ رقم

  .)٥١(ار النساء والرجالالراسخة بشأن أدو والقوالب النمطية
ووجه فريق األمم املتحدة القطري االهتمام أيضاً إىل الدعوة اليت وجهتها اللجنـة               - ١٥

وشـجعت اللجنـة    . )٥٢(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن املساواة حبكم الواقع         
تكـون  الـيت   يف مجيع اجملـاالت     اعتماد تدابري خاصة مؤقتة     تركمانستان على   املذكورة  

ـ   لجنـة   ال، وأشارت   )٥٣( يف وضع جمحف   املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً أو      فيها احلقوق املعنيـة ب
االقتصادية واالجتماعية والثقافية على وجه التحديد إىل اعتماد هذه التدابري يف سوق العمل    

  .)٥٤(والتعليم العايل
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خرى عن قلقها   ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري هي األ        ٢٠١٢ويف عام     -١٦
إزاء التمييز املزدوج الذي تواجهه النساء والفتيات املنتميات إىل األقليات اإلثنيـة وأوصـت     

  .)٥٥(تركمانستان بتعزيز استفادهتن من التعليم والرعاية الصحية والعمل
بتعديل تشريعاهتا لتتضمن   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري تركمانستان          -١٧

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         ١ييز العنصري يطابق متاماً املادة      تعريفاً للتم 
أو اعتماد حظر عام للتمييز العنـصري يغطـي مجيـع جمـاالت احليـاة                التمييز العنصري 

 وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقهـا إزاء أحكـام             .)٥٦(االجتماعية
املـس  "أو  " بالعداوة"نائي الواسعة النطاق، مثل األحكام املتعلقة        من القانون اجل   ١٧٧ املادة

تـؤدي إىل   وأوصت تركمانستان بتعريف اجلرائم اجلنائية لضمان أال  " باالعتزاز باملنشأ اإلثين  
  .)٥٧(غري متناسب مع حرية التعبري وأتداخل غري ضروري 

السابقة، فإهنا أشارت إىل    وإذ ذكرت جلنة القضاء على التمييز العنصري مبالحظاهتا           -١٨
القلق الذي أعربت عنه إزاء انتشار خطاب الكراهية يف أوساط املسؤولني احلكوميني الرفيعي             
املستوى، وأوصت اللجنة تركمانستان باختاذ تدابري فورية للتحقيق بصورة فعالة يف جـرائم             

  .)٥٨(م الرمسيةوإحالة مرتكبيها إىل القضاء بغض النظر عن صفتهالكراهية املبلغ عنها 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     املعنية ب لجنة  ال، أعربت   ٢٠١١ويف عام     -١٩

 اليت تعرب عـن     ‘فرض الطابع التركماين  ‘املعلومات اليت تفيد استخدام سياسة      عن قلقها إزاء    
الـيت ُتفـرض علـى      " اختبارات اجليل الثالث  "تفضيل األشخاص من أصل تركماين وإزاء       

 وأعربت  .)٥٩( التعليم العايل والعمل يف القطاع العام     ب  االلتحاق الذين يرغبون يف  شخاص  األ
ورود معلومات تـزعم اسـتخدام هـذه        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء         

وأوصـت  . )٦٠(السياسة يف احلد من الفرص املتاحة أمام األقليات اإلثنية يف احلياة الـسياسية        
ء على التمييز العنصري تركمانـستان مبعاجلـة مـشاكل االسـتبعاد والفـصل      جلنة القضا 

  .)٦١(االجتماعيني املتصلني باالعتبارات اإلثنية
 ٢٠ ٠٠٠، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنـصري وجـود           ٢٠١٢ويف عام     -٢٠

رة شخص عدمي اجلنسية يف تركمانستان وإهناء االتفاق املربم بني تركمانستان ودولـة جمـاو           
 على الفور عاجلة حاالت انعدام اجلنسيةوأوصت اللجنة تركمانستان مب. بشأن ازدواج اجلنسية

عدد األشـخاص  تسّبب تسوية املسائل املتعلقة باجلنسية يف ارتفاع لضمان عدم واختاذ تدابري   
  .)٦٢(عدميي اجلنسية

ة الراسخة عـن    الصور النمطي  إزاءالقلق   عن   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   وأعربت    -٢١
وضع حد  ، وحثت تركمانستان على     اجلنسانيةتهم   أو هوي  ة اجلنسي مهلومياألشخاص بسبب   

  .)٦٣(وصم املثلية اجلنسية اجتماعياًل
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي           ٢٠٠٩يف عام     -٢٢
نه أحال حالة جديدة مبلغ عنها إىل احلكومة تتعلق ببوريس شـيخمورادوف، وزيـر              إىل أ 

 يف عـشق    ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٥الشؤون اخلارجية السابق الذي اختفى يف       
، أشار الفريق العامل إىل أن احلالة أحيلت من جديد لعدم البـت             ٢٠١٢ويف عام   . )٦٤(آباد

وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بصفة خاصة إىل       . )٦٥(دفيها وأن احلكومة لألسف مل تّرد بع      
غوجليلـدي أنانيـازوف،    بشأن الكشف عن مصري وأماكن وجـود        تقدمي معلومات   عدم  

وهؤالء الذين سـجنوا يف      ف،يبريدي وأوفيزجيلدي أتايف، وبوريس شيخمورادوف، وباتري    
ملعنية حبقوق اإلنسان   وحثت اللجنة ا  . )٦٦(٢٠٠٢ يف عام    إطار حماولة اغتيال الرئيس السابق    

الكشف فوراً عن مكان وجود األشخاص الذين أُدينوا حبجة حماولة اغتيال           تركمانستان على   
  . )٦٧(بالزيارات العائلية وباالتصال مبحاميهمالرئيس السابق والسماح هلم 

يف حوادث الوفـاة    إجراء حتقيقات   وحثت جلنة مناهضة التعذيب تركمانستان على         -٢٣
إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة يف الوفيات أثناء         وضمان   ،اجلناة ومقاضاة   تجازأثناء االح 
وفاة الـسيدة مرادوفـا     معلومات مفصلة عن أي حتقيق جيري يف حاالت          وتقدمي   االحتجاز

 .)٦٨(املزعومة أثناء االحتجاز

ارسـة  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقها إزاء االدعاءات اليت تفيد انتشار مم              -٢٤
ويساور اللجنة القلق ألن األشخاص احملرومني مـن حريتـهم،           التعذيب وإساءة معاملة السجناء   

سيما  فيهم القصر خيضعون للتعذيب وإساءة املعاملة والتهديد من قبل املوظفني العموميني، وال            مبن
  .)٦٩(عقوبة إضافيةساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل احملاكمة النتزاع اعترافاهتم وملعاقبتهم 

إنشاء نظام وطين يتوىل رصد مجيع      وحثت جلنة مناهضة التعذيب تركمانستان على         -٢٥
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق . )٧٠( وذلك على حنو مستقل ومنتظمأماكن االحتجاز وتفتيشها 
يـع  بالسماح للمنظمات اإلنسانية الدولية املعترف هبا بزيـارة مج   اإلنسان أيضاً تركمانستان    

  .)٧١(أماكن االحتجاز
بوضع خطة شاملة للتـصدي ملـسألة       وأوصت جلنة مناهضة التعذيب تركمانستان        -٢٦

وحثـت  . )٧٢(العنف، يف مجيع مرافق االحتجاز اليت تشمل جممع سجن النساء يف داشوغوز           
 لتقدميت واضحة   اوضع إجراء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تركمانستان على          

ضـمان إجـراء حتقيقـات يف       ودعت اللجنة تركمانستان إىل     .  وآليات للرصد  ،شكاوىلا
، واإلساءة على أساس جنـساين تمييزية  ال بشأن تعرضهن للمعاملة  ت النساء احملتجزات    ادعاءإ
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل التعديالت اليت أدخلـت علـى            . )٧٣( اجلناة مقاضاةو

 وعلى وجه التحديد إىل املعاقبة على تعذيب املـرأة          ٢٠١٢أغسطس  /القانون اجلنائي يف آب   
  .)٧٤(سني ظروف املرأة أثناء االحتجازوإىل األحكام اخلاصة اليت ترمي إىل حت) ١٨٢١املادة (
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عل ظروف االحتجاز متمشية مع     جوحثت جلنة مناهضة التعذيب تركمانستان على         -٢٧
ديلة لالحتجاز غري احلرمان من احلرية واحتجـاز        املعايري الدولية، والسيما بإرساء أشكال ب     

وأفاد فريق األمم املتحدة القطـري أن احلكومـة         . )٧٥(القصر يف أماكن منفصلة عن الكبار     
 والسيما مرافق سجن النساء واألشخاص      على حتسني معايري السجون،   أعربت عن تصميمها    
  .)٧٦(دون سن الثامنة عشرة

ممارسة اإلهناك يف القوات املسلحة من      عن قلقها إزاء    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -٢٨
، وهي ممارسة أدت إىل انتحار أفراد       قبل الضباط أو برضاهم أو بقبوهلم الضمين أو مبوافقتهم        

وأوصت اللجنة تركمانستان بالقضاء على ممارسة اإلهنـاك يف         . من القوات املسلحة وموهتم   
كيب هذه احلوادث، مبـا يف ذلـك حـاالت          ومقاضاة مرت القوات املسلحة وإجراء حتقيقات     

  .)٧٧(وإعادة تأهيل الضحايااالنتحار والوفاة الناجتة عن إساءة املعاملة والضغط النفسي، 
 ونظـر يف    ١٥/٢٠١٠واعتمد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي الرأي رقم           -٢٩

 هلسنكي بتركمانستان    عضو يف مؤسسة   بان آمانكليشيف، وهو  املعلومات املتعلقة حبالة آناقر   
وخلص الفريق العامل إىل أن احتجازمها كان تعسفياً ودعا إىل          . )٧٨(وسباردوردي خاجييف 

وحثت جلنة مناهـضة    . )٧٩(اإلفراج عنهما على الفور وتعويضهما عما حلق هبما من أضرار         
  .)٨٠(التعذيب تركمانستان على تنفيذ قرار الفريق العامل

وإصدار أحكام  القبض على أشخاص    تعذيب عن قلقها إزاء     وأعربت جلنة مناهضة ال     -٣٠
وحثت اللجنـة   . يف حماكمات مغلقة بدون دفاع مناسب وسجنهم يف حبس انفرادي         حبقهم  

اإلفراج عن مجيع األشخاص املودعني يف احلـبس        إلغاء احلبس االنفرادي و   تركمانستان على   
نفـرادي مبـصريهم ومبكـان      وإبالغ أقارب األشخاص احملتجزين يف احلبس اال       االنفرادي
 وتوفري سـبل    مجيع القضايا املعلقة اليت تتعلق حباالت االختفاء املدعاة       والتحقيق يف   وجودهم  
. )٨٢(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شـواغل وتوصـيات مماثلـة           . )٨١(انتصاف

لـى   ع ألشخاص احملرومني من حريتهم   بضمان حصول مجيع ا   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب     
  .)٨٣(مجيع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم

إزاء التقارير اليت تفيد إسـاءة اسـتخدام        وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -٣١
، وبصفة خاصة ألهنم عربوا عـن       األشخاصمستشفيات األمراض النفسية من أجل احتجاز       

بتقدمي معلومات عن   اللجنة تركمانستان    وأوصت   .آرائهم السياسية بصورة خالية من العنف     
لـسيدين  لنتائج التحقيقات يف ادعاءات احلجر القسري يف مستشفيات األمراض النفـسية،            

  .)٨٤(دورديكولييف ودوردميرادوف
املعنيـة  لجنـة   ال و )٨٥(وأعرب كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٣٢
 تـشريعات حمـددة     عدم وجود  عن قلقه إزاء     )٨٦(الثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية و   ب

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تركمانستان         وحثت. للتصدي للعنف ضد املرأة   
 اجلناة  قاضاةمواإلسراع يف اعتماد قانون شامل يتناول مجيع أشكال العنف ضد املرأة،            على  



A/HRC/WG.6/16/TKM/2 

GE.13-10835 12 

،  اإلعالم والربامج التثقيفيـة ط وسائعن طريق العامووضع خطة وطنية شاملة وإذكاء الوعي   
إىل وتقدمي املساعدة واحلمايـة املناسـبتني        تشجيع النساء على اإلبالغ عن حوادث العنف      و

  .)٨٧(وال سيما يف املناطق الريفية ،ضحايا العنفالنساء 
 علـى   وأكّد فريق األمم املتحدة القطري أن القانون املتعلق بالعقوبة البدنية املرتلـة             -٣٣

األطفال يف تركمانستان ال حيظر صراحة مجيع أشكال العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، مبا يف 
. ذلك أماكن الرعاية البديلة، وأوصت جلنة حقوق الطفل حبظر العقوبـة البدنيـة صـراحة              

  .)٨٨(حتظر مبوجب القانون إال العقوبة البدنية اليت تعترب أهنا تتسب يف إحلاق األذى بالطفل وال
استخدام األطفـال يف مجـع      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٣٤

 علـى   اليت تترتب من اآلثار الضارة    ، وحثت تركمانستان على محاية األطفال       نحماصيل القط 
، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن عمل        ٢٠١٢ويف عام   . )٨٩( بكل أشكاله  عمل األطفال 

ومع ذلك، يتعني حتسني إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك ما يتعلق باألسر اليت             . يناألطفال غري قانو  
  .)٩٠(تستخدم أطفاهلا يف العمل الزراعي املومسي

 القـانون   ٢٠١٠مايو  /وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن الربملان قد عّدل يف أيار            -٣٥
. )٩١(اقب على االجتار بالبشر   اجلنائي حبيث أصبح يتضمن مجلة أحكام، منها األحكام اليت تع         

وطنية،  خطة عمل  اعتمادبوأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تركمانستان          
، مبـا فيهـا     والبغـاء معاجلة األسباب اجلذرية لالجتار      و تنفيذ قانون مكافحة االجتار بالبشر    ل

اعية والثقافية أيضاً تركمانستان    احلقوق االقتصادية واالجتم  ب  املعنية   لجنةالوحثت  . )٩٢(الفقر
املأوى واملساعدة القانونية وغريها من اخلدمات التأهيلية لـضحايا         وزيادة توفري املشورة    على  
تحديـد  يف جمال اإلجراءات الرمسية ل    تدريب حرس احلدود وضباط الشرطة       وضمان ،االجتار

نـة املعنيـة حبقـوق    مـن اللج وقدم كل  . )٩٣(الضحايا وإرشادهم   توجيه وأهوية الضحايا   
  . أيضاً توصيات للتصدي لظاهرة االجتار بالبشر)٩٥( وفريق األمم املتحدة القطري)٩٤(اإلنسان

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
ى  جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقها إزاء عدم سري نظام العدالة بفعالية، وُيعز             أعربت  -٣٦

ذلك فيما يبدو إىل عدم استقالل النيابة واجلهاز القضائي، وأعربت اللجنـة عـن أسـفها ألن                 
وحثـت اللجنـة    . )٩٦(تزال حكراً على رئيس اجلمهورية     املسؤولية عن تعيني القضاة وترقيتهم ال     

الل املعنية حبقوق اإلنسان تركمانستان على اختاذ مجيع التدابري الضرورية الرامية إىل ضمان اسـتق             
من خالل ضمان مدة خدمة القضاة وقطع العالقات اإلدارية وغري اإلدارية مـع             اجلهاز القضائي   
به التقـارير   تفيد   ماوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء          . املكتب التنفيذي 

  .)٩٧( وحثت اللجنة تركمانستان على القضاء على ذلك،فساد يف سلك القضاءللانتشار من 
 استبعاد اجلهاز القضائي    ضمانعلى  وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تركمانستان         -٣٧

  .)٩٨(عملياً ألية أدلة يتم احلصول عليها حتت أي شكل من أشكال اإلكراه والتعذيب
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نع أفعال التعذيب وإسـاءة     موحثت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً تركمانستان على          -٣٨
وإجـراء حتقيقـات    اإلفالت من العقاب فيما خيص اجلناة املزعومني،        ى  عل، والقضاء   املعاملة
 عن عملهم   ذلكوإيقاف املوظفني الذين ُيدعى أهنم مسؤولون عن        ،  )٩٩(نزيهة وشاملة وفورية  

  .)١٠٠(خالل هذه التحقيقات
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الربملان اعتمد قانوناً جديداً يتعلـق بالـدفاع                -٣٩
  .)١٠١(وين وبأنشطة الدفاع القانوينالقان
وحثت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد احلكومـة علـى الـشروع يف                  -٤٠

إصالحات يف اجلهاز القضائي كيما يتسىن توفري سبل انتصاف قانونية فعالة وتقدمي التعـويض              
 وجلنة القضاء   )١٠٣(لتعذيبوقدمت جلنة مناهضة ا   . )١٠٢(على احلرمان من حرية الدين أو املعتقد      

  . أيضاً توصيات تتعلق بتوفري سبل االنتصاف من الناحية العملية)١٠٤(على التمييز العنصري
 علـى   تركمانـستان بتـصديق   ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة            -٤١

ألن أبدت قلقهـا   لكنها  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،    الربوتوكول االختياري التفاقية  
املعلومات الـضرورية   يفتقرن إىل   ، وال سيما اللوايت يعشن يف املناطق الريفية والنائية،           أنفسهن النساء

املالئمة لتعزيز وعـي املـرأة      ودعت اللجنة تركمانستان إىل اختاذ مجيع التدابري        . للمطالبة حبقوقهن 
  .)١٠٥( اإلعالمطعاون مع اجملتمع املدين ووسائ الت بوسائل، منها عن طريقحبقوقها وسبل إنفاذها،

وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري عن الربامج أو اخلطط املعتمـدة، مبـا يف ذلـك                  -٤٢
ويلزم وضع سياسات مناسبة تتمشى مع برنامج تطوير نظام         . )١٠٦(يتعلق بقضاء األحداث   ما

ابقة مع املعايري الدولية املتعلقة      جلعل املمارسات القائمة متط    ٢٠١٢قضاء األحداث العام لعام     
وقدم فريق األمم املتحدة القطـري توصـيات تتـضمن الـسماح            . )١٠٧(بقضاء األحداث 

لألحـداث اجلـاحنني    التعليمـي    -للمنظمات الدولية ذات الصلة بزيارة املرفق اإلصالحي        
  .)١٠٨(ل وتقدمي املساعدة يف هذا اخلصوصوسجون النساء لتقييم االحتياجات على حنو أفض

  الزواج واحلياة األسريةو  اخلصوصيةاحلق يف  -دال  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تركمانستان إىل منـع  املعنية ب لجنة  الدعت    -٤٣

 )١١٠(، ورحب كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة            )١٠٩(تزويج األطفال 
 األسرة اجلديد الذي رفع احلد األدىن لسن الـزواج   بقانون)١١١(وفريق األمم املتحدة القطري   

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن      املعنية ب لجنة  الوبينما أشارت   .  عاماً ١٨إىل  
انتـشار هـذه   استمرار  عن قلقها إزاء تعربأتعدد الزوجات غري مشروع يف تركمانستان،  

  .)١١٢(القضاء على هذه الظاهرةالظاهرة على نطاق واسع ودعت تركمانستان إىل 
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تركمانستان على نزع صفة اجلرم عن العالقات        -٤٤

  .)١١٣(اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس
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  حرية التنقل  -هاء  
ن ورود معلومـات تفيـد أ     القلـق إزاء    أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن         -٤٥

ن ترد أمساؤهم علـى قائمـة       ملتركمانستان تفرض قيوداً على دخول البلد ومغادرته بالنسبة         
وأعربت اللجنة عن أسفها أيضاً لتمسك تركمانستان بنظـام     . األشخاص املراقَبني من الدولة   

التسجيل اإللزامي ملكان اإلقامة كشرط مسبق للسكن والعمل وحيازة العقارات واحلـصول            
 يف ما تفرضه من قيـود        االمتثال ضمانوينبغي لتركمانستان   . عاية الصحية على خدمات الر  

على تنقل األفراد داخل إقليمها، وكذلك على احلق يف املغادرة، ويف أيـة بـرامج مراقبـة                 
 مـن العهـد     ١٢ألغراض محاية أمن الدولة، للمقتضيات الصارمة املنصوص عليها يف املادة           

احلقوق االقتـصادية   املعنية ب لجنة  الوأوصت  . )١١٤(لسياسيةالدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا    
 الذي تعتمده   تسجيل اإلقامة  نظامالتحقق من أن    واالجتماعية والثقافية تركمانستان بضمان     

 متتع مجيع املواطنني دون متييز باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بغض النظر            ال يعوق 
  .)١١٥(عن مكان التسجيل

  وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي      رية الدين أو املعتقد وحرية التعبري     ح  -واو  
   السياسيةاحلياة واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و

، أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل ما يسود يف             ٢٠٠٨يف عام     -٤٦
تركمانستان من تسامح على مستوى عال وإىل مناخ االنسجام الديين الذي يغلب عليها على     

 الدينيـة   واألداء اجلماعي للـشعائر   املستوى االجتماعي، لكنها ذكرت أن املنظمات الدينية        
وذكرت املقررة اخلاصة أيضاً أنه على الرغم من حتسن الوضـع        . )١١٦(رتيابتزال موضع ا   ال

، اليزال األفراد والطوائف الدينية املسجل منـها        ٢٠٠٧بقدر كبري يف تركمانستان منذ عام       
وغري املسجل خيضعون لرقابة مشددة ويواجهون عدداً من الصعوبات لدى تعـبريهم عـن              

 )١١٨(احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة ب  املعنيةلجنةال وأعربت .)١١٧(العقائدية وأحريتهم الدينية   
  . عن شواغل مماثلة)١١٩(للجنة املعنية حبقوق اإلنسانوا
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل أن اجمللس املعـين بالـشؤون             -٤٧

يبقـي    وهو ما  اإلقليميملستوى  الدينية يعني أئمة من السنة املسلمني دون غريهم لتمثيله على ا          
عـن رأي    وعربت املقررة اخلاصـة   . األقليات الدينية خارج اهلياكل احلكومية اإلقليمية واحمللية      

مفاده أن من غري املناسب ختويل هيئة حكومية ال تضم سـوى املـسلمني الـسنة والـروس                  
  .)١٢٠( الدينية األخرىاملسيحيني األرثوذكسيني صالحيات اختاذ القرار املتعلق بتسجيل الطوائف

وأوصت املقررة اخلاصة احلكومة بضمان عدم عرقلة الطوائف الدينية يف بناء أماكن              -٤٨
  .)١٢١(عبادة أو فتحها أو استئجارها أو استعماهلا وبعدم حرماهنا من أماكن للعبادة
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ئيس ، أرسل كل من املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد ور           ٢٠١٠ويف عام     -٤٩
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي رسالة مشتركة تتعلق باالدعاءات اليت تفيد القـبض             

املستنكفني ضمريياً يف تركمانستان وإدانتهم بتهمـة       وعلى مخسة أشخاص من شهود يهوه       
. )١٢٣(وقدمت املقررة اخلاصة توصيات يف هذا الـشأن       . )١٢٢(رفضهم أداء اخلدمة العسكرية   

إلدراج حكم ينص   راجعة تشريعاهتا   مة املعنية حبقوق اإلنسان تركمانستان على       وحثت اللجن 
حق األفراد يف االستنكاف الضمريي عـن أداء         ويكرس بوضوح  على خدمة عسكرية بديلة   

 الـذين يرفـضون أداء اخلدمـة العـسكرية          األفراد مقاضاةوالكف عن    ،اخلدمة العسكرية 
  .)١٢٤(ن يقضي منهم عقوبات بالسجن حالياًالعتبارات تتعلق بالضمري، واإلفراج عم

سكو إىل التقارير اليت تفيد حاالت احتجاز الصحفيني ومـضايقتهم           اليون وأشارت  -٥٠
 الذي  ٢٠١١ انفجار عبادان يف عام      تغطية خرب وترهيبهم مستشهدة باملثال املتعلق مبحاوالت      

ون أو املـصورون    وقد تعَرض الصحفي  . يدعى أن السلطات حاولت أن تلزم الصمت بشأنه       
وأشار كل مـن جلنـة مناهـضة        . )١٢٥(الذين حاولوا توثيق احلالة بعد االنفجار لالحتجاز      

تعرض ما تفيد به التقارير من  أيضاً بقلق إىل )١٢٧( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )١٢٦(التعذيب
التهديد وإىل  ألفعال الترهيب واالنتقام و     وأقربائهم الصحفينيواملدافعني عن حقوق اإلنسان     

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا  . اعتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان بتهم جنائية  
 إىل  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ يف   أصدر توجيهات البالغ من أن رئيس مجهورية تركمانستان       

طون من قـدر    حرباً ال هوادة فيها على األشخاص الذين حي       "أن تشن   بوزارة األمن القومي    
وقد شاطر املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف حريـة الـرأي            . )١٢٨("العلمانيةنا الدميقراطية   دولت

والتعبري جلنة مناهضة التعذيب قلقها وحث احلكومة على ضمان متتع مجيع األفراد بـاحلق يف              
حرية الرأي والتعبري، وعلى تعزيز بيئة تتسم باالنفتاح ميكن فيها لألفراد أن يعربوا عن آرائهم               

  .)١٢٩(جهات نظرهم املتنوعة واالنتقادية دون خوف من املضايقة أو االضطهادوو
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من إتاحة اإلمكانيـة لـسكان                -٥١

العاصمة واألقاليم الستقبال القنوات التلفزيونية واإلذاعية الدولية، فإن القيود املفروضة علـى     
 حتد من حرية التعبري واحلصول على       ، يف ذلك وسائط اإلعالم االجتماعية     البيئة اإلعالمية، مبا  

سكو إىل القيود الشديدة املفروضة على إمكانية الوصـول إىل          وأشارت اليون . )١٣٠(املعلومات
اإلنترنت وإىل خضوع األشخاص الذين يتمكنون مـن الوصـول إىل اإلنترنـت للرقابـة               

جلنة القـضاء علـى التمييـز        و )١٣٢( حبقوق اإلنسان  وقدمت اللجنة املعنية  . )١٣١(احلكومية
احلقوق االقتـصادية   املعنية ب لجنة  ال توصيات للتصدي هلذه الشواغل، وحثت       )١٣٣(العنصري

 املتنوعـة  اىل مصادر املعلومـات  النفاذحرية  واالجتماعية والثقافية تركمانستان على ضمان      
جب املواقع على شـبكة اإلنترنـت       وقف ممارسة الرقابة على االتصاالت االلكترونية وح      و
  .)١٣٤( يرغب يف ذلكمن جلميع ةنترنت متاحاإلشبكة جيعل  امب
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سكو احلكومة على نزع صفة اجلرم عـن التـشهري   وإضافة إىل ذلك، شجعت اليون    -٥٢
 والبدء بعملية سن قانون حرية اإلعالم إلتاحـة الفرصـة للجمهـور             ،وفقاً للمعايري الدولية  
ات العامة بيسر وحرية وفقاً للمعايري الدولية، والـسماح للـصحفيني           للحصول على املعلوم  

آمنة وحرة ومستقلة وتعدديـة     إعالمية  والعاملني يف وسائط اإلعالم مبمارسة عملهم يف بيئة         
 وتعزيز القدرات يف جمال معايري مهنـة الـصحافة          ،كجزء من حقوقهم اإلنسانية األساسية    

  .)١٣٥(ية ذاتية للمهنيني اإلعالميني وصانعي السياسةوأخالقياهتا لوضع آلية إعالم تنظيم
عـن  معلومات  وتظل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة لعدم وجود              -٥٣

الـشروط  إزاء  املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان، و      كمنظمات اجملتمع املدين،    
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، فضالً     القانونية واإلجرائية الصارمة لتسجيل املنظمات غري       

بيئة متكينية إلنشاء   ، وحثت اللجنة تركمانستان على توفري       عن القيود املفروضة على أنشطتها    
وبينما أعربـت   . )١٣٦(بدور نشط إتاحة قيامها   منظمات نسائية ومنظمات حلقوق اإلنسان و     

علق باجلمعيات العامة يقيـد حريـة       اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن القانون املت        
 .)١٣٧(تكوين اجلمعيات، حثت اللجنة تركمانستان على إصالح نظـام التـسجيل لـديها            

رفض منح تأشريات دخـول إىل  وباملثل، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء     
 ملنظمـات لتلـك ا  ، وحثت تركمانستان على الـسماح       منظمات حقوق اإلنسان الدولية   

  .)١٣٨(بالدخول إىل البلد
 فريق األمم املتحدة القطري، أدخلـت تعـديالت علـى القـوانني             وحسبما ذكر   -٥٤

حـزب  "وجرى تأسـيس    . االنتخابية يتمثل هدفها العام يف وضع قانون موحد لالنتخابات        
 يف أعقـاب اعتمـاد      ٢٠١٢أغسطس  /اجلديد يف آب  " الصناعيني وأصحاب املشاريع احلرة   

  . )١٣٩(ق باألحزاب السياسية القانون املتعل
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري تركمانستان بضمان تـساوي مجيـع              -٥٥

األفراد يف الفرص واملعاملة يف العمالة يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلـك االنتخـاب                
ـ             ضائية، دون  للمناصب الربملانية والتوظيف يف اهليئات اإلدارية احلكومية أو يف اهليئـات الق

ضـعف  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            . )١٤٠(متييز أي
مجيع مستويات احلياة السياسية والعامة وإزاء وجود عراقيل منهجية حتول دون           متثيل املرأة يف    

 املعنية حبقوق   مشاركة املرأة يف احلياة السياسية على قدم املساواة مع الرجل، وأعربت اللجنة           
يف مناصب اختـاذ    اإلنسان عن قلقها إزاء تدين نسبة متثيل املرأة يف القطاع اخلاص، والسيما             

واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        )١٤١(مت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وقد .القرار
   .)١٤٢(املرأة توصيات حمددة
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  ةادلة ومؤاتي التمتع بشروط عمل ع يف العمل ويفاحلق  -زاي  
 ألن املركز   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق     املعنية ب لجنة  الأعربت    -٥٦

وأوصت اللجنة  . كومةتركمانستان، خيضع لرقابة احل    الوحيدة يف    النقابةهو  و ،النقايب الوطين 
يف اعتمـاد    والنظـر    نقابات للعمال  إنشاء   اليت حتول دون  بإزالة مجيع العقبات    تركمانستان  

  .)١٤٣(اإلضراباتاحلق يف تنظيم إعمال قانون خاص حيدد طرائق 
 يف املائة   ٥٢,٨ ألن   عن قلقها وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٥٧

وضـع إطـار تنظيمي   ، فأوصت ب   يعملن يف القطاع غري النظامي     تركمانستانمن النساء يف    
احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     املعنية ب لجنة  ال، وأوصت   )١٤٤(حيكم القطاع غري النظامي   

 مبـن فـيهم   لعمـال،   لأن نظام الضمان االجتماعي يوفر      تأكد من   بالوالثقافية تركمانستان   
  .)١٤٥(ملعاشاتمن ااحلد األدىن والتغطية الكافية النظامي، يف القطاع غري العاملون 

ة واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء        احلقوق االقتصادي املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٥٨
  .)١٤٦(هلذا االرتفاعارتفاع معدل البطالة وحثت تركمانستان على التصدي 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -حاء  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل وجود نظـام حكـومي راسـخ للـضمان                 -٥٩

ثغرات يف نظام خدمات دعم األسرة والطفل علـى املـستوى           االجتماعي وإن كانت هناك     
  .)١٤٧(احمللي، وهي ثغرات تعزى جزئياً إىل اإلجراءات اإلدارية املعقدة

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة تركمانـستان      املعنية ب لجنة  الوأوصت    - ٦٠
 وتنفيذ توزيع الثروة يف  التفاوتات   احلد من    بطرق منها  للحد من الفقر،      عامة بوضع سياسة 

إيالء اهتمـام   الكافية و مرافق الصرف الصحي    وتشريعات تضمن توفري مياه الشرب النقية       
  .)١٤٨(ناطق الريفيةللمخاص 
أن مـن   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها       املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٦١

األقليـات  ينتمـون إىل     اًوأفرادن  حقوق اإلنسا يف جمال    نشطاء    قسراً ت قد نقل  تركمانستان
يف سـياق   نفـذت    من عمليات اإلخالء القـسري       اً كبري اً عدد وأن ،العرقية وأفراد أسرهم  

تحسني الظروف االجتماعية   لالربنامج الوطين   ("باسم  الذي ُيعَرف   مشروع التجديد احلضري    
"). ٢٠٢٠عـام    يف أفق  راكز الريفية واململستوطنات والبلدات واملقاطعات    لسكان القرى وا  

.  قـسراً   أو إجالئهـم    األفـراد  إعادة توطني االمتناع عن   على  وحثت اللجنة تركمانستان    
االمتثال الـصارم  إطار يف تم أن ت ينبغي  إعادة التوطني أو  اإلجالء  أعمال   أنب اللجنة   رتذكَّو

  .)١٤٩(ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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  احلق يف الصحة  -طاء  
 اسـتراتيجية  ٢٠١٢م املتحدة القطري أن تركمانستان أقرت يف عام  ذكر فريق األم    -٦٢

وجيري حالياً وضع خطة    . ٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة   ةوطنية تتعلق بفريوس نقص املناعة البشري     
وتقترح الوثيقتان العمل بنهج أكثر استباقية إزاء مكافحة فريوس نقص          . فريوسالعمل بشأن   
 واختاذ تدابري ملكافحة الوصم والتمييز      )اإليدز(ملكتسب  متالزمة نقص املناعة ا   /ةاملناعة البشري 

التوعية  وال تزال فرص احلصول على املعلومات ومستويات. )١٥٠(الفريوساملرتبطني باإلصابة ب
ورحبت اللجنـة املعنيـة     . )١٥١(العامة بشأن احلق يف الصحة اإلجنابية منخفضة بني املراهقني        

 ماد االستراتيجية الوطنية املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة        اعتبالقضاء على التمييز ضد املرأة ب     
الترويج لربامج التثقيف بـشأن الـصحة   ، لكنها حثت تركمانستان على      )٢٠١٥-٢٠١١(

 اهتمـام ، وإيالء    واملراهقني اليت تستهدف املراهقات   الصلة احلقوق ذات واجلنسية واإلجنابية   
 فريوس نقص املناعة  ذلك جنسياً، مبا يفخاص ملسألة احلمل املبكر ومكافحة األمراض املنقولة    

  .)١٥٢(اإليدز/ةالبشري
ألن رسـوم   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا              - ٦٣

. )١٥٣(نوعية هذه اخلـدمات   دون أن يرافق ذلك حتسني يف        تارتفعقد  اخلدمات الطبية   
ستعد إلعادة هيكلة نظـام متويـل       وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن وزارة الصحة ت        

وذكـر  . ٢٠١٦ة من أجل األخذ بالتأمني الطيب اإللزامي اعتباراً من عام           يالصحالرعاية  
فريق األمم املتحدة القطري أيضاً أنه على الرغم من التقدم احملـرز الواضـح، ال تـزال     

ومنـاؤه  ويتأثر بقاء الطفل    . معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة مرتفعة       
تزيد هذه النسبة   (مبستويات التقّزم وبارتفاع معدالت فقر الدم الناجم عن نقص احلديد           

).  شـهراً  ٥٩ أشـهر و   ٦ يف املائة بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني           ٤٠  على
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن حمدودية إمكانية احلصول على البيانات الرمسية             

، وقدم الفريق توصيات للتصدي     )١٥٤(كل عائقاً كبرياً أمام التخطيط اإلمنائي     واجليدة تش 
  .)١٥٥(هلذه الشواغل املختلفة

  احلق يف التعليم  -ياء  
ذكرت اليونسكو أن تركمانستان شرعت يف استعراض لنظام التعلـيم وقطـاع              - ٦٤

تحدة القطـري أن    وأفاد فريق األمم امل   . )١٥٦(التدريب املهين بدعم من املفوضية األوروبية     
وإضافة إىل ذلك، تـؤثر مـشاركة       . جودة التعليم ال تزال تشكل يف بعض األحيان حتدياً        

السياسية لفترات متكررة ومطولة على التحصيل       وأاألطفال والطالب يف األنشطة الثقافية      
  .)١٥٧(يف جمال التعلم
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افية توصيات للتـصدي  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق   املعنية ب لجنة  الوقدمت    -٦٥
للشواغل اليت أعربت عنها إزاء العقبات املتعلقة باحلصول على التعليم اجليد اليت تعترض طريق 
خرجيي املدارس الثانوية الراغبني يف االلتحاق مبؤسسات التعلـيم العـايل يف تركمانـستان              

  .)١٥٨(عايلااللتحاق مبؤسسات التعليم الوخارجها والرسوم غري الرمسية املفروضة على 
فرص ضمان  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تركمانستان على             -٦٦

إذكاء الوعي بأمهيـة التعلـيم      وجبميع مستويات التعليم    لاللتحاق  لفتيات والنساء   متكافئة ل 
  .)١٥٩(بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان وأساساً لتمكني املرأة

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -كاف  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن األطفال ذوي اإلعاقة يودعون يف مؤسـسات               -٦٧

وهناك عقبات قانونية وإجرائية ومادية     . خاصة وال يبقون يف البيئة األسرية يف جمتمعاهتم احمللية        
وسلوكية أمام مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة مشاركة كاملة يف اجملتمع، مبا يف ذلك إظهـار      

وال توجد خدمات ووسائل دعم جمتمعية مقدمة إىل األطفـال          . وسائط اإلعالم صورهتم يف   
وبينما أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل مـشروع مـشترك           . ذوي اإلعاقة وإىل أسرهم   

لألمم املتحدة جيري تنفيذه حالياً هبدف تعزيز مشل األشخاص ذوي اإلعاقة وإدمـاجهم يف              
كمانستان لوضع إطار متابعة يشمل إنشاء آليات مـستقلة         ، قدم توصيات إىل تر    )١٦٠(اجملتمع

  .)١٦١(تنفيذهاشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها ورصد لتعزيز اتفاقية حقوق األ

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري تركمانستان باحترام مبدأ التعريف الذايت             -٦٨

  .)١٦٢( وبإنشاء آلية تشاور مع ممثلي جمموعات األقلياتقومية والألفراد األقليات اإلثنية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن تركمانستان هو أول بلد يف               -٦٩

ملفوضية وأشارت ا . آسيا الوسطى يصبح طرفاً يف االتفاقيتني املتعلقتني حباالت انعدام اجلنسية         
  .)١٦٣(إىل استعدادها لتقدمي املساعدة إىل احلكومة يف تنفيذ أحكام االتفاقيتني

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتدابري اليت اختذهتا تركمانـستان             - ٧٠
 أشخاص من أصول إثنية تركمانية من اخلارج لإلقامة يف وطنـهم            ٧ ٣٠٩  لتيسري عودة 

 ٣ ٠٠٠مـن   ومنح اإلقامة الدائمة ألكثر      الجئ   ١٣ ٠٠٠على  ومبنح اجلنسية ملا يربو     
  .)١٦٤(الجئ آخر
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وأوصى فريق األمم املتحدة القطري تركمانستان بإتاحة اإلمكانية ملفوضـية األمـم              -٧١
املتحدة لشؤون الالجئني للحصول على بيانات إحصائية تتعلق باألجانب احملتجزين واألجانب           

ـ  خالف ذلك   منعوا  ة إىل أوطاهنم أو الذين      الذين تعرضوا للطرد أو لإلعاد     دخول علـى   من ال
حدود تركمانستان، وإطالع املفوضية على اإلحصاءات اليت تتعلق بعدد األشـخاص عـدميي             

  . )١٦٥(اجلنسية وعلى املعلومات اليت تتناول جتهيز طلبات احلصول على اجلنسية
ان مبراجعـة قـانون     وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تركمانـست         -٧٢

 حبيث يتضمن هنجاً قائماً على احلقوق ونوع اجلنس، وضمان امتثالـه            ٢٠١٢الالجئني لعام   
للمعايري الدولية املتعلقة بالالجئني وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االعتراف الصريح مببدأ عدم             

سرة واالعتراف   واحلق يف مل مشل األ     ١٩٥١ من اتفاقية عام     ٣٣اإلعادة القسرية وفقاً للمادة     
. )١٦٦(باالضطهاد القائم على أساس نوع اجلنس كسبب من أسباب منح وضـع الالجـئ             

  .)١٦٧(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً توصيات
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