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(A)     GE.08-16177    251108    261108 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  الدورة الثالثة
   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  لمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً جتميع ل
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  تركمانستان

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف ذلـك             
، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عـن األمـم              املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف . املتحدة
مة اليت اعتمدها جملـس     وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العا     . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        

وبالنظر إىل  . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير            . حقوق اإلنسان 
 ١كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي                  

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثـائق              . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسيـة لألمـم               . املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة     

 املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 

  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العامليـة األساسـية حلقـوق       
  )٢(اإلنسان

 و االنضمام تاريخ التصديق أ  
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة   
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد      ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٩

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 ة واالجتماعية والثقافي

  --    ١٩٩٧مايو / أيار١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

الشكاوى املتبادلة بني الـدول         ١٩٩٧مايو / أيار١
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  والسياسية

  --    ١٩٩٧مايو / أيار١

امللحـق  الثـاين   الربوتوكول االختياري   
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       با

  والسياسية

ينــاير / كــانون الثــاين١١
٢٠٠٠  

  --  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة

  --    ١٩٩٧مايو / أيار١

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو        

  الالإنسانية أو املهينة 

الشكاوى املتبادلة بني الـدول         ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   

  نعم
  --    ١٩٩٣سبتمرب / أيلول ٢٠  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
 الطفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف     

  حةالرتاعات املسل

 عاماً للخدمة   ١٧(نعم    ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩
  )العسكرية الطوعية

--  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  --    ٢٠٠٥مارس / آذار٢٨

  --    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول ٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،              : املعاهدات األساسية اليت ليست تركمانستان طرفاً فيها      

دوليـة  والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقيـة ال                  
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة                  

   .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال    إلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية ا

  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو

 املتعلقة  ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقية عام           )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية    بوضع  

حاالت انعدام  بشأن خفض    ١٩٦١عام  
  اجلنسية

 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ١٣٨نعم، باستثناء االتفـاقيتني رقـم           )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ١٨٢و

  ال  لتمييز يف جمال التعليمملكافحة ا) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

الصكوك األساسـية حلقـوق   معظم ، رحبت املفوضة السامية بتصديق تركمانستان على     ٢٠٠٧يف عام     - ١
اإلنسان ودعت احلكومة إىل النظر يف التصديق على صكوك أخرى من بينها الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة                 

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية حلمايـة  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  
 بأن تنظر تركمانـستان يف   ٢٠٠٦وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عام       . )٧(مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

وعلى  )٨( املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل     ٣٣التصديق على اتفاقية الهاي رقم      
وأثنت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         . )٩(١٨٢ ورقم   ١٣٨اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      

، ورحبت  )١٠(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     بدون حتفظات على اتفاقية القضاء ع      على تركمانستان لتصديقها  
الربوتوكول االختياري ن التصديق يف املستقبل على عوق الدولة بالبيان الذي أدىل به الوفد مبيناً أنه ال يوجد ما يع

 على التصديق عليه وكذلك علـى االتفاقيـة     ها، وشجعت )١١(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
 وباإلضافة إىل ذلك، أوصت جلنة القضاء علـى   . )١٢(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

 مـن   ١٤التمييز العنصري بأن تنظر تركمانستان يف إمكانية إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة               
  .)١٣(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

قضاء على التمييز العنصري عن قلقهما      أعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجلنة ال            - ٢
وطلبت جلنة القضاء على مجيـع أشـكال        . )١٤(إزاء مركز اتفاقيتيهما الذي ال يزال غري واضح يف القانون احمللي          

التمييز ضد املرأة إىل تركمانستان أن تتخذ تدابري فورية لضمان تطبيق أحكام االتفاقية يف النظام القانوين احمللـي                  
  . )١٥(تطبيقاً كامالً
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رفع العقوبات اجلنائية عن أنشطة املنظمات غري احلكومية غري         أحاطت اجلمعية العامة علماً ب     ،٢٠٠٥ويف عام     -٣
اليت تواجهها املنظمات غري احلكوميـة       أن الصعوبات    ة يف نفس الوقت   الحظ م ٢٠٠٤نوفمرب  /جلة يف تشرين الثاين   املس

  .)١٦(ائمة وأن قيوداً هامة أخرى ال تزال تعوق أنشطتهاواملنظمات اخلاصة يف عملية التسجيل ال تزال ق

  حلقوق اإلنسان وهيكلهااملؤسسي  اإلطار -  جيم

تان على النظر يف إمكانية إنـشاء       شجعت املفوضة السامية وجلنة القضاء على التمييز العنصري تركمانس          - ٤
ة حقوق الطفل، على وجه التحديد،      ، وأوصت جلن  )١٧(مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس       

جلنة القضاء  كما حثت   . )١٨(تلك املؤسسة والية رصد مدى االمتثال لاللتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاقية           مبنح  
عـن تنفيـذ   حـصرياً  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تركمانستان على إنشاء آلية مؤسسية تكون مسؤولة      

  .)١٩(خرى إىل جانب أمور أاالتفاقية

  التدابري السياساتية -  دال

ل وتقاسم البيانات املتصلة بوضع     شجعت املفوضة السامية احلكومة على إيالء اهتمام خاص جلمع وحتلي           - ٥
احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما سيسمح للحكومة وللمجتمع الدويل مبواصـلة             

  .)٢٠(اإلصالحات يف تلك اجملاالت

وبينما رحبت جلنة حقوق الطفل بتطورات، من قبيل املرسوم الرئاسي الصادر ضد عمل األطفال والذي                 - ٦
القطن، فقد أعربت عن قلقها أيضاً ألن هذه املمارسة جين حمصول يدين على وجه التحديد، استخدام األطفال يف 

ستراتيجية شاملة ملنع عمل األطفال ومكافحته ازالت منتشرة إىل حد كبري، وأوصت تركمانستان بوضع وتنفيذ  ما
  .)٢١(وضمان تنفيذ القانون الصادر مؤخراً بشأن حظر استغالل األطفال يف حقول القطن

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

حقوق اإلنسان يف تركمانستان مبوجب إجراء تقدمي  ةنظر جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة يف حال  - ٧
  .)٢٢(، وقرر إبقاء الوضع قيد االستعراض٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١املنشأة عمالً بقراره الشكاوى 
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  لتعاون مع هيئات املعاهدات ا- ١

   )  ٢٣ (هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم   

  ونظر فيه
آخــر مالحظــات 

  غحالة اإلبال  رد املتابعة  ختامية
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
نوفمرب /تشرين الثاين   ٢٠٠٥

٢٠٠٥   
 /يف كــانون الثــاينورد 
  ٢٠٠٨يناير 

ــه يف آب ــر في  /مت النظ
  ٢٠٠٨أغسطس 

تأخر تقدمي التقريـرين الـسادس      
 ٢٠٠٧نذ عام والسابع املوحدين م

احلقـوق االقتـصادية    جلنة  
  واالجتماعية والثقافية

 والثاين  قريرين األويل تأخر تقدمي الت    -  --  --
 ٢٠٠٤ وعـام    ١٩٩٩منذ عام   

  على التوايل 
  والثاين تأخر تقدمي التقريرين األويل     --  --  --  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 ٢٠٠٣ وعـام    ١٩٩٨منذ عام   
وحيل موعد تقـدمي    . على التوايل 

  .٢٠٠٨التقرير الثالث يف عام 
القضاء على التمييز ضد    جلنة  
  املرأة

ــ  ٢٠٠٦ ــه /رانحزي يوني
٢٠٠٦  

قريرين الثالث  حيل موعد تقدمي الت     --
  ٢٠١٠يف عام والرابع املوحدين 

تأخر تقدمي التقريرين األويل والثاين       --  --  --  جلنة مناهضة التعذيب 
 ٢٠٠٤ وعـام    ٢٠٠٠منذ عام   

وحيل موعد تقـدمي    . على التوايل 
  .٢٠٠٨التقرير الثالث يف عام 

ــران  ٢٠٠٦  جلنة حقوق الطفل ــه ي/حزي وني
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقارير الثـاين        --
والثالــث والرابــع املوحــدة يف 

  ٢٠١٠عام 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقيــة حقــوق الطفــل 

راك األطفـال يف    املتعلق بإش 
  الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         --  --  --
  ٢٠٠٧عام 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
ل التفاقيــة حقــوق الطفــ

املتعلق ببيع األطفال وبغـاء     
األطفال واستغالل األطفال   

  يف املواد اإلباحية 

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         --  --  --
  ٢٠٠٧عام 
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
   )    ٢٠٠٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٠- ٤ (              دين أو املعتقد   ال                         املقررة اخلاصة املعنية حبرية   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 ويف عـام    ٢٠٠٣طلب مقدم يف عـام      (املعين مبسألة التعذيب    املقرر اخلاص     الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

؛ )٢٠٠٦ عام   طلب مقدم يف  (؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم        )٢٠٠٧
؛ واملمثلـة   )٢٠٠٦طلب مقدم يف عام     (واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة       

طلب مقـدم يف    (اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان          
 املعين باستقالل القضاة واحملامني   ؛ واملقرر اخلاص    )٢٠٠٤ ويف عام    ٢٠٠٣عام  

 اخلاص املعين باحلق يف حريـة الـرأي         ؛ واملقرر )٢٠٠٣طلب مقدم يف عام     (
؛ والفريق العامل املعين مبسألة االحتجـاز       )٢٠٠٣طلب مقدم يف عام     (والتعبري  

؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام       )٢٠٠٤طلب مقدم يف عام     (التعسفي  
؛ )٢٠٠٣طلب مقدم يف عـام      (خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        

طلب مقدم يف   ( مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        واملقرر اخلاص املعين  
  ).٢٠٠٧عام 

  غري متاح  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  غري متاح  متابعة الزيارات

 ورد،  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠ و ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١يف الفترة ما بني        والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئـات معينـة،          . اً بالغ ٢٤ما جمموعه   

وخالل الفترة نفـسها، ردت     .  امرأة ٣٣ فرداً، منهم    ١٣٣مشلت هذه البالغات    
  ). يف املائة٢٠,٨(احلكومة على مخسة بالغات 

 اسـتبياناً  ١٢ى أي استبيان من أصـل      مل ترد تركمانستان يف املواعيد احملددة عل        )٢٤(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 ١فترة مـا بـني       يف ال  )٢٥(أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٤يوليه /متوز

بالدعوة اليت وجهتها احلكومة مؤخراً إىل املقررة اخلاصة املعنية         رحبت املفوضة السامية    ،  ٢٠٠٧يف عام   و  - ٨
وكان األمني العام . )٢٦( أو املعتقد واقترحت أن توجه تركمانستان دعوات إىل إجراءات خاصة أخرىحبرية الدين

  .)٢٧(٢٠٠٦يف عام توصية مماثلة قد قدم 

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

 للتعاون مع   )٣٠( واألمني العام  )٢٩( واجلمعية العامة  )٢٨(استجابة لنداءات موجهة من جلنة حقوق اإلنسان        - ٩
فوضية امل مشروع مشترك بني     ٢٠٠٦مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعاوناً كامالً، أطلٌِق يف عام            

وبني برنامج األمم   . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بغية دعم البلد يف وضع تقاريره املقدمة إىل هيئات املعاهدات             
  .)٣١( بالتعاون مع احلكومة٢٠٠٧مايو /يف شهر أياربدأ ع املشترك هذا املشروأن املتحدة اإلمنائي 
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 بزيارة  )٣٢(يف إطار زياراهتا إىل بلدان آسيا الوسطى       ، قامت املفوضة السامية،   ٢٠٠٧مايو  /ويف شهر أيار    - ١٠
 ، وقعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ويف  . إىل تركمانستان استغرقت يومني   

  .)٣٣(اإلنسان وحكومة قريغيزستان على اتفاق إلنشاء مكتب إقليمي لبلدان آسيا الوسطى يف بيشكيك

  لتزامات الدولية حلقوق اإلنسانتنفيذ اال - باء 
  املساواة وعدم التمييز - ١

ر  استمرا إزاءعن قلقها العميق    ،  ٢٠٠٦، يف عام    لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     أعربت جلنة القضاء ع     - ١١
وحثت تركمانستان على أن تتناول مباشرة تلك املواقـف املقولبـة            تأصلة،املواقف األبوية والقوالب النمطية امل    

، كما حثتها على    )٣٤(بأساليب من بينها إعادة النظر يف املناهج الدراسية والكتب املدرسية وتنظيم محالت التوعية            
مييز ضد املرأة وضمان املساواة بني النساء والرجال حبكم القانون اختاذ التدابري الالزمة بدون إرجاء للقضاء على الت

  .)٣٥(وحبكم الواقع

العرقيـة  ، إزاء استمرار التمييز ضد األقليـات        ٢٠٠٥وأعربت اجلمعية العامة عن قلقها البالغ، يف عام           - ١٢
، إزاء ما ورد    ٢٠٠٥م  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها العميق، يف عا          . )٣٦(وأقليات أخرى 

اليت تتبعها الدولة وذكَّـرت بـأن سياسـة         " التحول إىل التركمانية  "بشأن سياسة   مستمرة  إليها من معلومات    
وأعربت جلنة حقوق   . )٣٧(االستيعاب القسري تعترب مبثابة متييز عنصري وتشكل انتهاكاً خطرياً ألحكام االتفاقية          

كـالروس  قومية وعرقية   جتاه أقليات   ت التمييزية النامجة عن هذه السياسية       الطفل عن قلقها إزاء املواقف واملمارسا     
  .)٣٨(واألوزبك والكازاخ واألتراك واألكراد والبلوش واألملان

وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسات وبـرامج                   - ١٣
وغريها من األقليات من اللوايت قد يعانني من التمييز بـشىت       عرقية  قليات  خمصصة للنساء والفتيات املنتميات إىل أ     

سيما فيما يتعلق بإمكانية احلصول على التعليم واخلدمات الصحية والعمل واملـشاركة يف احليـاة                أشكاله، وال 
من عدد  عرقية  الوأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً أيضاً حبرمان أفراد جمموعات األقليات           . )٣٩(السياسية والعامة 

وأعربت جلنة القضاء علـى التمييـز   . )٤٠(االقتصادية األساسية، مبا يشمل حق التملك -  من احلقوق االجتماعية 
العرق من األشخاص غري املنتمني إىل الكثريين ملا ورد إليها من تقارير تفيد بصرف الشديد العنصري عن انزعاجها 

خضاع األشخاص الذين يودون احلصول على التعليم العايل وعلـى   التركماين من اخلدمة يف مؤسسات الدولة وبإ      
وبينت احلكومة يف تقرير املتابعة الذي قدمتـه إىل جلنـة           . )٤١("الختبارات اجليل الثالث  " العمل يف القطاع العام   

 يـنص   القضاء على التمييز العنصري أن هذه االختبارات ال تطبق حالياً وأنه ال يوجد يف التشريعات احمللية مـا                 
سألت جلنة القضاء على التمييز العنصري احلكومة أن تقدم بيانات إحصائية عن مشاركة أفراد              عليه  و. )٤٢(عليها

  .)٤٣(سيما يف وظائف القطاع العام أو وطنية يف القوى العاملة، والعرقية منتمني إىل أقليات 

تنم عن والعرقية بأقوال  خماطبة األقليات القومية وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها العميق إزاء          -١٤
نقـاء العـرق    عزى إىل موظفني حكوميني رفيعي املستوى وشخصيات عامة ممن يناصـرون            الكراهية، مبا يشمل أقوال تُ    

مكن كما أعربت عن قلقها العميق إزاء القيود الشديدة املفروض على حرييت الرأي والتعبري واليت حتول دون الت              التركماين،  
  .)٤٥(عن قلق مماثلها فمن طروأعربت اجلمعية العامة . )٤٤(من االعتراض على هذا النوع من املخاطبة 
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العرقـي  على أساس األصل القومي أو      املواطَنة  على أن احلرمان من     ت جلنة القضاء على التمييز العنصري       ددوش  - ١٥
  .)٤٦(تمتع بدون متييز باحلق يف اجلنسيةالهو خرق لاللتزام بضمان 

ألن أطفال األسر اليت تضّم أشخاصاً مدانني ألسباب سياسية         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها، أيضاً،          - ١٦
  سيما فيما يتعلق بإمكانيـة احلـصول علـى التعلـيم وعلـى              كثرياً ما يكونون ضحايا ممارسات متييزية وعقابية، وال       

  .)٤٧(خدمات أخرى

  ه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمن -٢

، أعربت اجلمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء ما ورد إليها من تقارير جديرة بالثقة أفادت بأن ٢٠٠٥يف عام   - ١٧
احملتجزين يتعرضون للتعذيب وإساءة املعاملة كما أفادت برداءة األحوال يف السجون وبعدم إتاحة إمكانية االتصال               

  .)٤٨( وكذلك للجنة الصليب األمحر الدولية حسب شروطها االعتياديةالدولينيمن ِقبل املراقبني باحملتجزين 

 شخصاً أدينوا يف    ٦٢، وجه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسالة تناول فيها وضع            ٢٠٠٥ويف عام     - ١٨
 وحكم عليهم بالسجن ملدد تتراوح      ٢٠٠٣يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٢ديسمرب  /الفترة بني شهري كانون األول    

 مخسة أعوام والسجن املؤبد لتورطهم فيما وصفته السلطات مبحاولة اغتيـال الـرئيس يف شـهر تـشرين                   بني
، وال يزال هؤالء األشخاص معتقلني يف احلبس االنفرادي دون إتاحة اجملال، حـىت للجنـة                ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

  .)٤٩(الصليب األمحر الدولية، لالتصال هبم

 إزاء معلومـات أفـادت بتعـريض        ، أيضاً، حقوق الطفل عن قلقها البالغ    ، أعربت جلنة    ٢٠٠٦ويف عام     - ١٩
احملتجزين، ومن بينهم أطفال، ألعمال التعذيب وسوء املعاملة على نطاق واسع، خصوصاً وقت إلقاء القبض عليهم،   

أوصت جلنة  و. )٥٠(بعد االعتراف وكعقاب إضايف   وأثناء احتجازهم قبل احملاكمة، واستخدامهما النتزاع االعترافات        
أو اإلكراه  /يثبت انتزاعه عن طريق العنف و     قول  تضمن تركمانستان اعتبار أي     مجلة أمور، بأن    من  حقوق الطفل،   
 مجيع ادعاءات التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة على أيدي كما أوصت بالتحقيق عن كثب يف. )٥١(دليالً غري مقبول

ء األحداث؛ وبتعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت موظفي الدولة، وخباصة يف إطار إدارة شؤون قضا
التعذيب وإساءة املعاملة، وضمان إحضار اجلناة أمام القضاء دون إبطاء؛ وتوفري خدمات التعايف وإعادة اإلدمـاج                

 ومحـالت   االجتماعي والتعويض للضحايا، ومحايتهم من الوصم والتعرض لإليذاء جمدداً؛ وتنظيم برامج التـدريب            
اسـتخدام   ، طلب األمني العام إىل احلكومة أن تتخذ تدابري ميكن التحقق منها لوقف            ٢٠٠٦ويف عام   . )٥٢(التوعية

  .)٥٣( من اختيارهم وضمان وجود مراقبني مستقلنيالتعذيب وضمان تزويد مجيع السجناء مبحامني

ألن تركمانستان ال تدرك على ما يبدو       ها  وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلق            - ٢٠
ما تتسم به مسألة وجود ممارسات عنف ضد املرأة من إحلاح، كما أعربت عن قلقها لعدم وجود تشريعات حمددة                   

وأعربت . )٥٤(تتناول العنف املمارس ضد املرأة بشىت أشكاله، ولعدم وجود تدابري للحماية، والنعدام جهود الوقاية             
وأوصت جلنة  . )٥٥(عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن مدى انتشار العنف ضد األطفال           جلنة حقوق الطفل    

   بشأن العنف املـرتيل،     أن تعتمد تركمانستان تشريعاً حمدداً    منها  أمور  بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
  .)٥٦(ء والفتيات جرمية جنائيةيضمن اعتبار أعمال العنف ضد النسايف إطار الزواج، مبا يشمل االغتصاب 
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وبعد أن أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بأن العقوبة البدنية حمظورة على ما يبدو، أوصت بأن تقـوم                    - ٢١
 البدنية؛ وتنظيم محـالت توعيـة وتثقيـف؛         ةإعمال تشريعات وإجراءات حتظر العقوب    بأمور منها   تركمانستان  

  .)٥٧(كون غري عنيفة وإجيابية قائمة على املشاركةاألطفال وتعليمهم تلتربية وتشجيع أساليب 

وبعد أن أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم حظر االجتار باألشخاص حظراً صرحياً يف القانون،   - ٢٢
، أوصت بتجرمي العرقية ضحايا االجتارأن تصبح الفتيات املنتميات إىل جمموعات األقليات كبري يف حتمال االوألن 
. )٥٨(؛ وتنظيم محالت للتوعية والوقاية    وحجم املشكلة  وفقاً ملا ورد يف بروتوكول بالريمو؛ وبدراسة طبيعة          االجتار

كذلك أعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات بشأن مـدى                   
  .)٥٩(انتشار ظاهرة االجتار بالنساء واستغالهلن يف الدعارة

  قامة العدل وسيادة القانونإ - ٣

وبينت املفوضة السامية . )٦٠(مجلة أمور، عدم وجود قضاء مستقلمن ، الحظ األمني العام، ٢٠٠٦يف عام   - ٢٣
توازن أفضل بني سلطات اجلهاز إجياد ، أنه جيب ٢٠٠٧يف البيان الذي أدلت به أمام جملس حقوق اإلنسان يف عام 

ا ال يـسمح هلمـا      مبزاال من الضعف     واجلهازان األخريان ما  .  والتشريعي التنفيذي وسلطات اجلهازين القضائي   
  .)٦١(بإعمال حقوق اإلنسان إعماالً فعاالً

ودعت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تركمانستان إىل سن ما يلـزم مـن القـوانني                     - ٢٤
  .)٦٢(ها حبقوقهااإلجرائية لضمان إمكانية وصول املرأة إىل العدالة ولتعزيز وعي

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنه مل ُترفع، منذ االستقالل، أي قضية متييز عنـصري إىل                   - ٢٥
 وضمان شروع السلطات    ؛مجلة أمور، بإبالغ الضحايا حبقوقهم وتيسري وصوهلم إىل القضاء        من  احملاكم وأوصت،   

معقولة حني تتوافر أسباب اوى املتعلقة بالتمييز العنصري، أو املختصة يف التحقيق، بصورة عاجلة ونزيهة، يف الشك
وأتاحت احلكومة يف تقرير املتابعة املقدم إىل جلنة القـضاء علـى            . حتمل على االعتقاد مبمارسة التمييز العنصري     

كلفة التمييز العنصري، معلومات عن إنشاء جلنة الدولة الستعراض الشكاوى املرفوعة خبصوص أنشطة الوكاالت امل
سيما ملعاجلة ما قـد      وطُِلب إىل احلكومة، فيما بعد، أن تقدم تقريراً عن التدابري املتخذة، وال           . )٦٤(بإنفاذ القانون 

  .)٦٥(يصدر عن أي سلطة عامة من بيانات حترض على التمييز العنصري

ضاع األشـخاص   إخأمور منها   وفيما يتعلق بقضاء األحداث، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء              - ٢٦
؛ وجواز احتجاز األطفال على ذمة التحقيق الكبار عاماً من العمر لنفس اإلجراءات اجلنائية اليت خيضع هلا ١٨دون 

 وأوصت . انتزاع االعترافات بالقوة واستخدامها كدليل يف احملكمةإىلملدة قد تصل إىل ستة أشهر؛ واللجوء بكثرة 
أو اإلكـراه   /عن طريق العنـف و    أية أقوال تنتزع    اعتبار   تركمانستان   أن تضمن بأمور منها   جلنة حقوق الطفل،    
  .)٦٦(كدليل غري مقبول
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   والزواج واحلياة األسريةةصوصياخلاحلق يف  - ٤

 عن قلقها البالغ إزاء التـدخل التعـسفي أو غـري القـانوين يف               اجلمعية العامة ، أعربت   ٢٠٠٥يف عام     - ٢٧
  .)٦٧(بيوهتم، أو مراسالهتم شؤون أسرهم، أو خصوصيات األفراد، أو

ت، حىت وإن مل يكن  عن قلقها ألن تعدد الزوجالى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةت جلنة القضاء عربوأع  - ٢٨
مي النساء يف   لعدم وجود قوانني حت   وكذلك،   دون أي رادع قانوين أو اجتماعي     يف بعض املناطق    ميارس  مشروعاً،  

مانستان إعمال قوانينها املتصلة بتعدد الزوجات واختاذ التدابري الالزمـة     حاالت تعدد الزوجات، وطلبت إىل ترك     
  . )٦٨(للقضاء على تلك الظاهرة

أن حتسن الدولة بأمور منها وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها فيما يتعلق بالتبين والوصاية، وأوصت،   - ٢٩
وبعـد  . )٦٩(ام مركزي لتسجيل عمليات التبين    وتنسق تشريعاهتا لتكون مطابقة لالتفاقية، كما أوصتها بإنشاء نظ        

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العديد          الرعاية يف مؤسسات األطفال املودعني   اإلحاطة علماً بقلة عدد     
فأوصت اللجنة بأن تضمن . من األطفال يوضعون يف مؤسسات نتيجة الصعوبات االقتصادية اليت تواجهها أسرهم 

  .)٧٠(أو إىل وضع الطفل يف مؤسسة خارج بيتهالفُرقة دي الفقر إىل تركمانستان أالَّ يؤ

  حرية التنقل - ٥

   عن قلقهما البالغ إزاء ترحيـل املـواطنني قـسراً،           )٧٢( وجلنة حقوق الطفل   )٧١(أعربت اجلمعية العامة    - ٣٠
استهداف مات تفيد   أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها العميق إزاء ما ورد إليها من معلو              كما  

 إىل إلغاء حكم إعادة التـوطني       وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسارع تركمانستان      . )٧٣(األوزبك بصفة خاصة  
  .)٧٤( العرقيةي اليت متارس ضد األقليات ووضع حد لسياسة الترحيل القسرم معينةالقسري كعقوبة على جرائ

  .)٧٥(لبالغ إزاء انتهاك حرية الفرد يف مغادرة بلده عن قلقها ااجلمعية العامة، أعربت ٢٠٠٥ويف عام   - ٣١

 عن قلقها إزاء القيود اليت أفادت التقارير بأهنا تفرض علـى            جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    - ٣٢
حرية التنقل عن طريق وثائق السفر الداخلي وأوصت بأن تلغي تركمانستان القيود املفروضة على حرية التنقـل                 

جلنـة  وأبلغت احلكومة يف تقرير املتابعة الذي قدمته إىل         . )٧٦( بشكل غري متناسب يف األقليات القومية      واليت تؤثر 
ميع املواطنني مبا يشمل املناطق جل نظام التأشريات الداخلية ٢٠٠٧، أهنا ألغت يف عام القضاء على التمييز العنصري

 على أن ُتدِخل،    تركمانستانلك املعلومة، وشجعت     بت جلنة القضاء على التمييز العنصري    ورحبت  . )٧٧(احلدودية
كما كررت طلب إفادهتا مبعلومات فيما يتعلق       قانوهنا املتصل باهلجرة،    بأسرع ما ميكن، التعديالت الالزمة على       

 وبأصلهم  ٢٠٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين  ١٨بعدد األشخاص الذين أعيد توطينهم مبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ          
  .)٧٨(ك خبصوص األحكام ذات الصلة يف القانون اجلنائي، وكذلالعرقي
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حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   - ٦
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

ة حلقوق إزاء االنتهاكات املتواصلة واخلطري، عن قلقها البالغ ٦٠/١٧٢أعربت اجلمعية العامة، يف قرارها       - ٣٣
ة على قمع مجيع أنشطة قائم احلكومة يف تطبيق سياسةاستمرار سيما إزاء  والاإلنسان اليت حتدث يف تركمانستان، 

ممارسة حريتهم يف    إليذاء األشخاص الذين حياولون    إساءة استخدام النظام القانوين       واستمرار املعارضة السياسية؛ 
ـ وسائط اإلعـالم، و التام ب حلكومة   وإزاء حتكم ا   أسرهم؛ وتكوين اجلمعيات، ومضايقة     تجمعالتعبري وال  تها ممارس
وفرض سياسة احلكومة، لانتقاد مستقل حتمل أي عدم إنترنت، وعلى استخدام شبكة على مجيع الصحف و الرقابة
دون موافقـة   حظر أي اتصال بني الصحفيني احملليني واألجانـب          و الرأي،على حرية التعبري و   إضافية أيضاً   قيود  
املعتقد، مبـا يف ذلـك        أو أو الدين الوجدان   حرية الفكر أو     ممارسةالقيود على    واستمرار   ة من احلكومة؛  صرحي

 ؛والـدين والوجدان  حق أفراد بعض الطوائف الدينية يف حرية الفكر          تقييدتسجيل كوسيلة ل  الاستخدام إجراءات   
  .)٧٩(منظمات اجملتمع املدينيت تواجه القيود اليشمل  ممارسة احلق يف التجمع السلمي، مبا ومواصلة تقييد

وتناولت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد ادعاءات متنوعة يف بالغات بشأن وضـع خمتلـف       - ٣٤
وأشارت البالغات إىل أمور    . )٨٠(األقليات الدينية، ومن بينها، السبتيون، واملعمدانيون، والبهائيون، وشهود يهوه        

اءات بالتعرض للحبس نتيجة رفض تأدية اخلدمة العسكرية اإلجباريـة بـدافع االسـتنكاف              شىت من بينها ادع   
بالغ آخر خيص احلكم على أحد األفراد باألشغال الشاقة ألسباب أفادت التقارير بأهنا تعود وهناك . )٨١(الضمريي

يضاً بشأن ما تقوم به السلطات قلق أالعن أُعرب و. )٨٢(الكنائس املعمدانيةلشبكة إىل أنشطته كزعيم طائفة تابعة 
احلاالت الـيت ردت    وأشارت احلكومة، يف    . )٨٣("الوهابية"من محلة ضد ممارسة الدين اإلسالمي بداعي مكافحة         

وبينت، فيما يتعلق بـبعض  . )٨٥(، إىل أن تركمانستان تضمن حرية الدين واملعتقد واملساواة أمام القانون       )٨٤(فيها
غات، أنه مت اختاذ التدابري الالزمة لتوضيحها، وقدمت معلومات بشأن النتائج املتوصل            األحداث املذكورة يف البال   

  .)٨٦(احلكومة أنه مل تسجل أي حالة توقيف أو إدانة ألسباب سياسية أو دينية أو ألسباب أخرىوأكدت . إليها

، إىل أن ٢٠٠٨سبتمرب /للووخلصت املقررة اخلاصة، إثر البعثة اليت قامت هبا إىل تركمانستان يف شهر أي        - ٣٥
زالوا يواجهون عدداً من الصعوبات حىت وإن كانت األحوال قد حتسنت إىل حد              األشخاص والطوائف الدينية ما   

. ، وبينت أن احلكومة أكدت هلا أهنا ستأخذ يف االعتبار كل ما يثري قلقها يف هذا الـصدد                 ٢٠٠٧كبري منذ عام    
الزيارة، إزاء التشريعات الغامضة أو املفرطة املتصلة باملسائل الدينية وتنفيذ وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها، أثناء 

جلة، عمالً كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء حظر أنشطة املنظمات الدينية غري املس. تلك التشريعات بصورة تعسفية
ة، وإزاء االستمرار يف    واملنظمات الديني الوجدان   بشأن حرية    ٢٠٠٣ تركمانستان يف عام     بالقانون الذي أصدرته  

وبينت أن  . اعتبار النشاط الديين غري املسجل جرمية إدارية على الرغم من إلغاء العقوبات اجلنائية املفروضة عليها              
. واملواد الدينيـة املـستوردة    العبادة  بأماكن  يواجه قيوداً تتصل    عدداً من الطوائف الدينية املسجلة وغري املسجلة        

   عن قلقها، أيضاً، ألن االستنكاف الضمريي يعترب جرمية جنائية يف تركمانـستان وألنـه    وأعربت املقررة اخلاصة  
وجلنة القضاء علـى التمييـز       ٢٠٠٦يف عام   وأعربت جلنة حقوق الطفل     . ال يتاح أي بديل له يف اخلدمة املدنية       

  .)٨٧(ائف الدينيةإزاء مسائل تتعلق حبرية الدين، مثل تسجيل بعض الطوعن قلقهما  ٢٠٠٥العنصري يف عام 
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 ختـضع   -  وخباصة وسائط اإلعالم     - وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن مجيع مصادر املعلومات             - ٣٦
لرقابة الدولة وال تسمح بالتنوع، كما أعربت عن مشاطرهتا ما يراود جلنة القضاء على التمييز العنصري من قلق                  

وأوصت جلنة القضاء علـى     . )٨٨(نترنتاإلجنبية، مبا يف ذلك     الوصول إىل الثقافة ووسائط اإلعالم األ     ندرة  إزاء  
التمييز العنصري بأن تراعي تركمانستان حرية التماس وتلقي ونشر املعلومات واألفكار أياً كان نوعها، بصرف               

  .)٨٩(النظر عن احلدود

  إلنسان عن قلقهـا العميـق، يف       وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق ا            - ٣٧
كما أعربت عن بالغ قلقهـا  . )٩٠(، إزاء القمع الشديد الذي يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان ٢٠٠٦عام  

ياكل حكومية، وأهنـا    هلمنظمات غري حكومية    إخضاع  إزاء تقارير أفادت بأن السلطات حاولت بشكل متزايد         
وأحاطت املمثلة اخلاصة علماً بـأن      . ملدين املستقلة، وقاومت تسجيلها   عززت الرقابة على متويل هيئات اجملتمع ا      

املدافعني عن حقوق اإلنسان ُمنِعوا مراراً من االجتماع مبمثلي احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية؛ وأن الذين               
استطاعوا، على الرغم من ذلك، حضور تلك االجتماعات تعرضوا لعواقب وخيمة حـسب مـا أفـادت بـه                   

وأخرياً أعربت املمثلة اخلاصة عن قلقها إزاء القيود الشديدة اليت فرضت على حرية التنقل وأعاقت               . )٩٠(لتقاريرا
  .)٩٢(بصورة بالغة عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان

، من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو ٢٠٠٦وكانت رسائل عديدة موجهة، يف عام   - ٣٨
وجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين بإجراءات م

مبسألة التعذيب، والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني 
مناضلة بارزة نشطة يف جمال وهي ولسابار مورادوفا أثناء احتجازها، عن حقوق اإلنسان، تتعلق بوفاة السيدة أوغ  
وقد . إذاعة احلرية/، وصحفية يف إذاعة أوروبا احلرة)THF( ةالتركمانيحقوق اإلنسان تعمل مع مؤسسة هلسنكي 

. )٩٣(ةيلتركماناعن حقوق اإلنسان من أعضاء مؤسسة هلسنكي        من املدافعني   آخرين  اثنني  ألقي القبض عليها مع     
ويف عـام   . )٩٤(نفراديااليف احلبس   التركمانية ظال   عي يف بالغ آخر أن املناضلَني التابعني ملؤسسة هلسنكي          واُد

ووجه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب       . )٩٥(، أعرب األمني العام عن قلقه، أيضاً، إزاء تلك احلاالت         ٢٠٠٦
االدعاءات بتوقيف مراسلة إذاعية ومـسامهة      ناول فيهما    ت )٩٧(٢٠٠٦ وعام   )٩٦(٢٠٠٤رسالتني أخريني يف عام     
  .، على التوايلني يف إذاعة احلريةني عاملَلصحفيَّ واحلبس االنفرادي ،منتظمة يف إذاعة احلرية

 على أمهيـة متكـني      )٩٩( وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        )٩٨(وشددت املفوضة السامية    - ٣٩
 جلنة حقوق الطفل بأن تيسر تركمانستان دور اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية بإزالة القيود اجملتمع املدين، وأوصت

  .)١٠٠(املفروضة على عمل منظمات اجملتمع املدين املستقلة

 وذكر األمني العام، يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة، أن الرئيس احلايل ملنظمة األمـن والتعـاون يف                    - ٤٠
مجلة أمور، أمهية مباشرة إصـالحات سياسـية        من   والحظ،   ٢٠٠٦إىل تركمانستان يف عام      بزيارة   قامأوروبا  

  .)١٠١(والسعي إلرساء أسس الدميقراطية وتعديل التشريعات الوطنية جلعلها مطابقة ألحكام االتفاقيات الدولية
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مستوى متثيل املـرأة يف  اخنفاض وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء      - ٤١
وحثت تركمانستان على اختاذ .  احملليلصعيدسيما على ا ويف مناصب اختاذ القرارات، والوالسياسية احلياة العامة 
املتحدة أن اإلحصائية لألمم شعبة الوبينت . )١٢٠(النساءمتثيل ، لزيادة حصص حتديد مؤقتة، من بينهاتدابري خاصة 

   يف املائـة يف     ١٦ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٢٦تشغلها نساء يف الربملان الوطين تراجعت من        نسبة املقاعد اليت    
  .)١٠٣(٢٠٠٨عام 

  اتية يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤ احلق- ٧

أعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز القائم ضد املرأة كما يتضح   - ٤٢
قطـاعي  ات التوظيف ويف فوارق األجور، وإزاء تضرر املرأة بصورة غري متناسبة نتيجة إلغاء وظائف يف                يف عملي 

تركمانستان أن تعاجل العوائق العملية والقانونية اليت تواجهها النساء         وطلبت اللجنة إىل    . الرعاية الصحية والتعليم  
  .)١٠٤(يف سوق العمل

  الئقيتع مبستوى معيش احلق يف الضمان االجتماعي ويف التم- ٨

علماً بأنه مت متديد فترة تزويد السكان بالغاز والكهرباء واملاء وملح الطعام            أحاطت جلنة حقوق الطفل       - ٤٣
 يعيش علـى  ، ولكنها أعربت عن قلقها، يف نفس الوقت، ألن عدداً ال بأس به من األسر     ٢٠٢٠جماناً حىت عام    

وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال      . بصورة غري متكافئة يف البلد     ألسباب منها توزيع الثروة   ،  )١٠٥(حد الفقر 
  النـساء الريفيـات،    على  آثار سلبية   من  إزاء ما يترتب على األعراف      ز ضد املرأة عن قلقها بصفة خاصة        التميي
  .)١٠٦(سيما من حيث حيازة األراضي واملرياث وال

ة الصحية اجملانية لألطفـال، أعربـت جلنـة حقـوق           الرعاي  ريتوفبعد الترحيب بضمان    و،  ٢٠٠٦ويف عام     -٤٤
 كما أعرب املقرر اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف           )١٠٨(جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        و )١٠٧(الطفل

وأعربـت جلنـة    . قطاع الصحة يف  وضع  ال عن القلق إزاء     )١٠٩(التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية       
إزاء التخفيضات يف قطاع الـصحة، وإغـالق املستـشفيات    اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها      القض

وذُِكرت بني املسائل اليت أثارت قلـق       . )١١٠( يف املناطق الريفية   الصحةمراكز  الواقعة خارج العاصمة، ومدى فعالية      
وأدوية اإلمدادات واالفتقار إىل   فيات النفاسية،   وفيات الرضع، وارتفاع معدل الو     عدالتمجلنة حقوق الطفل، دقة     

وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، يف نداء عاجل، إىل معلومات            . )١١١(الالزمة يف املستشفيات   الطوارئ
 جعل من الصعب ١٩٩٨مؤسسات األمم املتحدة ببيانات صحية رمسية منذ عام أن اإلخفاق يف إبـالغ  تفيد بتلقاها  
بـشأن  حمددة  ووردت ادعاءات   . ملستوى الصحي العام للسكان وتقييم الرعاية الصحية الالزمة يف نفس الوقت          حتديد ا 

 موظف صـحي    ١٥ ٠٠٠ فصل   ، ومن بينها  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ بني عامي    إصالحات الرعاية الصحية املنجزة يف الفترة     
  .)١١٢(واالستعاضة عنهم مبجندين عسكريني غري مدربني

، ولكنها أعربـت، يف نفـس   ذوي اإلعاقةالطفل بتسديد الدولة تكاليف أدوية األطفال ورحبت جلنة حقوق    -٤٥
 بـأمور منـها أن      الوقت، عن قلقها إزاء اللجوء بكثرة إىل إيداع هؤالء األطفال يف املؤسسات، وأوصت تركمانستان             

  .)١١٣(يف مؤسساتذوي اإلعاقة تبذل جهوداً لتنفيذ تدابري بديلة حتول دون إيداع األطفال 
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انتقال فريوس نقص املناعـة      املعرفة بشأن كيفية     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تدين مستويات          -٤٦
، واالفتقار إىل الوسائل الالزمة للحماية من العدوى هبذا الفريوس، وإزاء تفشي السلوك اجلنسي وممارسات ةالبشري

 .)١١٤(واملؤثرات العقلية يف صفوف املراهقنيللعقاقري املخدرة ع ، وازدياد االستخدام غري املشروأموننياحلقن غري امل
، برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمـات األمـم          ٢٠٠٤يف عام    وأثريت دواعي قلق شبيهة يف تقرير قدمه،      

علـى النحـو    تنفذ تركمانستان    جبملة أمور منها أن      وأوصت جلنة حقوق الطفل   . )١١٥(املتحدة ملكافحة اإليدز  
يف  األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي   /ةالربنامج الوطين للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        واجب  ال

دراسة عن صحة املراهقني هبدف وضع سياسة شاملة خمصصة لصحة          ؛ وأن جتري    )٢٠١٠- ٢٠٠٥(تركمانستان  
  .)١١٦(دمان املخدراتإلبصفة خاصة، ، ىتتصداملراهقني 

  ليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التع - ٩

تزيـد   بأمور منـها أن      ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء نظام التعليم وأوصت          ٢٠٠٦يف عام     - ٤٧
 يوماً أسوة باملعايري الدولية؛ وحتسن رواتب املعلمني؛ وحتسن املناهج الدراسية؛      ١٨٠الدولة عدد أيام الدارسة إىل      

امية إىل إدراج حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، يف املناهج الدراسية؛       وتعزز جهودها الر  
  .)١١٧( تيسري دخوهلم سوق العمل يف املستقبلغية بشباب املزيد من برامج التدريب املهين للوتوفر

لتحديـد  ، رحبت املفوضة السامية باإلصالحات األخرية يف جمال التعليم، وعلى وجه ا           ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٨
  .)١١٨(زيادة عدد سنوات التعليم املدرسي املوفر للطالب

 أن الفتيـات    ٢٠٠٩- ٢٠٠٥وثيقة الربنامج القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان للفتـرة          وذكرت    - ٤٩
وطلبت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز . )١١٩( يف املائة فقط من الطالب يف مرحلة التعليم العايل٣٢يشكلن 
 حوافز توفري تدابري خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء يف مرحلة التعليم العايل، و           رأة إىل تركمانستان أن تتخذ    ضد امل 

  . )١٢٠(لشابات لدخول جماالت الدراسة اليت يهيمن عليها الذكورل

الـروح  " وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما إزاء مضمون         )١٢١(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري       - ٥٠
. )١٢٢(درسيجزء كبري من الربنامج امللتدريسه من تأليف الرئيس وأنه خيصص " دليل روحي"، وأوضحتا أنه "امهن

طريق إدراج التثقيـف يف     يف ذلك عن    الدراسي، مبا   منهجها  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتسن تركمانستان        
تابعة الذي قدمته إىل جلنة القضاء على       ، وفرت احلكومة، يف تقرير امل     ٢٠٠٨ويف عام   . )١٢٣(جمال حقوق اإلنسان  

 يف منهج املدارس الثانوية العامـة،       ليست موضوعاً أساسياً  " الروح نامه " التمييز العنصري، معلومات أفادت بأن    
  .)١٢٤(كما وفرت معلومات بشأن اإلصالح اجلاري يف قطاع التعليم جلعله مطابقاً للمعايري الدولية

وإن ظلت قلقة   ،  ٢٠٠٤يف عام   املغادرة   التمييز العنصري علماً بإلغاء تأشرية       وأحاطت جلنة القضاء على     - ٥١
وأوصـت جلنـة    . الراغبني يف الدراسة باخلارج   الطالب التركمان   تعترض  إزاء العقبات اليت أفادت التقارير بأهنا       

فِّر معلومات مفصلة توأن القضاء على التمييز العنصري بأن تسمح تركمانستان للطالب بتلقي العلم يف اخلارج، و
ـ   . )١٢٥(األجنبيةالدراسية بشأن االعتراف بالشهادات    ى التمييـز  ويف تقرير املتابعة املقدم إىل جلنـة القـضاء عل
ايري الدولية، وبينت أن أكثر من  االعتراف اإللزامي بشهادات التعليم األجنبية وفقاً للمعالعنصري، أكدت احلكومة

  .)١٢٦(يف اخلارجاملرموقة ، مبؤسسات التعليم العايل ٢٠٠٧ام شاب وشابة التحقوا، يف ع ١ ٠٠٠
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 عن قلقهما إزاء حق األشخاص )١٢٨( وجلنة القضاء على التمييز العنصري)١٢٧(وأعربت جلنة حقوق الطفل  - ٥٢
  وجلنة القضاء على   )١٢٩(وأوصت جلنة حقوق الطفل   . م اخلاصة يف التمتع بثقافته  وعرقية  املنتمني إىل أقليات قومية     

واقترحت جلنة القضاء على . التمييز العنصري بأن تنظر تركمانستان يف إمكانية إعادة فتح مدارس لغات األقليات   
تمني إىل أقليـات    التمييز العنصري، باإلضافة إىل ذلك، أن تعيد تركمانستان النظر يف وجوب ارتداء الطالب املن             

إمكانيـة إنـشاء    عرقية  راد املنتمني إىل أقليات قومية أو       التركماين؛ وأن تضمن لألف   الوطين  الزي  عرقية أو قومية    
ويف تقرير املتابعة املقدم إىل جلنة القضاء على التمييـز          . )١٣٠(وسائط إعالمهم اخلاصة الناطقة بلغاهتم    واستخدام  

ملعنية العنصري، أبلغت احلكومة اللجنة باالتفاق املتوصل إليه مع بعض البلدان بشأن فتح مدارس ملواطين الدول ا               
الـوطين  يف املهجر؛ كما أبلغتها بأنه لعدم وجود تشريعات تنص على ضرورة ارتداء أطفـال املـدارس الـزي             

  .)١٣١(التركماين، حيق لكل مدرسة أن ختتار زيها الرمسي اخلاص

  األقليات والشعوب األصلية - ١٠

وجود مجيع األقليـات القوميـة      لى احترام ومحاية    عحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري تركمانستان          - ٥٣
وجودها كجماعة ثقافيـة    ، وأشارت، بالتحديد، إىل األقلية البلوشية نظراً إىل أن          أراضيهاوهويتها الثقافية داخل    والعرقية  
  .)١٣٢( معرض للخطر على حد ما أفادت به التقاريرمتميزة

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء - ١١

، بـأن الالجـئني   ٢٠٠٦عـام  ر قدمته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف أحيط علماً، يف تقري   - ٥٤
 آخرين منحوا تراخيص إقامـة      ٢ ٥٠٠تقريباً اجلنسية، وأن    كلهم   فرد منحوا    ٩ ٥٠٠البالغ عددهم   الطاجيك  

رمها ملـنح    عن تقدي  )١٣٤(جلنة حقوق الطفل   و )١٣٣(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري     . حبلول هناية العام  
بسبب اجلنسية، وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري تركمانستان على مواصلة عملية التجنيس بدون متييز 

  .)١٣٥(آخر نفس املعاملة عرقي وأوصت مبعاملة الالجئني التركمان أو األوزبك أو من أصل األصل العرقي، 

 عوقات اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، وامل- ثالثاً 

. ، أنشأت احلكومة جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بالتقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات٢٠٠٧يف عام   - ٥٥
  .)١٣٦(واعتمدت اهليئة اجلديدة جدوالً زمنياً إلعداد وتقدمي التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل هيئات املعاهدات

ها مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ألجـل           ولوحظ يف خطة العمليات القطرية اليت وضعت        - ٥٦
على الرغم من وجود موارد طبيعية هائلة يف واالقتصادي،  -  ، أنه يف اجملال االجتماعي٢٠٠٧تركمانستان يف عام 

كما لـوحظ وجـود   . زال االفتقار إىل معلومات جديرة بالثقة يشكل حتدياً للتحقق من النمو يف البلد             البلد، ما 
  .)١٣٧(يف القطاع االجتماعي قصورجوانب 
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 

  توصيات حمددة للمتابعة

. )١٣٨(٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣تقرير املتابعة املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف           ورد    - ٥٧
  ، ٢٠٠٨أغـسطس   /هتا الثالثة والـسبعني املعقـودة يف آب       ونظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف دور       

يف التقرير، ومن مث، بعث رئيس اللجنة رسالة إىل حكومة تركمانستان ضمنها تعليقات وطلب فيهـا موافاتـه                  
  .)١٣٩(مبعلومات إضافية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 

 معلومـات   )١٤١(ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     ومكتب ا  )١٤٠(وفر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٥٨
  .بشأن براجمهما املخصصة لبناء القدرات وللمساعدة والتعاون التقنيني يف تركمانستان
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