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 نظرت حكومة تركمانستان يف التوصيات الـيت قدمتـها الوفـود املـشاركة يف               
 /نيسان ٢٢ يف    جملس حقوق اإلنسان   أجراه الذي   لتركمانستاناالستعراض الدوري الشامل    

 :، وهي تود أن تديل بالتعليقات التالية٢٠١٣أبريل 

  موقف تركمانستان التوصيات 

١-١١٣  
٣-١١٣ 
٥-١١٣ 
٦-١١٣ 

وستنظر تركمانستان يف التصديق على الربوتوكول. تقبل تركمانستان هذه التوصيات   
ـ     أو تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      ال االختياري يةالعقوبـة القاس

ويتضمن التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الـدوري. املهينة  أو الالإنسانية أو
توصـيات"من الفصل املعنون    ) ب(١بشأن التوصية يرد يف اجلزء        مفصالًاً  الشامل رد 

 ". ستدرسها تركمانستان

٢-١١٣ 
٤-١١٣ 

ربوتوكـولتقبل تركمانستان التوصيات اليت تدعو إىل التوقيع والتـصديق علـى ال            
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك إىل مواصلة اجلهود يف سـبيل حتـسني

 .أوضاع احملتجزين

٧-١١٣ 
٨-١١٣ 
٩-١١٣ 
١٠-١١٣ 
١١-١١٣ 
١٢-١١٣ 
١٣-١١٣ 

احلكومـة جبميـعف. ال ميكن لتركمانستان أن تقبل هذه التوصيات يف الوقت احلاضر         
وأي. ق على موقف موحد بشأن هذا الصك      تفالالالوقت  مزيد من   إىل  حباجة  فروعها  

، ووضع اإلطارنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     قرار يتعلق باالنضمام إىل     
الزمين هلذا االنضمام، والتصديق على هذا النظام حق حصري للدولة وسُيتَّخذ يف ضوء

ـ       . املصلحة الوطنية  ه، سـتأخذ يفوعندما تنظر تركمانستان يف إمكانية التصديق علي
اعتبارها مجلة من العوامل من بينها احلصيلة األولية ألنشطة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة             

 . ستتوصل إليه من نتائج بشأن تعريف جرمية العدوان وما

١٤-١١٣ 
١٥-١١٣ 

يف مسألة التصديق علـى االتفاقيـةاً  وُينظر حالي . تقبل تركمانستان هاتني التوصيتني   
 .وق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حق

ميكن االطالع على الرد بشأن التصديق على اتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين يف ١٦-١١٣
  .١٥-١١٣ و١٤-١١٣الرد املتعلق بالتوصيتني 

إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوقدائمة  ميكن االطالع على الرد بشأن توجيه دعوة        
 .٤٧-١١٣ إىل ٣٠-١١٣د املتعلق بالتوصيات اإلنسان يف الر

:وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بالتـصديق علـى  . تقبل تركمانستان التوصية  ١٧-١١٣
؛ ونظـام١٥-١١٣ و ١٤-١١٣اتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين يف التوصيتني        

٩-١١٣ والتوصـيات  ٧-١١٣ و ٦-١١٣روما األساسي يف الرد املتعلق بالتوصيتني       
حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يفبا  اخلاص ؛ والعهد الدويل  ١٣-١١٣إىل  

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب يف الرد املتعلق بالتوصيات       ١٨-١١٣التوصية  الرد املتعلِّق ب  
 .٦-١١٣ و٥-١١٣ و٣-١١٣و ١-١١٣
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  موقف تركمانستان التوصيات 
ربوتوكول االختياري للعهد   وختضع مسألة التصديق على ال    . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ١٨-١١٣

 .لدراسة متأنية يف الوقت احلايلالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوقاً  وُينظر حالي . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ١٩-١١٣
 .الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

 لدراسةاتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم     وختضع  . تان هذه التوصية  تقبل تركمانس  ٢٠-١١٣
 .متأنية يف الوقت احلايل

٢٠١٢مـارس   / آذار ٣١يف   قانون اهلجرة    َدِموقد اعتُ . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ٢١-١١٣
 . لدستور تركمانستان ومعايري القانون الدويل املعترف هبا عاملياًع وفقاًِضُوو

٢٢-١١٣ 
٢٣-١١٣ 
٢٤-١١٣ 
٢٥-١١٣ 
٢٦-١١٣ 
٢٧-١١٣ 
٢٨-١١٣ 
٢٩-١١٣ 

وخرباهتـاالبلدان األخرى   زالت تدرس جتارب      وما .اتتقبل تركمانستان هذه التوصي   
ملبـادئمتتثـل   قوق اإلنـسان    حلمؤسسات مستقلة   ري  يسوتيتعلق بإنشاء     فيما العملية
 .إلمكان عند اقوق اإلنسان القائمةمؤسسات ححتسني  غرضبحىت ، باريس

٣٠-١١٣ 
٣١-١١٣ 
٣٢-١١٣ 
٣٣-١١٣ 
٣٤-١١٣ 
٣٥-١١٣ 
٣٦-١١٣ 
٣٧-١١٣ 
٣٨-١١٣ 
٣٩-١١٣ 
٤٠-١١٣ 
٤١-١١٣ 
٤٢-١١٣ 
٤٣-١١٣ 
٤٤-١١٣ 
٤٥-١١٣ 
٤٦-١١٣ 
٤٧-١١٣ 

يف إمكانية توجيه دعوة إىل اإلجراءاتاً  وُينظر حالي . اتتقبل تركمانستان هذه التوصي   
 .تركمانستانجمللس حقوق اإلنسان لزيارة التابعة اخلاصة 
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  موقف تركمانستان التوصيات 
من أجلدعوة خرباء منظمة العمل الدولية      ال تقبل تركمانستان توصية هنغاريا املتعلقة ب       ٤٨-١١٣

مـنالطفـل   محايـة   اليت تنص على    قوانني  التنفيذ  التغلب على الصعوبات اليت تعوق      
سنته من قوانني ولوائح بشأن  ما ، ألن أشكال عمل األطفال  األضرار النامجة عن مجيع     

لكنها على استعداد، مع ذلك، لبحث. ألطفال يتماشى مع معايري القانون الدويل     عمل ا 
 .أشكال التعاون الدويل املتاحة يف هذا اجملال

٤٩-١١٣ 
٥٠-١١٣ 
٥١-١١٣ 
٥٢-١١٣ 
٥٣-١١٣ 
٥٤-١١٣ 

وهي تكفل املساواة بني الرجل واملرأة يف حـق التمتـع        . اتتقبل تركمانستان هذه التوصي   
ية والسياسية املنصوص عليها يف االتفاقيات واالتفاقات الدوليـة الـيت           جبميع احلقوق املدن  

ينـاير  / كانون الثاين  ١٠فقانون شؤون األسرة الذي اعتمد يف       . صدقت عليها تركمانستان  
جيـوز إخـضاع      وال .متساوية يف العالقات األسرية   اً  ، يكفل للرجل واملرأة حقوق    ٢٠١٢

أي   أو الـدين   أو االنتماء اإلثـين    أو تعلق بالعرق غري مباشر ي    أو احلقوق ألي تقييد مباشر   
، ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ١٤  ويف.يف العالقات األسرية  أووضع آخر يف الزواج   

والغرض . القانون اخلاص بالضمانات احلكومية ملساواة املرأة بالرجل      ) الربملان(اعتمد اجمللس   
الوطنية يف جمـال حقـوق اإلنـسان،        تنفيذ املبادئ الرئيسية للسياسة     من هذا القانون هو     

وضمان حتقيق التنمية الشاملة والتقدم للمرأة وحتديد الضمانات اليت توفرها الدولة لتـتمكن             
املرأة من ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات على قدم املساواة مـع الرجـل، يف اجملـاالت                

 كـانون   ١٤ ويف .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريهـا مـن اجملـاالت         
، اعتمد قانون االجتار بالبشر لتوفري الضمانات احلكوميـة ملمارسـة          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

وستتواصل .  االجتار بالنساء  فيه  مبا احلريات الفردية وحلماية اجملتمع من االجتار باألشخاص،      
 اجملتمع  اجلهود من أجل اعتماد قوانني جديدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف            

 .نف املرتيلوالع

تقبل تركمانستان هذه التوصية وتشري إىل أن القانون جييز توجيـه االهتـام يف حالـة ٥٥-١١٣
معاملة أي مواطن معاملـة تفـضيلية  أو إخضاع احلقوق ألي نوع من أنواع التقييد      

العـداوة القيام بأي حتريض على       أو قناعاته الفكرية اإلحلادية،    أو بسبب قناعاته الدينية  
 .املس بشعور أي مواطن هبذا اخلصوص  أوالكراهية أو

جتيـز مـنح أي  ال تقبل تركمانستان هذه التوصية وتشري إىل أن التشريعات الوطنية         ٥٦-١١٣
  .فرض أي قيود عليها دون سواها  أوطائفة بعينها  أودينلامتيازات 

 الدينية مستقلة عن الدولة مبوجب ألن املنظمات  اً،تقبل تركمانستان هذه التوصية جزئي     ٥٧-١١٣
 .االضطالع مبهامها  أوون الدولةجيوز هلا التدخل يف شؤ  والالدستور

التعـذيب واالنـضمام إىلممارسـة   القـضاء علـى     ميكن االطالع على الرد بشأن       ٥٨-١١٣
العقوبة  أو االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        الربوتوكول

٣-١١٣و ١-١١٣يف الـرد املتعلـق بالتوصـيات        املهينة    أو الالإنسانية  أو ةالقاسي
  .٦-١١٣ و٥-١١٣و

 .مسألة إنشاء آلية وقائية وطنية ٤-١١٣و ٢-١١٣يتناول الرد بشأن التوصيتني 
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  موقف تركمانستان التوصيات 

٦٠-١١٣ 
٦٢-١١٣ 
٦٣-١١٣ 
٦٤-١١٣ 
٦٥-١١٣ 
٦٦-١١٣ 

ألولاجلـزء ا   ٦-١١٣ و ٥-١١٣و ٣-١١٣و ١-١١٣يتناول الرد بشأن التوصيات     
 .من التوصية

ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باجلزء الثاين من التوصية يف الرد املتعلق بالتوصية
٦١-١١٣. 

وزنزانـات  وهي تعمل بانتظام على تزويد خمافر الـشرطة       . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ٦١-١١٣
البصرية الالزمة لتسجيل    - ةباملعدات التقنية السمعي  االحتجاز ومرافق اإلصالحيات العقابية     

 بد من   ال وملنع ممارسة العنف واملعاملة القاسية يف أماكن االحتجاز،       . جلسات االستجواب 
 ٣١  ويف .نظام كامل وفعال لرصد وتفتيش املؤسسات العقابية على يـد هيئـة مـستقلة             

 ينص على إنشاء جلان   اً  ، اعتمدت احلكومة، على وجه اخلصوص، قانون      ٢٠١٠مارس  /آذار
عشق آباد واملقاطعات واملدن اليت       ويف  يف احملافظات،  وللسلطاتلس الوزراء   تابعة جمل مراقبة  

وتتوىل هذه اللجان رصد أنشطة الوكاالت املكلفة بتطبيـق التـشريع           . هلا وضع املقاطعة  
.  املدانني واملشتبه فيهم بعدما ُيفرج عنـهم       تعمل مع اجملرمني    كما املتعلق بإنفاذ العقوبات،  

ينص عليه، أن ترصـد      ملااً  إىل التشريع ذي الصلة ووفق    اً  وجيوز للجمعيات الطوعية استناد   
 .ئات اليت تنفذ العقوباتبشكل مستقل، أنشطة املؤسسات واهلي

٥٩-١١٣ 
٦٧-١١٣ 
٦٨-١١٣ 

 .٧٨-١١٣يرد الرد يف التوصية 

كل شخص يـشتبه يفاً  للقانون، يالحق قضائي  اً  فوفق. ه التوصية تقبل تركمانستان هذ   ٦٩-١١٣
ورد يف التقريـر  وكما.غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان  أو ممارسته أعمال تعذيب  

 من الفـصل املعنـون٤الوطين املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل، يف اجلزء          
جيـوز  ال ستور على أنـه    من الد  ٢٣تنص املادة   ،  "توصيات ستدرسها تركمانستان  "

 .املهينة  أوالالإنسانية  أولقاسيةاالعقوبة   أواملعاملة  أوللتعذيب تعريض أحد

فجميع البالغات والشكاوى اليت ترد مـن مـواطنني     . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ٧٠-١١٣
ختـصةامليئات  اهلمن أشخاص آخرين بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان تنظر فيها           أو
ُيسجل خالل الفترة املشمولة بالتقرير ورود أي شكاوى  ومل.نص عليه القانون  املاً  وفق

 مبن فـيهم،تتعلق بلجوء موظفي اهليئات التابعة لوزارة الداخلية إىل تعذيب احملتجزين         
معاملتهم معاملة قاسية هبدف  أو املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون املستقلون،     

 . فترة احلبس السابق للمحاكمةخالل  أوء حلظة االعتقالسواعلى أدلة، منهم احلصول 
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يعاقب الشخص املدان بعقوبـة  ال ،ففي تركمانستان . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ٧١-١١٣

١٨ مبوجب املادة    ،جيوز ألحد   وال .بناء على قرار صادر عن احملكمة       إال سالبة للحرية 
يقيد ممارسته هلذه احلقـوق   أوحرياته،  أومن حقوقهاً أياً من الدستور، أن حيرم شخص  

 املعتمـد، من القانون اجلنائي   ٣وتنص املادة   . للدستور والقانون اً  وفق  إال احلريات، أو
 وتوقيع عقوبـة جرمية جتوز إدانة أحد بارتكاب     ال ، على أنه  ٢٠١٠ وماي/ أيار ١٤يف  

 .للقانوناً قرار من احملكمة ووفقبناء على   إالبهجنائية 

تقبل تركمانستان هذه التوصية وتشري إىل أن التشريع التركمـاين يكـرس حقـوق ٧٢-١١٣
الشخص املدان الذي يقضي عقوبة السجن لفترة طويلة يف االتصال باحملامي وبأسـرته            

 .احلصول على الرعاية الطبية ويف

علـى تنص من الدستور    ٣٠فاملادة  . تقبل تركمانستان هذه التوصية ألهنا مطبقة بالفعل       ٧٣-١١٣
حق املواطنني يف تكوين أحزاب سياسية وغريها من اجلمعيات الطوعيـة الـيت متـارس

يوجد يف تركمانستان قـانون يفـرض قيـوداً          وال .يف إطار الدستور والقانون    عملها
يسمح بتجرمي األنشطة الدينية جملـرد عـدم تـسجيلها  أو أنشطة املنظمات الدينية   على

 .قانونية بصورة

٧٤-١١٣ 
٧٥-١١٣ 

 .املسائل املطروحة فيهااً تقبل تركمانستان هاتني التوصيتني، وهي تدرس حالي

٧٦-١١٣ 
٧٧-١١٣ 
٧٩-١١٣ 

 من الدستور على حـق املـواطن يف         ٣٠وتنص املادة   . تقبل تركمانستان هذه التوصيات   
اجلمعيات العامة اليت متارس عملها يف إطار الدستور        وغريها من   تأسيس األحزاب السياسية    

من اجملتمع املدين وتوفَّر هلا مجيع الظروف اليت        اً  أساسياً  ومتثل هذه اجلمعيات جزء   . نونوالقا
 تـشرين   ٢١ الـذي اعتمـد يف       ،ويتوخى قانون اجلمعيات الطوعيـة    . متكنها من النمو  

للدستور، إعمال حق املواطن يف تكوين اجلمعيات الطوعية وهو         اً   وفق ٢٠٠٣أكتوبر  /األول
التنظيمي اخلاص بإنشاء اجلمعيات الطوعية وممارسة نشاطها وإعـادة         و حيدد اإلطار القانوين  

توجـد يف     وال .تنظيمها وحلها، ويتوخى كذلك تنظيم العالقات االجتماعية يف هذا اجملال         
املسائل املطروحة يف هذه     وُتدرس حالياً . تركمانستان قوانني تقيد أنشطة اجلمعيات الطوعية     

 . ختضع هلا التشريعات الوطنيةليتالتوصيات يف سياق اإلصالحات ا

 من الدستور،   ٢٨ مبوجب املادة    ،ويتمتع املواطن التركماين  . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ٧٨-١١٣
عن احلـق يف احلـصول علـى         باحلق يف حرية املعتقد وحرية التعبري عن هذا املعتقد فضالً         

  .احملمية مبوجب القانونسرار من األ  أوتعترب من أسرار الدولة  الاملعلومات اليت
، الذي  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢اإلعالم املؤرخ   وسائط   من قانون    ٤وتنص املادة   

على حرية اإلعـالم    يتعلق بوسائط اإلعالم اجلماهريي،       فيما حيدد مبادئ سياسة احلكومة   
  :تركمانستان يف
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اً يفرض حظـر   جيوز ألحد أن    وال .تكفل الدولة حرية اإلعالم يف التعبري عن الرأي        •

 للقانون؛اً وفق  إالمينعه من نشر املعلومات اليت ختدم املصلحة العامة،  أوعلى اإلعالم

معتقـده  أو حيق للمواطن التركماين استخدام مجيع وسائط اإلعالم للتعبري عن رأيه          •
 وللبحث عن املعلومات واحلصول عليها وتعميمها؛ 

 من خالل وسائط اإلعالم، عـنحيق للمواطن التركماين احلصول على معلومات،      •
 أنشطة اهليئات احلكومية واجلمعيات الطوعية واملسؤولني؛ 

يف احلاالت اليت نص عليهـا  إال ال جيوز تقييد حرية مجع املعلومات وتلقيها ونشرها        •
الـشرف   أو الـصحة   أو تقتضيه الضرورة حلماية النظام الدستوري     ملااً  القانون وفق 

 النظام العام؛  أوواطنخصوصية امل  أوالكرامة أو

يف احلـاالت  إالواستخدام وسائط اإلعالم اجلماهريي لقيودوامتالك خيضع تأسيس    •
 ملنصوص عليها يف القانون احلايل؛ا

اليت املنظماتمنصفة لضمان املنافسة الشريفة بني      ُوضعت شروط قانونية واقتصادية      •
 توىل إعداد املعلومات وتعميمها؛ت

ة واجلمعيات الطوعية احلالة السائدة لضمان التعددية واملنافسةترصد اهليئات احلكومي   •
الشريفة بني وسائط اإلعالم اجلماهريي ومنع املنظمات املعنية بإعـداد املعلومـات

 هور من استغالل املركز املهيمن؛وتعميمها على اجلم

 للغة الرمسية للدولة ولغات أخرى؛تعد املعلومات وتنشر يف اإلعالم با •

بـالتراجعانات القانونية واألفراد مطالبة هيئة التحرير يف الوسيلة اإلعالمية          حيق للكي  •
تنطوي على إساءة إىل شرف فرد من األفـراد    أو  املعلومات اليت تتناىف مع الواقع     عن
 سمعة التجارية لكيان قانوين؛متس بال  أوكرامته أو

 ؛ حيق لوسائط اإلعالم احلصول على دعم الدولة لالضطالع بنشاطها •

يتمتع املواطن التركماين حبرية الوصول إىل املعلومات واملواد اليت تنـشرها وسـائط •
 اإلعالم األجنبية؛ 

لالتفاقـات الدوليـة الـيت أبرمتـهااً  أُرسي التعاون الدويل يف جمال اإلعالم وفق       •
 . تركمانستان

٨٠-١١٣ 
٨١-١١٣ 
٨٢-١١٣ 
٨٣-١١٣ 
٨٩-١١٣ 

 من الدستور تنظم احلق الدستوري املكفـول        ٣٠ادة  فامل. تقبل تركمانستان هذه التوصيات   
اجلمعيات العامة اليت متارس عملـها يف     غريها من     أو للمواطن يف تكوين األحزاب السياسية    

 ويكرس قانون اجلمعيات الطوعية كذلك حق املواطنني يف تكوين        . إطار الدستور والقانون  
نية مـع   ى مواءمة التشريعات الوط   علاً  وتنصب اجلهود حالي  . خيتارونه من مجعيات عامة    ما

 .املعايري الدولية
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جلميـع  اً  نترنت مصدر معلومات متاح   وتعترب خدمات اإل  . ان هذه التوصية  تقبل تركمانست  ٨٤-١١٣

وبإمكان مؤسسات التعليم العايل والتعلـيم الثـانوي        . مواطين هذه الدولة املتعددة اإلثنيات    
وقد فُتحت  . نترنت العاملية  خدمات شبكة اإل   انستان الوصول إىل  العام واملتخصص يف تركم   

 عـدد مـستخدمي     ىنترنت الستقبال اجلمهور، ويتنـام    إيف العاصمة واملقاطعات مقاهي     
 ١٢ نترنـت لقـانون االتـصاالت املعتمـد يف        وخيضع توفري خدمة اإل   . ترنت سنوياً ناإل
 .٢٠١٠مارس /آذار

٨٥-١١٣ 
٨٦-١١٣ 
٨٧-١١٣ 
٨٨-١١٣ 

كـانون الـصادر يف   من قانون اإلعالم     ٤ملادة  فا. وصياتتقبل تركمانستان هذه الت   
وتكفل الدولة.  على حرية وسائط اإلعالم يف تركمانستان      نص ي ٢٠١٢ ديسمرب/األول

علـى اإلعـالم   اً  جيوز ألحد أن يفرض حظر      وال .حرية اإلعالم يف التعبري عن اآلراء     
 احلاالت اليت ينص عليهـايف  إال مينعه من نشر املعلومات اليت ختدم املصلحة العامة،        أو

 إىل سياسة احلكومة بشأن حظر ممارسة الرقابـة٤ من املادة    ٢وتشري الفقرة   . القانون
 .التدخل يف أنشطة وسائط اإلعالمو

 كـانون   ١٠ قانون األحزاب السياسية املؤرخ      َعِضوقد وُ . تقبل تركمانستان هذه التوصية    ٩٠-١١٣
وينظم القـانون   . ايري القانون الدويل املعترف هبا عاملياً      للدستور ومع   طبقاً ٢٠١٢يناير  /الثاين

العالقات االجتماعية اليت تنشأ يف إطار ممارسة املواطنني حلقهـم الدسـتوري يف تكـوين               
. األحزاب السياسية، وتفاصيل تأسيس األحزاب السياسية وعملها وإعادة تنظيمها وحلـها          

  .ةوقد أفضى بالفعل إىل تأسيس كيانات سياسية جديد

        


