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الدورة التاسعة والثالثون
 ٢٨-١٠أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري

الشامل*

تركمانستان
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتتتايات وواو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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رد تركمانستان لى تواأيات الفريأق العامأل املعأين ابالسأتعراض الأدوري
الشامل
 -١يف  7أاير/مايو  ،٢٠١٨شارك وفد تركمانستان يف عرض التقريرر الاالرل لرتكمانسرتان،
وذل ر يف إ ررار الرردورة الا ث ر للفريررل اللامررل امللررض السررتلراض الرردور ال ررامل امللقررودة يف
الفرتة املمتدة من  7إىل  ١٨أاير/مايو  ٢٠١٨يف جنيف ،سويسرا.
 -٢ونتيجررة للحروار الررذ أحجررر يف ذلر اا ررار ،قبلررت تركمانسررتان  9٨توصررية ،ووافقررت
على مواصلة النظر يف  9٠توصية أخرى ،ورفضت ث ث توصيات.
 -٣ويف  ١٨حزيران/يوني ر ر ر  ،٢٠١٨استحلرض ر ر ررت نت ر ر ررائ ا ر ر روار ال ر ر ررذ أحج ر ر ررر يف إ ر ر ررار
الستلراض الدور ال امل يف اجتماع للجنة امل ررتكة بر اادارات امللنيرة المتارال ل لتزامرات
الدولية اليت تلهدت هبا تركمانستان يف ميدان حقوق النسان والقانون الدويل اانساين.
 -٤وأححيلت التوصيات إىل اهليئات ا كوميرة واللامرة ذات الةرلة الريت نظررت فيهرا وقردمت
مقرتحات ب أن وضع تل التوصيات موضع التنفيذ.
-٥

وقد نظرت تركمانستان يف التوصيات ،فإهنا تللن أتييدها لر  7٤توصية.

-6

ويف الوقت ذات  ،تللن تركمانستان أهنا ل تقبل  ١6توصية ،لألسباب املبيَّنة أدانه:
 - ١٨-١١6حسررت تلريررف األمررم املتحرردة ،يتكررون ال ررلت األصررل مررن األش ر ا
ا ررالي املنحرردرين مررن سرركان كررانوا يقيمررون داخررل ا رردود ا اليررة اقلرريم بلررد مررا أو جررز
رلت مررن ثقافررة أخررى أو أصررل عرقر خررر مرن جررز خررر مررن
منر عنرردما قررد إىل البلرد شر ا
اللامل ،وأخضع أفراد ال رلت األصرل لسريهرت وجلرل منر شرلباً مبلراً مسرتلمراً عرن ريرل
الغزو أو الستلمار أو بهرق أخررى  .ويف ظرل عرد وجرود شرلوب أصرلية يف تركمانسرتان
ينهبل عليها هذا التلريف ،نلترب أن من غري املناست التةديل على اتفاقية منظمرة اللمرل
الدولية للا ( ١9٨9رقم  )١69ب أن ال لوب األصلية والقبلية؛
 ،٣٥-١١6و ،٣6-١١6و ،٣7-١١6و ،٣٨-١١6و ،٣9-١١6و- ٤٠-١١6
بسبت التلارض مع الرأ السائد يف صفوف اجملتمع املدين؛
٥٤-١١6؛
 - ٥9-١١6تررنا املررادة  ٥٨مررن الدسررتور علررى أن الرردفاع عررن تركمانسررتان واجررت
رت أدا
مق رردل عل ررى ك ررل امل روا ن  .ويق ررع عل ررى امل روا ن ال ررذكور يف تركمانس ررتان واج ر ح
اخلدمة اللسكرية اللامة؛
 ،6٠-١١6و - 9٠-١١6تكف ررل امل ررادة  ٤٢م ررن دس ررتور البل ررد حري ررة ال ررأ والتلب ررري
جلميع األفراد .ول جيوز ألحد أن حير السكان من ا ل يف التلبري عن رائهم حبرية؛
 ،6٨-١١6وُ - 7١-١١6ترردد املررادة  ٥١مررن قررانون وسررائل ااعر
تقييد حرية ااع ؛
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 - ٨٥-١١6تتضررمن املررادة  ٤9مررن الدسررتور ،بةرريغت اجلديرردة ،حكم راً يتللررل حبظررر
الس رة وأسوأ أشكال عمل األ فال؛
٨6-١١6؛
 - ٨7-١١6القانون املتللل ا د من انت رار املررض النراجم عرن فرريول نقرا املناعرة
الب ررية ،هررو قررانون غررري اييررز  ،والترردابري املت ررذة للوقايررة مررن الفررريول ل تتلررارض مررع
ملايري حقوق اانسان.
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