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 مقدمة

   ١ / ٥                               لقرار جملس حقوق اإلنـسان           ً وفقاً     نشأ                                                    ُ        عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُ         -  ١
  ُ     وأُجري   .     ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥       إىل    ١                                  ، دورته الثالثة يف الفترة من           ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨       املؤرخ  

       وترأست   .     ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٩                                         تان يف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف                                  االستعراض املتعلق بتركمانس  
  .                                                                                                           وفد تركمانستان الدكتورة شريين أمحدوفا، مديرة معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية التابع لرئاسة اجلمهوريـة           

  .                    املتعلق بتركمانستان             ، هذا التقرير    ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١١                                        واعتمد الفريق العامل، يف جلسته املعقودة يف 

                                 ، لتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان     ٢٠٠٨      سبتمرب  /       أيلول ٨                                وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف   -  ٢
  .                   شيلي وغابون والفلبني   :                         ينتمون إىل البلدان التالية  )               اجملموعة الثالثية (                               يف تركمانستان، جمموعة من املقررين 

                                                                ، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان           ١ / ٥                     من مرفق القرار       ١٥           للفقرة       ً وفقاً و  -  ٣
  :            يف تركمانستان

ّ    عرض خطي أُعّد  /         تقرير وطين  ) أ (    ؛ )A/HRC/WG.6/3/TKM/1   ) ( أ (  ١٥         للفقرة     ً وفقاً         ُ 

  )  ب (  ١٥             للفقـرة        ً   وفقـاً                                                                   جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان               ) ب ( 
) A/HRC/WG.6/3/TKM/2( ؛  

ــوجز أعدَّ  ) ج (  ــسان            َّ   م ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــاً                                            ت ــرة     ً   وفق   )  ج (  ١٥           للفق
) A/HRC/WG.6/3/TKM/3(  .   

                          كـل مـن اجلمهوريـة                                                                         ً           وأحيلت إىل تركمانستان عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً            -  ٤
  .                        فيا، وهولندا، والسويد                                        الشمالية، والدامنرك، وأملانيا، والت           آيرلندا                                               التشيكية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     

  .                                                                وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

                   لرئاسة اجلمهوريـة،                                                                            أشادت الدكتورة شريين أمحدوفا، مديرة معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية، التابع      -  ٥
                                   وقالـت إن احلكومـة اجلديـدة يف          .                                                                         بإتاحة الفرصة هلا لتقدمي هذا العرض يف إطار االستعراض الدوري الشامل          

                                                       سياسة اخلارجية للبلد، للتعاون مع املنظمات الدولية وأعلنت   ال                                            تركمانستان قد أعلنت أهنا تويل األولوية، يف سياق 
  .                                   لتزامات الدولية اليت تعهدت هبا الدولة                                عن عزمها الثابت االضطالع بتنفيذ اال

                                                                                         وقالت إن تركمانستان بصدد تنفيذ إصالحات واسعة وهامة يف جماالت التعلـيم والـصحة والـضمان         -  ٦
                                                                                                            االجتماعي، وعلى الصعيد القانوين وعلى صعيد حتسني رفاه السكان، مبن فيهم أولئك الذين يعيشون يف املناطق                

   .                 النائية من البلد
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              ً   ، أصبحت عضواً      ١٩٩٢          ففي عام     .                منظمة دولية    ٤٠                                        ن تركمانستان قد انضمت إىل أكثر من                 وأضافت أ   -  ٧
     من    ١١٠                             وانضمت تركمانستان إىل أكثر من   .                                                         كامل العضوية يف األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

   .                                                                االتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك االتفاقيات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان

                        من الربملان ملـشاركة            ً وإدراكاً  .       ً   جديداً        ً   دستوراً     ٢٠٠٨       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦                       اعتمدت تركمانستان يف         وقد    -  ٨
ّ      ً        تركمانستان النشطة يف التعاون الدويل، شّرع نصاً                                                                تعترف تركمانستان مبوجبه بأولوية قواعـد القـانون                 ً   قانونياً                                     

   .            يف الدستور   ً      ً  بدأً مكرساً                                                          وأضحى مبدأ أسبقية املعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية م  .      الدويل

          ذفت مـن     ُ وُح  .                                                              مبدأ الفصل بني السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية           ً أيضاً                       ويكرس الدستور اجلديد      -  ٩
  .                                   وأعلى هيئة تشريعية هي الربملـان       .                                                                               الدستور اإلشارة إىل مدة والية القضاة، مما يتيح تعزيز مبدأ استقالل القضاء           

   .                          مانستان ختضع اآلن إال للقضاة                        تعد املهام القضائية يف ترك    ومل

  .                                                             ، ستجرى انتخابات يف تركمانستان لتشكيل الربملـان اجلديـد             ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤    ويف    -   ١٠
                      وسوف ينتخب النـواب      .              قبل اإلصالح        ً   نائباً   ٦٥          ، مقابل           ً   برملانياً       ً   نائباً    ١٢٥                                ومبوجب الدستور اجلديد، سينتخب     

               ُ       وحق الشخص يف أن ُينتخب   .                                تصويت العلين كما كان حيدث يف املاضي                                   رئيس الربملان بالتصويت السري وليس بال
                                                                                              للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حق مكرس يف تركمانستان، شأنه يف ذلك شأن                   ً وفقاً   َ         أو َينتخب   

        ويف حالة   .   وا                                        َ           ُ        توسيع نطاق فئات املواطنني الذين حيق هلم أن َينتخبوا أو ُينتخب    ً أيضاً     وجرى   .                    احلق يف افتراض الرباءة
  .                                           ُ  ّ                                                             األشخاص احملتجزين الذين مل يصدر حبقهم حكم بعد، ُتهّيأ الظروف املواتية ملمارسـة حقهـم يف التـصويت                 

  .       َ                                        ب إجراَء االنتخابات مراقبون وطنيون وأجانـب                                              ُ    ِ        دعوة من اللجنة االنتخابية يف تركمانستان، سُيراقِ           على        ً بناًء و
  .                              من بلدان رابطة الدول املستقلة      ً  دولياً ً اً       مراقب  ٤٠                               سجلت اللجنة االنتخابية إىل حد اآلن     وقد

                                      وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن هيئات       .                                                        وجرى توسيع نطاق حقوق وحريات املواطنني يف تركمانستان         -   ١١
                                                                                                               املعاهدات، جرى توسيع نطاق املادة الدستورية املتعلقة مبساواة املواطنني يف احلقوق لتشمل مسألة العرق ونـوع                

                                                                                     مساواة املواطنني يف احلقوق واحلريات بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو نـوع                ٩ ١              وتضمن املادة     .     اجلنس
                                                                                                                        جنسهم أو أصلهم أو ثروهتم أو مكانتهم أو مكان إقامتهم أو لغتهم أو دينهم أو معتقداهتم السياسية أو انتمائهم                   

  .                           إىل حزب أو عدم انتمائهم إليه

         تتعلق    ١٠                                               اع اخلاص، حيث يتضمن مادة جديدة هي املادة          ُ                                             وُيقر الدستور اجلديد باحلاجة إىل تطوير القط        -   ١٢
  .                          بدعم الدولة للمشاريع اخلاصة

                          اللجنة احلكومية املعنيـة       :                                         لعمل جلنتني تعمالن على أساس دائم مها                                  ً     وسوف يعطي الدستور اجلديد زمخاً      -   ١٣
                              لدولة اللتزاماهتـا املتعلقـة                                                                                         بتعزيز وإصالح التشريعات، واللجنة احلكومية املشتركة بني الوكاالت املعنية بتنفيذ ا          

                                                                        يف مجيع التشريعات وتعمل من أجل جعلها منـسجمة مـع الدسـتور،                   ً حالياً                 وتنظر اللجنتان     .             حبقوق اإلنسان 
  .                                                      طبق بصورة مباشرة وله األسبقية على القوانني الوطنية األخرى                            ُ القانون األمسى يف البلد، الذي ُي     وهو

                                                                واءمة التشريعات مع معايري االتفاقيات الدولية وتوصيات هيئات                                                 وتعترب الدولة أن من مهامها األساسية م        -   ١٤
                                                                                      إىل قائمة االتفاقيات اليت انضمت إليها تركمانـستان اتفاقيـة حقـوق األشـخاص                    أضيفت     وقد    .         املعاهدات
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                                                                                    وهناك عملية جارية إلعداد توصيات للحكومة تتعلق باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية   .       اإلعاقة     ذوي
  ُ                                                             وسُيسهل التعاون الدويل لتركمانستان يف مجيع اجملـاالت وبـدون            .                                         ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         الق

                                                                 ومن العوامل اهلامة اليت ستضمن متكن تركمانستان مـن الوفـاء             .                                             استثناء جناح الدولة يف تنفيذ عملية اإلصالح      
                                          ت األمم املتحدة يف تركمانستان، واختاذ إجراءات                                                        بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية تواصل مشاوراهتا مع وكاال

                                                                                                              مشتركة لزيادة الوعي سواء على صعيد احلكومة أو خارج إطارها، والتعاون التقين املنفذ يف خمتلـف اجملـاالت                  
                                                                              ويف الوقت احلايل، هناك حاجة إىل مساعدة تقنية يف جمال إعداد التقارير املتعلقة بتوصيات   .         احلكومة ه   طلب    ما ت   حسب

  .                                                                            معاهدات األمم املتحدة، وفيما يتعلق بإدراج املعايري الدولية يف التشريعات الوطنية     هيئات

                                                      احلكومة اجلديدة يف سياستها الداخليـة واخلارجيـة           سري  وت  .  ً اً          اجتماعي  ً اً       توجه       اختارت                   وتركمانستان دولة     -   ١٥
                      دميقراطية سليمة، ضمن        عملية   جياد    وإ ،                                                             ضمان متتع املواطنني مبستوى معيشي مناسب وباحلقوق واحلريات الكافية       حنو

                             وتشكل هذه التوجهات أسـاس       .       املطلوب                                                                            إطار يسعى إىل بناء اجملتمع املدين، وتنفيذ االلتزامات الدولية على النحو            
  .                                                                                              احلوار النشط واإلجيايب والبناء مع وكاالت األمم املتحدة وهيئات املعاهدات وغريها من املنظمات الدولية األخرى

  اعلي وردود الدولة موضوع االستعراض احلوار التف- باء 

                                                    وأشاد عدد من الوفود بتصديق تركمانستان على معظم صكوك   .          ببيانات    ً وفداً    ٣٥                       خالل احلوار التفاعلي أدىل   -   ١٦
  ،                                                         ً          إىل التطورات اإلجيابية واإلصالحات اليت شهدهتا تركمانستان مؤخراً            ً أيضاً              وأشارت وفود     .                       حقوق اإلنسان الرئيسية  

                                                                                              الشعب باإلمجاع الدستور اجلديد، الذي ينص على الفصل الواضـح بـني الـسلطتني التنفيذيـة                                  مثل اعتماد جملس    
                         ورحب عدد من البلـدان       .                                                                                            والتشريعية، وإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات           

  .            ليات الدولية                                                            بتعاون تركمانستان مع جملس حقوق اإلنسان ومع غريه من اهليئات واآل    ً أيضاً

                         وأشـارت إىل أن حـاالت        .                                                                          وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء عدم استقالل القضاء وما يشهده من فساد             -   ١٧
            وطلبت فرنسا   .                                                                                   التعذيب وإساءة املعاملة أمر متفش، وإىل تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقة والتخويف

                                                            بالنظر يف الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات اليت تقع علـى                                                                 املزيد من املعلومات عن أعمال اللجنة احلكومية املعنية       
                                                                      وأشارت إىل أن احلق يف حرية الدين حمدود وسألت عن التدابري املتخذة ملكافحة مجيع   .                       أيدي الشرطة وقوات األمن

                                                                             وشددت فرنسا على قلق جلنة حقوق الطفل إزاء عدم وجود تشريع حيظر صراحة االجتار         .                     أشكال التعصب الديين  
       بأن      ً أيضاً       وأوصت    .                                                                                وأوصت فرنسا بتنفيذ تركمانستان أحكام بروتوكويل بالريمو اللذين صدقت عليهما           .   شر    بالب

                                   من أجل تعزيز حرية الـصحافة          تها                                                                          تتخذ تركمانستان مجيع التدابري الالزمة لتحرير وسائل اإلعالم وضمان تعددي         
                                   نظمات اجملتمع املدين عند ممارستها احلق يف                                                       وأعربت فرنسا عن القلق إزاء القيود اليت تواجهها م         .               على أكمل وجه  
                                                                                      وأوصت بأن تتخذ تركمانستان خطوات لضمان حق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تكـوين                .               التجمع السلمي 

                                                                  إلعالن األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعـات وهيئـات        ً وفقاً                              اجلمعيات والعمل حبرية، وذلك     
           بالتصديق     ً أيضاً               كما أوصت فرنسا   .                                              ً       ة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً                           اجملتمع يف تعزيز ومحاي   

   .                                             على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

           والحظت كذلك   .                                                                             وأشارت تركيا إىل ازدياد تعاون تركمانستان مع املنظمات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -   ١٨
        وشـجعت    .                                                                        اد وتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات هو خطوة هامة لتحقيق هذه الغايـة                              أن اعتماد جدول زمين إلعد    

   .                                              مث استفسرت عن السياسات املتبعة ملنع االجتار بالبشر  .                                                       تركيا تركمانستان على مواصلة مساعيها لزيادة هذا التعاون
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                                املعتقد إىل تركمانستان، وأوصت بأن    و أ                                                            وأعربت سويسرا عن ارتياحها لزيارة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين   -   ١٩
                                            وأشادت سويسرا بكون التشريعات احمللية تنص        .                                                                توجه تركمانستان دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة للمجلس        

  .                                                                                                            على املساواة بني اجلنسني، وأوصت بأن تعمل تركمانستان على وضع عقوبات تطبق على مرتكيب العنـف املـرتيل                 
                   ، واليت تدعو فيهـا      ٢٠٠٦                           ز ضد املرأة الصادرة يف عام                      القضاء على التميي   ب           املعنية     لجنة  ال       وصيات              بتنفيذ ت      ً أيضاً       وأوصت  

                                                                                                                      تركمانستان إىل اعتماد مجيع القوانني اإلجرائية الالزمة لضمان وصول املرأة إىل العدالة، وللنهوض بوعيها حبقوقها عن                
                                                    شادت سويسرا يف األخري جبهود تركمانـستان يف جمـال            وأ  .                                                          طريق تنفيذ برامج للتثقيف القانوين واملساعدة القانونية      

          عن طريق      ً خصوصاً                                                                         وأوصت بأن تعمل احلكومة على نشر النصوص الرئيسية حلقوق اإلنسان على نطاق واسع،   .        التعليم
  .                                                     تعرف حبقوق اإلنسان لتوعية مجيع الفئات االجتماعية حبقوقها                          ً تضمني املناهج الدراسية دروساً

              والحظ بارتياح    .                                                                   وسي عن شكره لتركمانستان على التقرير الوطين اهلام الذي قدمته                          وأعرب االحتاد الر    -   ٢٠
                                               مع املعايري الدولية، وتعزيز الرصيد الوطين يف جمال              لتركمانستان                                           التقدم احملرز من حيث مواءمة التشريعات الوطنية

                         لحكومة علـى تنفيـذها                                وأعرب عن تقديره الكبري ل      .                                                    محاية حقوق اإلنسان، واحلرص على تعزيز وعي السكان       
                             وأشار إىل االهتمام املستمر الذي   .                                                              جمموعة واسعة من اإلصالحات يف جماالت التعليم والصحة والضمان االجتماعي

                                                                                                                 توليه حكومة تركمانستان ملسألة ضمان حفاظ البلد على السلم والوئام فيما بني خمتلف طوائفه العرقية وجتنـب                 
  .                                                          سر االحتاد الروسي عن التدابري اإلضافية اليت تعتزم احلكومة اختاذها                  ويف هذا الصدد، استف  .               التمييز العرقي

                                                                                                         وأبرزت أذربيجان أن تركمانستان وضعت استراتيجية وطنية للتنمية السياسية واالقتصادية والثقافية متتـد إىل          -   ٢١
      كمـا    .              حنو فعـال                                                                                       ، وأن اللجنة املعنية بتلقي شكاوى املواطنني تتيح للسلطات التصدي لالنتهاكات على               ٢٠٢٠     عام  

                                                                                                                  الحظت أن تركمانستان قد ألغت عقوبة اإلعدام وأهنا بصدد حبث مدى تالؤم التشريعات احمللية مع املعايري الدوليـة                  
   من     ١٦     ٠٠٠                                                                                  وأشارت أذربيجان إىل اخلطوات اإلجيابية اليت اختذت من أجل منح اجلنسية ألكثر من                .             حلقوق اإلنسان 

  .                                                                  إىل تركمانستان تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر      وطلبت   .                       ً الالجئني واملشردين داخلياً

                                                                                                        وأشارت اجلزائر، مستندة إىل التقرير الوطين لتركمانستان، إىل أن الصكوك الدولية اليت انضمت إليهـا                 -   ٢٢
                  ملسألة وأوصت بإيالء                                    وطلبت اجلزائر معلومات مفصلة عن هذه ا  .                                               تركمانستان هلا األسبقية على التشريعات احمللية     

                                                                                                  االهتمام الالزم ملسألة تضمني التشريعات احمللية االلتزامات اليت تعهدت هبا تركمانستان مبوجب االتفاقيات الدولية 
                                                                                        وأشارت اجلزائر إىل أن التقرير الوطين أظهر استعداد تركمانستان ملعاجلة التأخر احلاصل              .                      املتعلقة حبقوق اإلنسان  
                                                         وأوصت بأن تواصل تركمانستان، مبساعدة من مفوضية حقوق          .                         خمتلف هيئات املعاهدات                        يف تقدمي تقاريرها إىل   

                                                                                                                  اإلنسان، بذل جهودها الرامية إىل االمتثال للجدول الزمين الذي ورد يف تقريرها الوطين واملتعلق بتقدمي تقاريرها                
  .                               احلكومة يف جمـال التعلـيم                                                           وعالوة على ذلك، أشادت اجلزائر باإلصالحات اليت أجرهتا         .                    إىل هيئات املعاهدات  

                                                                                                  وشجعت احلكومة على مواصلة جهودها الرامية إىل إقامة نظام تعليمي يتفق مع املعايري الدولية، ال سيما من خالل 
   .                            ملا أوصت به جلنة حقوق الطفل    ً وفقاً                                             إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية، 

                                                   حقوق اإلنسان مصدر قلق كبري، وذلك يف ضوء تقارير تفيد                                             وشددت بولندا على أن وضع املدافعني عن          -   ٢٣
   ً   بناًء                                                                                        َّ                 بتعرضهم للقمع الشديد واملضايقة والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة واالحتجاز التعسفي والسَّجن              

                                                                           وناشدت بولندا احلكومة بأن تفرج عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأوصتها باختاذ   .             حماكمات جائرة    على 
                                    وأشـارت بولنـدا إىل أن قـانون          .                                                                         تدابري الالزمة حلمايتهم من املالحقة القضائية وضمان بيئة آمنة ألنشطتهم           ال



A/HRC/10/79 
Page 7 

                                                                                           من قدرة املنظمات واألفراد على املشاركة يف احلياة العامة ويف عملية اختاذ القـرارات                   ً كثرياً                     املنظمات العامة حيد    
                                                     زمع اختاذها لرفع القيود املفروضة على عمل منظمات                                        واستفسرت بولندا عن اخلطوات امل      .                    على الصعيد احلكومي  
                                                                             وأوصت بأن تتخذ احلكومة تدابري فعالة للسماح بتسجيل هذه املنظمات ومتكينها من العمل   .                   اجملتمع املدين املستقلة

                                اإلقامة الدائمة، يقيد بشدة          حمل             ، أي تسجيل   )propiska (                                                وأشارت بولندا إىل أن تطبيق نظام الربوبيسكا          .     حبرية
                                                                                                               احلصول على السكن والعمل واملزايا االجتماعية والرعاية الصحية اجملانية والتعليم، واستفسرت عما إذا كانـت               

  .                                                                            احلكومة تعتزم تغيري هذا النظام وأوصت بإلغاء التشريعات واملمارسات الناشئة عن ذلك

         كشف عن    حيث  ،     ٢٠٠٨      عام                                                                ورحبت إيطاليا بزيارة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين إىل تركمانستان يف  -   ٢٤
      والحظت   .                                                                                                           وجود قيود تشريعية على تسجيل املنظمات الدينية وقيود متعلقة بأماكن العبادة واسترياد املواد الدينية             

                                               وأوصت إيطاليا احلكومة باختاذ تدابري كافية حلمايـة    .                                                         إيطاليا بقلق أن حرية التعبري حمدودة للغاية يف تركمانستان   
                                                                                  وضمان حرية العبادة بصورة فعلية جلميع الطوائف الدينية، واالمتثال اللتزامات تركمانستان                      وتعزيز احلرية الدينية 

                                                                                                     الدولية يف هذا اجملال، وضمان احلق يف التماس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها، مبا يف ذلك عن طريق الوسائل     
                              فيني وختويفهم، واالستجابة على                                                                              اإللكترونية ومن مصادر أجنبية، ومكافحة أي شكل من أشكال مضايقة الصح          
                            ويف ضوء دواعي القلق اليت أعرب   .                                                                     سبيل األولوية لطلب زيارة البلد املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب

      بأن     ً أيضاً                                                                                املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، أوصت إيطاليا              ٢٠٠٦              عنها يف عام    
  .                                                                  ان تعاوهنا مع مفوضية حقوق اإلنسان هبدف بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان             تعزز تركمانست

                               لجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية   ال                                                          ورحبت الربازيل بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان والدميقراطية و  -   ٢٥
                      ومنظومة األمم املتحدة                                                                        وشددت على أمهية مواصلة تبادل املعلومات مع مفوضية حقوق اإلنسان             .             حبقوق اإلنسان 

                                     وطلبت الربازيل معلومات عن التدابري       .                                                                         بشأن إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       
                                                                                                               امللموسة اليت اختذت لتعزيز ومحاية حقوق الطفل واملرأة، والقضاء على مجيع أشكال التمييز، ومنـع التعـذيب                 

                   إلتاحة التمتـع                                                  ً       كما استفسرت عن احتياجات تركمانستان األكثر إحلاحاً        .   ئني                              ومكافحته، ومعاجلة مسألة الالج   
                   وأوصـت الربازيـل      .                                                                                         الكامل حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف جماالت التعاون وبناء القدرات واملساعدة التقنيـة             

        ظـر يف      الن  )  ب (   ؛    ١٢ / ٩                                                           بلوغ أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها اجمللـس يف قـراره              )  أ   : (                   تركمانستان مبا يلي  
                                                                                                             التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب             
                                                                                                       وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية املتعلقة حبماية مجيع األشخاص من 

           النظـر يف     )  ج (                                                           ري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛                                              االختفاء القسري، والربوتوكول االختيا   
                                                               تعزيز السياسات املتعلقة مبنع ومكافحة عمالة األطفال وضـمان           )  د (                                          توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة؛       

  .                                                                  مجيع حقوق الطفل، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين

                                                                                         لندا بتركمانستان لتصديقها على معظم معاهدات حقوق اإلنسان، أكدت أن تنفيـذ هـذه                            وإذ أشادت هو    -   ٢٦
                                                        ورحبت بزيارة املقرر اخلاص املعـين حبريـة الـدين إىل             .                                                             املعاهدات وترمجتها إىل قانون وطين أمر ينبغي زيادة تعزيزه        

                               ذين طلبوا يف السنوات اخلمـس                                                                                     تركمانستان، وأوصت بأن توافق احلكومة على زيارات املقررين اخلاصني اآلخرين ال          
                                                                                    وأوصت هولندا، على غرار املفوض السامي حلقوق اإلنسان، بأن تنشئ الدولة مؤسـسة               .                         األخرية زيارة تركمانستان  

                                                                                 ملبادئ باريس، كيما تقوم بدور إسداء املشورة إىل احلكومة وتتلقـى شـكاوى                  ً وفقاً                              وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،     
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                                                                            ً             هي حاالت السجناء السياسيني اليت كانت حمط متابعة وانتقاد على الصعيد الدويل، علماً                   وكثرية    .                   اجلمهور وحتقق فيها  
                                                        واستفسرت هولندا عما إذا كانت هناك خطط إلعادة النظر يف هذه   .                                          أن ظروف إدانة هؤالء السجناء تظل غري واضحة  

                                    ون يتيح حريـة إنـشاء األحـزاب                      ومع أن القان    .                                                              احلاالت واختاذ تدابري ملنع التعذيب يف السجون ومراكز االحتجاز        
                                على صعوبة ذلك من الناحية         يدل                                                                   ً           املنظمات غري احلكومية، فإن عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة احملدود نسبياً              أو

  .                                                                                     وأوصت هولندا احلكومة بإصالح عملية تسجيل املنظمات لتبسيطها ومتكني هذه املنظمات من العمل حبرية  .        العملية

                                                            دخلت على قطاعات التعليم والرعايـة الـصحية والـضمان                              ُ    اهتمام اإلصالحات اليت أُ                 والحظت اهلند ب    -   ٢٧
                                                                                             ورحبت مبا تقوم به احلكومة من أنشطة لتوعية وتثقيف موظفي الدولة والسكان مبسألة تعزيز ومحاية          .         االجتماعي

                    يف سياستها اخلارجية                      اليت تتبعها تركمانستان  "             الباب املفتوح "                              وأعربت اهلند عن تقديرها لسياسة   .            حقوق اإلنسان
  .                                          ولألمهية الكبرية اليت توليها اللتزاماهتا الدولية

                                                                                                 وأوصت املكسيك بأن تقدم احلكومة تقاريرها الدورية يف أقرب وقت ممكن، وبأن تنشئ آليات لتنفيـذ              -   ٢٨
              ني يف أراضيها                                                                وأشارت املكسيك إىل اجلهود اليت بذلتها الدولة ملساعدة الالجئ          .                              التوصيات مبشاركة اجملتمع املدين   

      ً   أيـضاً                وطلبت املكسيك     .            قوق اإلنسان  حب                          متتع األقليات العرقية                                                وسألت عن التدابري اليت جيري اعتمادها لضمان      
                                                                                                   معلومات عن اجلهود املبذولة لتعزيز أنشطة منظمات اجملتمع املدين، وأوصت بأن تعزز تركمانستان التدابري الرامية 

                                                              تتخذ تدابري لضمان املمارسة الكاملة للحق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك                                   إىل تشجيع حرية تكوين اجلمعيات، وبأن 
  .                                                                حق منظمات اجملتمع املدين واملواطنني األفراد يف احلصول على املعلومات العامة

           ضـمان أن     )  أ   : (                وأوصتها مبا يلي    .                                                               وشجعت كندا حكومة تركمانستان على مواصلة التعاون مع اجمللس          -   ٢٩
                     إزالة القيود اليت متنع   )  ب (                                                             باملشاركة حبرية يف العملية السياسية دون خوف من العقاب؛                                يسمح ألحزاب املعارضة    

                            وضع حد للممارسة احلكوميـة      )  ج (                                                                         الصحفيني من تناول وانتقاد سياسة احلكومة حبرية، دون خوف من القمع؛            
                           ا يعزز استقالل وسائل اإلعالم؛                                                                        املتمثلة يف تعيني رؤساء التحرير وكبار املديرين يف مجيع وسائل اإلعالم يف البلد، مب

        إزالـة    )  ه (   ؛      ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                 بار مورادوفا يف السجن يف أيلول      ا                                           إجراء حتقيق مستقل يف وفاة الصحفية أغولس        )  د (
                                إلغاء نظام تسجيل املنظمات غري       )  و (                                                                        القيود املفروضة على منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛           

                                                                         إطـالق سـراح مجيـع الـسجناء الـسياسيني، مبـن فـيهم فـالريي بـال،                )  ز (     لد؛                          احلكومية العاملة يف الب   
                                                                                          أنانيازوف، وأناكوربان أمانكيلشيف، وساباردوردي خاجييف، وحميطكويل أميـورادوف، وإتاحـة                   وغوجليديل

                                                             وأعربت كندا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيـد بـإجراء           .                                           ً        معلومات عن السجناء الذين ما زال مصريهم جمهوالً       
                         ّ                                                                                       حماكمات مغلقة وغري عادلة متثّل، حسبما استنتجه مقرر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املوفد إىل تركمانستان                

          وانينـها                                       وأوصت بأن تعمل احلكومة على جعل ق        .                                          جلميع املبادئ األساسية لسيادة القانون           ً  ، خرقاً     ٢٠٠٣        يف عام   
                            وأعربت كندا عن قلقها من       .                     ق املدنية والسياسية                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقو       ١٥    و   ١٤                    منسجمة مع املادتني    

                               اإليدز، وأوصت بأن تتخذ احلكومـة   /                              انتشار فريوس نقص املناعة البشري                                        أن تركمانستان مل تتمكن من احلد من        
                                                                                       ملكافحة الفريوس واملرض من خالل برامج التثقيف والتوعية املوجهة لعامة الناس ومتعاطي املخدرات          ً  استباقياً   ً هنجاً

                                              الستئناف احلوار مع اجملتمع الدويل والعمـل                     تركمانستان                                     وإذ أشارت كندا إىل استعداد حكومة       .     سواء         على حد   
  .                      هلذه التطورات اإلجيابية    ً وفقاً                    على مواصلة خطواهتا   ها                               جبد على احترام حقوق اإلنسان، شجعت



A/HRC/10/79 
Page 9 

                          عتقـد إىل تركمانـستان،                                                                                       وأشادت سلوفينيا بالزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو امل               -   ٣٠
  .                                                                                       ً                   أعربت عن قلقها إزاء كون عدد كبري من طلبات الزيارة املقدمة من اإلجراءات اخلاصة ال يزال معلقـاً                        لكنها

                                                                                              وأوصت بأن تستجيب احلكومة جلميع الطلبات املعلقة دون مزيد من التأخري، وسألت عما إذا كانت تركمانستان 
                                                      واستفسرت سلوفينيا عما إذا كانت احلكومة تعترف باالستنكاف   .     خلاصة                                  تنظر يف توجيه دعوة دائمة لإلجراءات ا

                                                                          وأوصت بأن تعترف تركمانستان بذلك وتتوقـف عـن املالحقـة القـضائية               .                            الضمريي من اخلدمة العسكرية   
          املتعلقة      قضايا  ال     من     ً كثرياً                      وأشارت سلوفينيا إىل أن   .                                   وعن سجنهم ومعاقبتهم على حنو متكرر               ً للمستنكفني ضمريياً

                                                                                                     قوق اإلنسان ال تزال موضع قلق بالغ، مثل ممارسة الزواج املدبر، والعنف ضد املرأة، والتمييز ضد                 حب             تمتع املرأة  ب
           واستفـسرت    .                                                                                      املطلقات، وذلك رغم انضمام تركمانستان إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                                 وأوصت سلوفينيا بـأن تتعـاون        .              هذه املمارسات                                                           عما اختذ من إجراءات لتحسني الوضع وتعزيز محاية ضحايا          
                                     ومفوضية حقوق اإلنسان من أجل محاية        )          اليونيسيف (                                     مع منظمة األمم املتحدة للطفولة             ً   وثيقاً                  ً  تركمانستان تعاوناً 

                                                                                            واستفسرت عن خطط احلكومة فيما يتعلق بالتماس املساعدة التقنية من مفوضية حقوق اإلنسان               .            حقوق الطفل 
  .                                                بناء القدرات، وشجعتها على النظر يف هذه اإلمكانية              واالستعانة هبا يف

                                 من أجل تعزيز حقوق اإلنسان،          ٢٠٠٨       سبتمرب   /                                                       وأشارت اليابان إىل تعديل دستور تركمانستان يف أيلول         -   ٣١
                      لتجميع املعلومـات                           ً   وأشارت اليابان، استناداً    .                                                                   وأعربت عن توقعها أن تنفذ القواعد الدستورية على أرض الواقع         

                                                                                              هات صاحبة املصلحة، إىل أن التركمان كفئة عرقية يعاملون معاملة تفضيلية يف جماالت مثل احلـصول                    وتقرير اجل 
                           وعالوة على ذلـك، شـددت        .                     بشأن هذه املسألة               ً  وطلبت توضيحاً   .                                              على التعليم العايل والعمل يف القطاع العام      

                              يز ومحاية حقوق املرأة، واستفسرت                                                                  اليابان على الطابع امللح يف تركمانستان لالضطالع مبهمة وضع تشريعات لتعز
                                                          كما طلبت اليابان معلومات عن التدابري الـيت تتخـذها            .                                                      عن املنظور الذي تستند إليه احلكومة يف هذه القضية        

  .                                                 تركمانستان لكي تضمن على حنو تام الوصول إىل املعلومات

       ً     هامـاً                 ً      ة قد اختذت قـراراً                                                                               أما سلوفاكيا فقد صرحت بأن التقرير الوطين لتركمانستان يؤكد أن احلكوم            -   ٣٢
                                                                     ويف إشارة إىل مضمون التقارير الصادرة عن اجلمعية العامة واألمـني             .                                    بإجراء إصالحات كبرية يف مجيع اجملاالت     

                                                              باالستجابة لطلبات الزيارة املتعلقة باإلجراءات اخلاصة، وباالنضمام             تركمانستان                          العام، أوصت سلوفاكيا حكومة
                                                         ومن أجل التحقق من التقارير املتعلقة مبعاملة املعتقلني وأماكن   .                   مة اجلنائية الدولية                         إىل نظام روما األساسي للمحك

                                                                                                     وجودهم واألوضاع يف السجون، أوصت سلوفاكيا احلكومة بإتاحة وصول جلنة الصليب األمحر الدولية وغريها              
  .                                  من جهات املراقبة الدولية إىل املعتقلني

                                                              ضع احلكومة، بالتعاون الوثيق مع مفوضـية حقـوق اإلنـسان                                                  وأعربت مجهورية كوريا عن ارتياحها لو       -   ٣٣
                          بشأن تعزيز القـدرات         ٢٠١١-     ٢٠٠٨           للفترة          ً   مشتركاً            ً  ائي، برناجماً                                               واملفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمن     

                                           بربنامج وطين حلقوق اإلنـسان إىل جانـب             ً أيضاً                                                           الوطنية يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها، والضطالعها         
                                                                               وشجعت مجهورية كوريا احلكومة على أن تظل ملتزمة بتحقيق تقدم ملمـوس يف جمـال            .                     مفوضية حقوق اإلنسان  

                                                        وتوقعت أن احلكومة ستواصل جهودها من أجل االمتثـال التـام     .                                            حقوق اإلنسان وبأن تعمل من أجل ذلك بتفان     
       يف تقدمي                             تان، مبا يشمل معاجلة أي تأخر                                                                           للمسؤوليات وااللتزامات الناشئة عن املعاهدات اليت انضمت إليها تركمانس        

                                                         عن أملها أن تكون زيارة املقرر اخلاص املعين حبريـة               ً أيضاً                       وأعربت مجهورية كوريا      .                             لتقارير إىل هيئات املعاهدات    ا
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                                         وأشارت مجهورية كوريا إىل دواعي القلق اليت  .                                                             الدين أو املعتقد إىل تركمانستان بداية للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة
       القضاء           املعنية ب    لجنة  ال                                                                              رهتا بعض هيئات املعاهدات، مثل جلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، و   أثا

                                         ، وسياسات التذويب الثقـايف القـسري،        "                        فرض الثقافة التركمانية   "                                                  على التمييز ضد املرأة، بشأن سياسة الدولة يف         
  .                                              ية والعرقية، مستفسرة عن التدابري املتخذة ملعاجلتها                                             واملواقف واملمارسات التمييزية جتاه األقليات الوطن

                                                      على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، ودعـت                                              ً     ورحبت بلجيكا بتصديق تركمانستان مؤخراً      -   ٣٤
                                                   وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء الصعوبات العديدة         .                                                          احلكومة إىل النظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية األخرى        

                                                                                         ائف الدينية واستفسرت عن التدابري اليت ستتخذها تركمانستان للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق حبرية                 اليت تواجهها الطو
                                                                                     وأوصت بلجيكا بأن تعمل تركمانستان على إزالة مجيع عوائق حرية الدين واملعتقد على الصعيدين   .              الدين واملعتقد

  .                              لتخويف أتباع الطوائف الدينية                           ً القانوين واإلداري وأن تضع حداً

                                        إزاء تقارير ذات مـصداقية بـشأن                                                               ً         وأشادت الدامنرك حبظر التعذيب يف تركمانستان لكنها أبدت قلقاً          -   ٣٥
                    واستفسرت الـدامنرك     .                                                                                      استمرار التعذيب وإساءة معاملة احملتجزين يف السجون وعدم التحقيق يف هذه االدعاءات           

                                        ة حمتجزين، مبا يف ذلك حالة الـصحفية                                                                             عن املبادرات اليت ستتخذ لضمان إجراء حتقيق موثوق به يف حاالت وفا           
                                                     ؛ وعن املوعد الذي تعتزم احلكومة االنضمام فيه إىل             ٢٠٠٦                                              بار مورادوفا، اليت توفيت يف السجن يف عام          ا      أوغولس

                                                             وإذ أشارت الدامنرك إىل اقتراح األمني العام واملفوض السامي           .                                              الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
                                                                                 توجه حكومة تركمانستان دعوة زيارة إىل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، استفسرت عن املوعد               حلقوق اإلنسان أن

                                                    وأعربت الدامنرك عن قلقها إزاء خطورة التمييـز ضـد       .                          ُ                               الذي تتوقع تركمانستان أن ُتقدم فيه على هذه اخلطوة        
                                     عقائد لقيود شديدة، رغم ما تـنص                 مجيع ال       التباع                                   يف ذلك إخضاع األنشطة الدينية                                   األقليات العرقية وغريها، مبا   

                                                                                           من الدستور، وتساءلت عن الكيفية اليت ستضمن هبا احلكومة على حنو فعال التسامح الديين وعدم          ١١             عليه املادة   
                                                                                                   وأوصت الدامنرك بأن تكثف احلكومة جهودها للقضاء على اإلفالت من العقاب يف القـضايا املتعلقـة                  .        التمييز

                                                                       ة املعاملة، وتشرع يف إجراء حتقيقات وافية ونزيهة ومستقلة يف مجيع مثل هـذه                                  بالتعذيب وغريه من ضروب إساء    
                                                                                                               االدعاءات، وتعمل على تقدمي اجلناة إىل العدالة؛ وتضاعف جهودها من أجل االمتثال اللتزاماهتا الدولية يف جمال                

                سالم ودون مضايقة  ب    تها                                                                            حقوق اإلنسان ووضع حد للتمييز ضد األقليات العرقية على حنو ميكنها من القيام بأنشط
  .                       َّ                                                              أو هتديد باالعتقال أو السَّجن؛ وتنظر جبدية يف توجيه دعوة زيارة إىل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب

                                                                                                        وأشارت السويد إىل أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم يف إرسـاء الدميقراطيـة يف تركمانـستان،                    -   ٣٦
                                                            ة حبقوق اإلنسان قائمة، وخاصة فيما يتعلق حبرية التعـبري                                                         القلق يساورها من أن تظل مشاكل خطرية متعلق            فإن

      أن      ً   أيـضاً                والحظت السويد     .                                                                             والتجمع وباملدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين يواجهون خطر االحتجاز التعسفي         
                                                                                                           املمارسة اجلنسية التوافقية بني أشخاص من نفس اجلنس أمر ممنوع مبوجب القانون، وسألت عمـا إذا كانـت                  

                           تكثيـف جهودهـا واختـاذ        )  أ   : (                              وأوصت السويد احلكومة مبا يلي      .                                  لتغيري أو إلغاء هذا القانون                احلكومة ختطط 
           أو اختـاذ    /                         النظر يف وضع تشريعات و      )  ب (                                                                       التدابري املناسبة لضمان احلق يف الرأي وحرية التعبري وحرية التجمع؛           

                                         ليني وثنائيي امليـل اجلنـسي ومغـايري                                                                                    تدابري سياساتية إضافية لتعزيز التسامح وعدم التمييز حيال املثليات واملث         
                                                                                                       اختاذ تدابري للقضاء على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف                   )  ج (       اجلنس؛  

  .             أماكن االحتجاز
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                     ومع ذلك، أعربت عن      .                 يف تركمانستان                                                     ً       وأشادت النرويج مببادرات اإلصالح الدميقراطي املتخذة حديثاً        -   ٣٧
                           وأوصت النرويج تركمانستان     .                                                                    اء استمرار منط ختويف املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وأقارهبم                  القلق إز 
                                                                              احلقوق اإلنسانية للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان متكنهم من القيام بأنشطتهم       محاية  )  أ   : (      مبا يلي
                                               ون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية حلقوق              للقان     ً وفقاً                                  َّ            دون مضايقة أو هتديد باالعتقال أو السَّجن،         و      بسالم

                     من العهـد الـدويل     ١٢         للمادة     ً وفقاً                                                           احترام حق كل شخص يف حرية مغادرة بلده والعودة إليه،            )  ب (         اإلنسان؛  
  .                                         على سفر املدافعني عن حقوق اإلنـسان            ً حالياً      فروض   م                إلغاء أي حظر      )  ج (                                  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛     

                                                                                             ، أوصت النرويج بأن تضمن تركمانستان ملواطنيها احلق يف حرية التعـبري وحريـة اإلعـالم،                               وعالوة على ذلك  
  .                                                              من العهد، ومن مث أن حترص على متكني وسائل اإلعالم من العمل دون تدخل  ١٩       للمادة       ً وفقاً

          نشاء جلنة                                                                                                وأشارت باكستان إىل أن التحديد الواضح جلدول زمين لتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، وإ               -   ٣٨
         وأعربـت    .                                                                                              مشتركة بني الوزارات إلعداد هذه التقارير أمر يعكس التزام احلكومة بالعمل مع آليات حقوق اإلنسان     

                                                                                                                 باكستان عن تقديرها لنهج احلكومة القائم على إشراك اجملتمع املدين يف العمل على معاجلة كافة قـضايا حقـوق                   
                                                                  إطار الربنامج املشترك مع مفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم                                               وأشادت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف       .       اإلنسان

  .                                                                                             املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية من أجل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها

                                                                                               والحظت ماليزيا أن تركمانستان تبذل قصارى جهدها لضمان احلفاظ على توازن صعب بني احلقـوق                 -   ٣٩
                                           وأوصت ماليزيا بأن تواصل احلكومة جهودها        .                                                                 دنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عند تنفيذها        امل

                             ؛ وتنظر يف مواصلة التعاون                                                                         ً             من أجل إجناح برناجمها اإلصالحي، كما هو منصوص عليه يف الدستور املعتمد حديثاً            
                                      حبالة حقوق اإلنسان؛ وتواصل العمل                  ً  لنهوض تدرجيياً                                                         الوثيق مع خمتلف آليات اجمللس وإجراءاته اخلاصة، هبدف ا        

  .                                 على حتقيق توازن بني تنفيذ مجيع احلقوق

                       أطفال املعتقلني والسجناء               لتحديد وتسجيل                                                    واستفسرت اجلمهورية التشيكية عن مدى وجود أية إجراءات   -   ٤٠
                         يت يف املاضي بدوافع سياسية                       مراجعة احملاكمات اليت أجر  )  أ   : (                       وأوصت تركمانستان مبا يلي  .                 بقصد محاية حقوقهم

                                إلغـاء نظـام تـسجيل اإلقامـة       )  ب (                                                                 واإلفراج عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والسجناء الـسياسيني؛        
                                                                                                    واختاذ مزيد من التدابري التشريعية وغريها لضمان محاية حرية التنقل يف النظام القانوين لتركمانستان          )         الربوبيسكا (
      ً وفقاً                                                                     إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، ووضع آلية وقائية وطنية         االنضمام   )  ج (         ممارساهتا؛   يف  و

                                                                                      إتاحة وصول جلنة الصليب األمحر الدولية بصورة منتظمة إىل السجون ومراكز االحتجـاز               )  د (                 هلذا الربوتوكول؛   
                      ة األشخاص املسؤولني عنها                                                                          وضمان إجراء حتقيقات وافية ونزيهة يف مجيع حاالت التعذيب وإساءة املعاملة، ومعاقب

                                                                                                 رفع جترمي املمارسة اجلنسية التوافقية بني البالغني من نفس اجلنس واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز                )  ه (             للقانون؛       ً وفقاً
  .                                                 توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة والوفاء هبا  )  و (                     التسامح يف هذا الصدد؛ 

                                                                         ة من هيئات األمم املتحدة واجلهات صاحبة املصلحة أشارت إىل وجود أوجه                                              وقالت أملانيا إن التقارير املقدم      -   ٤١
                                                                                                                      قصور رئيسية يف القضاء، مثل النقص يف نشر املعلومات املتعلقة باحلقوق، وتعذر الوصول إىل العدالة، وإنكار احلق يف                  

  .                               أمام احملاكم، وتفـشي الفـساد                                                                               احملاكمة العادلة، واستخدام الشهادات واالعترافات املنتزعة بالعنف أو اإلكراه كأدلة  
                سجنوا نتيجة                                                                                      ً               وسألت أملانيا كيف تنوي احلكومة معاجلة هذه املشاكل، ومعاجلة الظلم الذي طال يف املاضي أشخاصاً              

                                                                                                                  حملاكمات غري عادلة، واستفسرت عن خطط تركمانستان املتعلقة بإجراء مراجعة شفافة جلميع القضايا السياسية الـيت                
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                                                      واستفسرت أملانيا عن عدد القضايا الـيت تناولتـها           .                                                          شهدهتا السنوات املاضية، وعن موعد إحقاق حقوق املتضررين       
             وفيما يتعلق    .                                                               وى اليت يقدمها املواطنون بشأن تصرفات وكاالت إنفاذ القانون                                                اللجنة احلكومية املعنية باستعراض الشكا    

                                                                                                                     بتوصيات جلنة حقوق الطفل اليت تدعو تركمانستان إىل ضمان اعتبار التصريح الذي يدىل به نتيجة العنف أو اإلكراه                  
                               إىل العدالة على وجـه الـسرعة،                                                                    ، وإجراء حتقيقات وافية يف مجيع ادعاءات التعذيب، وضمان تقدمي اجلناة         ً   باطالً     ً دليالً

                                                                                                                  استفسرت أملانيا عن كيفية ترمجة هذه التوصيات يف الواقع العملي؛ وعن اخلطوات اليت اختذت لوضع حـد لتعـذيب                   
                                                                                                                 احملتجزين وإساءة معاملتهم؛ وعن آليات الرصد املعمول هبا لضمان وجود رقابة مـستقلة علـى الـسجون؛ وعـن                   

                                                                         وفيما يتعلق حبرية التعبري واإلعالم، استفسرت أملانيا عـن مـصري صـحفيني             .    ناة                                  اإلجراءات القضائية املتخذة ضد اجل    
                ووضعا رهـن        ٢٠٠٦      مارس   /       آذار  ٧                                                                              يعمالن إلذاعة احلرية، مها السيد أوفيزوف والسيد خومادوف، اللذان اعتقال يف            

              اختاذ التدابري    )  ب (         سياسيني؛                         عن مجيع السجناء ال               ً  اإلفراج فوراً   )  أ   : (                              وأوصت أملانيا احلكومة مبا يلي      .               احلبس االنفرادي 
        ُ                                        ضمان أن ُيسمح جلميع أعـضاء اجملتمـع املـدين            )  ج (                                                                الالزمة إلتاحة التمتع حبرية الدين بصورة فعلية ودون عوائق؛          

                     حتسني التعـاون مـع       )  د (                                                                                      بااللتقاء، دون مضايقات، مبمثلي وسائل اإلعالم األجنبية واحلكومات واملنظمات الدولية؛           
  .                                                       تابعة لألمم املتحدة، وخباصة مجيع آليات اجمللس وهيئات املعاهدات                    آليات حقوق اإلنسان ال

  .     ٢٠٠٨                                                                                               وأشادت التفيا باستقبال تركمانستان املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو املعتقـد يف عـام                   -   ٤٢
ـ                              ً    إشارة إىل أن عدداً       ويف   ة                                                                                        من الزيارات قد طلبت ومل توافق عليها تركمانستان حىت اآلن، أوصت التفيا احلكوم

  .                                                                                      بزيادة تعاوهنا على أن تنظر يف هناية املطاف يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة للمجلس

                                                                                                    وأشادت اململكة املتحدة بالدستور اجلديد لتركمانستان، وأوصت بضمان تنفيـذه الكامـل والفعلـي،                -   ٤٣
                     ، يف مجلـة أمـور، أن       ً أيضاً      والحظت   .  د                                                                   وأعربت عن استعدادها لتقدمي املزيد من الدعم لتركمانستان يف هذا الصد    

                                                                                                                  الدستور يعزز فيما يبدو مؤسسة الرئاسة وأن للرئيس صالحية تعيني القضاة وإقالتهم بدون استعراض برملاين، وهو                
                      بأن تتخذ تركمانستان     ً أيضاً      وأوصت   .                                                          اللجان االنتخابية، وله احلق يف إصدار أوامر ال ميكن معارضتها      تشكيل     خمول  

         وأعربـت    .                                                                                يز استقالل القضاء، مبا يف ذلك من خالل إنشاء حمكمة دستورية ونظام أمني مظامل                             خطوات لضمان تعز  
                                                                                                                     عن قلقها إزاء القيود اهلائلة املفروضة على حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتنقل والـدين واملعتقـد، وأوصـت                  

                                       يف ذلك عن طريق صون إمكانية حـصول                                                                                     احلكومة ببذل املزيد من اجلهود لتعزيز ومحاية حرية الدين أو املعتقد، مبا             
                                                وعالوة على ذلك، أعربت اململكة املتحـدة عـن           .                                                            األشخاص على املؤلفات واملواد الدينية واستخدامها وامتالكها      

   ً       بناًء على                                                                                                               قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن املئات من السجناء السياسيني ال يزالون حمتجزين يف سجون تركمانستان                 
          سياسـية،            قد تكون          قضايا                                  ملا شهدته السنوات املاضية من                                           وأوصت بإجراء مراجعة وطنية شفافة        .              حماكمات جائرة 

  .                       اهتامات ذات دوافع سياسية   ً       بناًء على                                            واإلفراج عن مجيع األشخاص الذين يتبني أهنم سجنوا 

       مليـة                                                                                                 وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها للحكومة على النهج اإلجيايب الـذي اتبعتـه يف ع                 -   ٤٤
                                                                                          وأشارت إىل أن احلكومة قد صدقت على معظم صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية، وتعاونت مع آلية             .         االستعراض

           َ                                                    وأوصت حكومةَ تركمانستان مبواصلة تطوير وتعزيز ثقافة حلقوق اإلنسان،   .                                حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
  .                    ة العامة حبقوق اإلنسان                                                    وتكثيف بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز التوعي

                  ، ال سيما إجراء        ١٩٩١                                                                            والحظت قطر اإلجنازات الكبرية اليت حققتها تركمانستان منذ استقالهلا يف عام              -   ٤٥
                                                             ، وإدخال حتسينات ختدم املواطنني يف تركمانستان بوضع ضمانات             ٢٠٠٧                                       أول انتخابات تعددية وشفافة يف عام       

          إىل أن       ً   أيـضاً                وأشارت قطـر      .                                  اإلنسان، وإتاحة آليات مؤسسية                                              دستورية وقانونية للحريات األساسية وحقوق    
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                                                                                                                 تركمانستان تعترف بأن املعايري واالتفاقات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان هلا األسبقية على القانون احمللي، وإىل               
  .       احلقوق                                                                                         تصديقها على العديد من األدوات، وأضافت أن من الضروري القيام مبزيد من العمل لتطوير وتعزيز هذه

                                                                                                     وأعربت الصني عن تقديرها لكون تركمانستان تقدم ملواطنيها خدمات جمانية يف جمال اإلمداد بالغـاز                  -   ٤٦
                            واستفسرت الصني عن كيفيـة       .                                                                                      الطبيعي والكهرباء واملياه وامللح والرعاية الطبية كما تتيح التعليم اجملاين للجميع          

                                 ورحبت باختاذ تدابري حلماية حقوق       .                             يف املناطق النائية واملعزولة                                                  ضمان تركمانستان تقدمي التعليم اجملاين لألطفال       
                                                                                                 وسألت عما إذا كانت املرأة تشارك يف صياغة هذه التدابري، مستفسرة عن األسلوب الذي تتبعـه                  .              املرأة والطفل 

          واخلربات مع                                     وأعربت الصني عن رغبتها يف تبادل اآلراء   .                                                   تركمانستان من أجل زيادة مشاركة املرأة يف اختاذ القرار
                       ويف األخري، دعت الـصني       .                                                                                      تركمانستان، على اعتبار أهنا كبلد نام تواجه حتديات مماثلة ملا تواجهه تركمانستان           

                                                                                                                    اجملتمع الدويل إىل مد تركمانستان مبساعدة اقتصادية وتقنية لتمكينها من تنفيذ استراتيجية للتنميـة االقتـصادية                
  .    ٢٠٢٠                               والسياسية والثقافية متتد حىت عام 

                                                                                                    وتساءلت رومانيا عما إذا كانت الدولة تنظر يف توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع            -   ٤٧
         ً   متخصصاً                                                                                    ً               أشكال التمييز ضد املرأة ويف التصديق عليه، وعما إذا كانت املؤسسات يف تركمانستان تضم هيكالً              

                                               ق حبرية التنقل، تساءلت رومانيا عما إذا كانت هذه           وفيما يتعل  .                                                  لتنسيق العمل من أجل مكافحة التمييز ضد املرأة      
  .                                                                                          احلرية تنطبق على الفئات االجتماعية، مبا فيها اجلماعات السياسية، واستفسرت عن مستجدات هذا املوضوع

                                                                                        وأشارت األرجنتني إىل أن مشاركة املرأة حمدودة يف اجملالني السياسي والعام، ال سيما يف عمليـة صـنع      -   ٤٨
                              واستفسرت األرجنتني عما إذا كانت   .     ً أيضاً                      االنتخابات الربملانية                يبدو أن ذلك يشمل            ستوى احمللي، و             القرار على امل

                                                                                                             تركمانستان تتوخى اختاذ تدابري، مثل تطبيق نظام احلصص، لزيادة مشاركة املرأة يف هذه اهليئات، وزيادة نـسبة             
  .           على الرجل          ً اليوم حكراً    إىل      تظل                                                          النساء يف التعليم الثانوي، وتشجيع املرأة على ممارسة املهن اليت

                                                                                                     وأوصت هنغاريا تركمانستان جبعل أحكام قوانينها الداخلية منسجمة مع االلتزامات الدولية املنـصوص               -   ٤٩
     إزاء        من قلق                جلنة حقوق الطفل              ما أعربت عنه           وشددت على   .                                        عليها يف صكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها

                                                        وأوصت هنغاريا باختاذ خطوات ملكافحة االجتـار بالبـشر           .             البشر صراحة                                    عدم وجود نص قانوين حيظر االجتار ب      
                   معلومـات عـن         ً أيضاً                وطلبت هنغاريا     .                                                                  واالمتثال الستنتاجات جلنة حقوق الطفل وغريها من هيئات املعاهدات        

  .                                                                               التدابري املزمع اختاذها لضمان سالمة وأمن املدافعني عن حقوق اإلنسان خالل قيامهم بأنشطتهم

                                                                                      ت بنغالديش عن تقديرها اللتزام احلكومة الراسخ بتحسني حقوق اإلنسان وبتعاوهنا يف الـسنوات            وأعرب  -   ٥٠
  .                                                                وقالت إن تركمانستان، كبلد نام، تواجه العديد من التحديات          .                                            األخرية مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      

                             ة واالقتصادية لشعبها هبدف حتقيق                                                                 وأضافت إن تركمانستان حتتاج إىل إحراز تقدم على صعيد األوضاع االجتماعي
         وأشـادت    .                                                                                                متتعه الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة متتعه التدرجيي باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            

                                         وقالت إن تقدمي الرعاية الطبية اجملانية        .                           ً      بتقدمي اخلدمات األساسية جماناً        ٢٠٢٠                                 بنغالديش بتمديد العمل حىت عام      
                                                                                   ً               ليم حىت املرحلة الثانوية مثال على املمارسات اجليدة اليت ميكن اتباعها يف بلدان تعيش ظروفاً                                  لألطفال وإتاحة التع  

                                                                                                 وأوصت بنغالديش مبواصلة احلكومة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان لتحسني حالة حقوق اإلنـسان يف                 .      مماثلة
  .                   ً هدها هذا اجملال حديثاً               لإلصالحات اليت ش    ً وفقاً                                             البلد، ومواصلة العمل من أجل حتسني حالة التعليم 
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                                                                                                 وأشادت أوروغواي بتصديق تركمانستان على جمموعة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وباسـتقباهلا             -   ٥١
                                                       وأوصت أوروغواي بأن تتعاون تركمانستان مع اإلجراءات اخلاصة   .                           املفوض السامي حلقوق اإلنسان    ٢٠٠٧      يف عام 

                                               اصة وتسهيلها والرد على أسئلة واسـتبيانات         اخل        جراءات    اإل     رات                                               ومفوضية حقوق اإلنسان عن طريق السماح بزيا      
                                                                      بأن تنظم تركمانستان على وجه السرعة محلة وبرامج هتدف إىل القضاء على مجيع     ً أيضاً      وأوصت   .              أصحاب الواليات

        تؤدي                                                                                                                 أشكال التمييز ضد املرأة، يف القانون وعلى أرض الواقع، وأن تعمل على إزالة مجيع القواعد واملمارسات اليت                
  .                                                                               إىل التمييز ضد أفراد األقليات الوطنية، مثل الروس واألوزبك والكازاخ واألتراك واألكراد

                                                                                                      وأعربت مندوبة تركمانستان عن شكرها جلميع املندوبني الـذين أشـادوا بإعـداد التقريـر الـوطين                   -   ٥٢
  .                                              لتركمانستان وتقدميه، وأجابت على املسائل اليت أثريت

  .                                                                         م حقوق الطفل وإصالح قضاء األحداث، أشارت إىل تعاون الدولة مع اليونيـسيف                         وفيما يتعلق باحترا    -   ٥٣
                                                                                                                وقالت إن تركمانستان انتهت من مراجعة تشريعاهتا املتعلقة مبثول القاصرين أمام احملاكم، وإن جلنة مشتركة بني                

                         تزامات الدولية املتعلقة                                                                                            الوكاالت، تضم ممثلني عن السلطة التشريعية وسلطة إنفاذ القانون، قد شكلت لتنفيذ االل            
                                                                 تنظيم زيارة إىل اململكة املتحدة للتعرف على نظـام قـضاء                ً أيضاً                              وأمثر التعاون مع اليونيسيف       .             حبقوق اإلنسان 

                                                                                       وأضافت املندوبة أن تركمانستان بصدد إعداد تقييم لتشريعاهتا املتعلقة بقضاء األحداث             .                      األحداث يف هذا البلد   
ِعّد تركمانستان     .                                  ل املؤسسية املعنية بقضاء األحداث                                  وأهنا أجرت تقييم خربة للهياك     ّ                 وُت  ِ                      مقترحات لعرضـها        ً أيضاً ُ 

  .                                                                                 على الربملان بقصد رفع التجرمي عن اجلنح اليت يرتكبها القاصرون وإنشاء هياكل خاصة حملاكمتهم

  .                                              بشأن االجتار بالبشر، وخباصة النـساء واألطفـال       ً   خاصاً        ً   قانوناً     ٢٠٠٧                             واعتمدت تركمانستان يف عام       -   ٥٤
                                                                                                        انضمت بالفعل إىل مجيع االتفاقيات الدولية األساسية ملكافحة االجتار بالبشر، وإىل بروتوكـويل بـالريمو،                    وقد

ِعّد تركمانستان     .       بالبشر                  ملكافحة االجتار                  ً  واعتمدت مرسوماً  ّ                 وُت  ِ                                  لتجرمي اجلرائم املتصلة باالجتار          ً   حمدداً        ً   مقترحاً     ً أيضاً ُ 
  .    لصدد                                       بالبشر، وهي تتعاون مع اليونيسيف يف هذا ا

                                                                                                       وفيما يتعلق بالتوصيات اليت تدعو تركمانستان إىل التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية                -   ٥٥
                                                           ، مببادرة من االحتاد األورويب، حلقة دراسية خاصة ملمثلني عن الربملان     ٢٠٠٨                               الدولية، نظمت تركمانستان يف عام 

  .                                 واحلكومة للتعريف بنظام روما األساسي

                                                                                          تركمانستان أن الدستور اجلديد ينص على احلق يف حرية االعتقاد والتعبري واحلق يف حريـة                       وأوضحت    -   ٥٦
ُ                            ُ       وُعقدت جلسة خاصة جمللس الوزراء خُ       .                     من أسرار الدولة                                          ً       اإلعالم فيما يتعلق باملعلومات اليت ليست سراً           صصت  

                                ارة إىل تركمانستان والتقوا مبمثلني                                       وقام خرباء من هيئة اإلذاعة الربيطانية بزي  .                             ملسألة إصالح أنشطة وسائل اإلعالم
                                                                            وعمل هؤالء اخلرباء إىل جانب ممثلني عن وسائل اإلعالم من أجل التخطيط لعقد               .                             عن وزارة الثقافة واالتصاالت   

                         وأشارت تركمانـستان إىل      .                                                                             حلقات دراسية حمددة وتشكيل جمموعات تدريبية وعقد اجتماعات مائدة مستديرة         
                                                                               اهلياكل احلكومية ومؤسسات التعليم، مبا فيها مؤسسات التعليم العايل، بـضمان                           ُ               وجود برنامج خاص ُيلزم مجيع      

                                            َ                                  وال يوجد حظر للوصول إىل الصحافة األجنبية، وتطالَب مجيع اهلياكل احلكوميـة              .                          الوصول إىل شبكة اإلنترنت   
                      التابعة للواليـات                                                             وتعمل تركمانستان، بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية        .                                   باالشتراك يف وسائط إعالمية أجنبية    

      وقـد    .                                                                                                      املتحدة األمريكية، وممثلية إنترنيوز يف آسيا الوسطى، على حتسني التشريعات اليت تنظم وسائل اإلعـالم              
  .                                                           من ممثلي الوكاالت األجنبية علما أن هذا العدد ال يزال يف ازدياد  ٢٠                                    وافقت تركمانستان على اعتماد أكثر من 
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                              وبدعوة من احلكومة، قامت املقررة   .     ٢٠٠٣      ُ                      قد، اعُتمد قانون جديد يف عام                             وفيما يتعلق حبرية الدين واملعت  -   ٥٧
                            مت توصيات بـشأن ضـرورة       ِّ دِّ    ُ  ، وقُ     ٢٠٠٨       سبتمرب   /                                                            اخلاصة املعنية حبرية الدين بزيارة إىل تركمانستان يف أيلول        

       منها           ً ناول أموراً                                 مقترح إىل الربملان يف هذا الصدد، يت     وأحيل  .                                              إصالح التشريعات اليت تنظم أنشطة املنظمات الدينية
                                                                    وتعول تركمانستان على التعاون، وخاصة مع املركز الدويل لقانون املنظمـات    .                              مسألة تسجيل اجلماعات الدينية  

  .                                                                                                     غري التجارية، الذي يوجد مقره يف العاصمة واشنطن، مبساعدة من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
  .                                      دم احلكومة توصيات إىل الربملان يف هذا الصدد                    نتائج عمل اخلرباء، ستق   ً       بناًء على  و

                                                                                                      وفيما يتعلق بالتعذيب، قدمت جلنة مشتركة بني الوكاالت يف تركمانستان اقتراحات إىل الربملان تناولت فيها إىل         -  ٥٨
                                                                                                          جانب مسألة حماكمة وحبس القاصرين احلاجة إىل صياغة قانون جديد للسجون ينسجم مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق          

                                                                        وتتعاون تركمانستان مع خرباء قانونيني أوروبيني، وخاصة مـن أملانيـا             .                                                املدنية والسياسية وغريه من املعايري ذات الصلة      
  .                                            مع اليونيسيف فيما يتعلق بشروط سجن القاصرين    ً أيضاً                   وتتعاون تركمانستان   .                                    واململكة املتحدة، إلعداد القانون اجلديد

                                                                حلكومية، تعمل احلكومة على إصالح التشريعات هبدف إزالة املشاكل                                           وفيما يتعلق بوضع املنظمات غري ا       -   ٥٩
                                                                   واختري لتناول هذه املسألة شركاء وخرباء من املركز الدويل لقانون            .                                           البريوقراطية املتعلقة بتسجيل هذه املنظمات    

        ، عقدت      ٢٠٠٨      وفمرب   ن /                ويف تشرين الثاين    .                                                                          املنظمات غري التجارية ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة        
         وسـيجري    .                                                                                               حلقات دراسية ومؤمترات خاصة الستعراض املعايري الدولية لألنشطة اليت تضطلع هبا اهليئات العامة            

  .    ٢٠٠٩                                                           لتشريعات تركمانستان وستقدم مقترحات إىل الربملان يف أوائل عام                  ً خرباء املركز تقييماً

                                                         سياسة لتعزيز التفاهم بني خمتلف الطوائف العرقيـة،                                                            وفيما يتعلق حبقوق األقليات الوطنية، وضعت احلكومة        -   ٦٠
                                   وتطبـق سياسـة عـدم التمييـز          .                                          البشري أو الدين أو العرق أو األصل           اجلنس                                 دون قيود أو تفضيل على أساس           من
                                            وتركمانستان طرف يف اتفاقية القضاء علـى         .                          عقلية الشعب التركماين                مبا ينسجم مع                 على حنو متسق              تركمانستان     يف

                                                                                                          التمييز العنصري، وقد دأبت على التعاون بصورة بناءة مع الدول اجملاورة يف اجملال اإلنساين، مبا يف ذلك                             مجيع أشكال   
                                                                                            ويف أثناء تبادل الزيارات بني رؤساء دول تركمانستان واالحتاد الروسي وأوزبكستان وكازاخـستان،         .                يف جمال التعليم  

  .                                                 كل بلد سنوات وأشهر للتعريف بثقافة البلدان األخرى  ُّ                                              اتُّفق على فتح مدارس لألقليات العرقية، وعلى أن خيصص

                                                                                                          وفيما يتعلق مبسائل تغيري املوطن والتنقل، ينص الدستور اجلديد على احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار                  -   ٦١
                                                         ، ألغت احلكومة ضرورة احلصول علـى تأشـريات ملغـادرة               ٢٠٠٤         ويف عام     .                               مكان اإلقامة داخل تركمانستان   

  .                                                               لغت يف وقت سابق القيود املفروضة على حرية التنقل داخل أراضي الدولة              تركمانستان، وأ

   ،    ٢٠٠٥       أغسطس   /                     م رئاسي صادر يف آب           ملرسو     ً وفقاً                                                        وفيما يتعلق حبقوق النازحني والالجئني إىل تركمانستان، و         -  ٦٢
                        وعـالوة علـى ذلـك،       .                        الجئ علـى اجلنـسية       ١٣    ٠٠٠                       أتاحت حصول أكثر من                                   اختذت تدابري مل يسبق هلا مثيل       

  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /                                                              الجئ على اإلقامة الدائمة يف تركمانستان مبوجب قرار من الرئيس يف آب ٣    ٥٠٠    حصل

                                                                                               وفيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل، قالت تركمانستان إهنا أقرت بعدد من املعايري الدولية، وأهنا تضمن حقوق   -   ٦٣
                              ، اعتمـد الربملـان أحكـام           ٢٠٠٧       ديسمرب   /  ول             ويف كانون األ    .                                                  الطفل على أساس هذه املعايري واملعايري اخلاصة هبا       

                                                                                ، وشرع قوانني بشأن ضمانات الدولة املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني ومبكافحـة                       باملوضوع                      االتفاقيات ذات الصلة  



A/HRC/10/79 
Page 16 

 

              وفيما يتعلـق    .                                         من الدستور اجلديد املساواة بني اجلنسني       ٢٠    و   ١٩                                                 االجتار بالبشر؛ وإضافة إىل ذلك، تضمن املادتان        
  يف     ترد          ضمانات     توجد                           األسرة الساري يف تركمانستان،    و            قانون الزواج     جانب                بالزواج، فإىل          ذات الصلة  ة          حبقوق املرأ

                                                                                      وقد اعتمد مشروع قانون جديد لألسرة يضع يف االعتبار مجيع توصيات جلنة حقوق الطفل                .               من الدستور    ٢٧       املادة  
   .                           رة اجلديد على رفع سن الزواج               وسينص قانون األس  .                                            واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

                                                                                                                      وقال الوفد إن باإلمكان اللجوء إىل أساليب بديلة لرعاية األطفال يف حالة تعذر رعايتهم أو تعليمهم أو إيداعهم                    -  ٦٤
                              ومسألة تسجيل املواليد ينبغي      .                                          تعذرت رعايتهم عن طريق أساليب أخرى           ما                                                لدى أسر أو تبنيهم على النحو السليم، وإذا       

  .                                                                         ن األذهان، حيث جيب تسجيل الطفل بعد والدته مباشرة وحيق له احلصول على اسم وجنسية         أال تغيب ع

                                                                                                   وفيما يتعلق باستقالل القضاء، أكد الوفد أن القضاة مستقلون وخيضعون للمساءلة مبوجـب دسـتور                 -   ٦٥
               ر التـدخل يف                  وحيظر الدسـتو    .                                                                              وقوانني تركمانستان، كما أهنم ال حيكمون إال مبا هم مقتنعون به كل االقتناع            

  .                                أنشطتهم كما يكفل القانون استقالهلم

                                                                                                       وأقر الوفد بوجود تضارب بني معايري القانون املادي والقانون اإلجرائي، وقال إن احلكومة تعمل مـع                  -   ٦٦
                                                                                                              ممثلني من اململكة املتحدة وأملانيا على مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية ومشروع قانون اإلجراءات املدنيـة يف                

                                                                                               وأعرب عن أمله أن يعتمد الربملان املشروعني، اللذين يتضمنان املعايري الدولية لإلجراءات القضائية،          .   ان        تركمانست
       ً   نشطاً                                                         ً          وفيما يتعلق مبسائل العدالة اجلنائية، قال الوفد إن مثة حواراً           .     ٢٠٠٩       يناير   /                                 دورته املقبلة يف كانون الثاين      يف

   .                         لة األملانية للتعاون التقين                                          جيري مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا والوكا

  .                                                                                                            وفيما يتعلق بالتعاون مع اهليئات الدولية، قال الوفد إن احلكومة اجلديدة تنتهج سياسة الباب املفتـوح                 -   ٦٧
                                                                                                 وتعمل تركمانستان مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلدخال حتسينات على النظام االنتخايب، ومع صندوق األمم    

                                                                                  سيف من أجل القضاء على عمالة األطفال، وإصالح قضاء األحداث، وتعزيـز ضـمان                                     املتحدة للسكان واليوني  
                                                                                         وبلغ املشروع املنفذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل حتسني إجـراءات                .                   املساواة بني اجلنسني  

                          ت خطة عمل بشأن تقـدمي                                                           وأشار الوفد إىل اعتماد اللجنة املشتركة بني الوكاال         .                                 تقدمي التقارير مراحله النهائية   
                       ، وهو مشروع مدته سنتان  "                                         تعزيز قدرات محاية حقوق اإلنسان يف تركمانستان "           إىل مشروع     ً أيضاً      وأشار   .         التقارير

  .                                                                                  ميوله االحتاد األورويب وتشارك فيه مفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واحلكومة

           ، مبـا يف                   هذه العملية                                             ار الوفد إىل مشاركة ممثلي اجملتمع املدين يف                                           وفيما يتعلق بالتحضري لالستعراض، أش      -   ٦٨
                  وسـيعمل املكتـب      .                                نكليزية، وستعمم يف تركمانستان                                     تقارير بالروسية والتركمانية واإل             وستنشر ال   .           ذلك املرأة 

  ،                                      من أجل عقد مؤمتر إقليمي خيصص لالستعراض    ٢٠٠٩                                               اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان مع تركمانستان يف عام 
  .      حينذاك                                                                على اعتبار أن االستعراض املتعلق بتركمانستان وأوزبكستان سيكون قد مت 
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  أو التوصيات/االستنتاجات و -       ًثانيا 
  :                                                                                            نظرت تركمانستان يف التوصيات اليت قدمت خالل احلوار التفاعلي، وفيما يلي التوصيات اليت حظيت بتأييدها  -  ٦٩

                                              امج اإلصالحي، كما هو منصوص عليه يف الدستور اجلديد                                  مواصلة اجلهود الرامية إىل إجناح الربن  -  ١
                                                                                    ؛ وإيالء االهتمام لتضمني التشريعات احمللية االلتزامات اليت تعهدت هبا تركمانـستان             )       ماليزيا (

                                     ؛ وضمان التنفيذ الكامل والفعـال       )      اجلزائر (                                                 مبوجب االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       
  ؛  )                  اململكـة املتحـدة    (                                    نستان على حنو أفضل حبقوق اإلنسان                                      للدستور إلتاحة متتع شعب تركما    

                                                                                         وتضمني القوانني احمللية االلتزامات الدولية املنصوص عليها يف صكوك حقوق اإلنـسان الـيت              
  ؛ )       هنغاريا (                  صدقت عليها الدولة 

                                                                                              مواصلة العمل على حتقيق توازن يف التنفيذ بني احلقـوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية                  -  ٢
  ؛ )       ماليزيا (              عية والثقافية        واالجتما

                                                                                         نشر النصوص الرئيسية حلقوق اإلنسان على نطاق واسع، ال سيما عن طريق تضمني املنـاهج                 -  ٣
                                                                                         املدرسية مواد تدريس حقوق اإلنسان لتمكني مجيع الفئات االجتماعية مـن إدراك حقوقهـا              

               حقوق اإلنـسان                                                                       ؛ واستخدام مجيع السبل والوسائل املناسبة ملواصلة النهوض بثقافة           )      سويسرا (
                                                                                         وتعزيزها، وتنظيم املزيد من أنشطة بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز التوعية العامة    

                        ريات األساسية يف اجملتمع                                                                   حبقوق اإلنسان، هبدف زيادة تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحل         
  ؛ )       اإلسالمية      إيران        مجهورية  (    ككل 

                                                       كافحة عمالة األطفال وضمان متتع الطفل بكامل حقوقـه،                                            تدعيم السياسات الرامية إىل منع وم       -  ٤
        ً   وثيقاً                  ً   ؛ والتعاون تعاوناً   )       الربازيل (                                                        إيالء اهتمام خاص لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين             مع
  ؛ )        سلوفينيا (                                                     اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق الطفل     مع

                                                نسان التابعة لألمم املتحدة، وخاصة مجيع آليات                                                    حتسني التعاون بصفة عامة مع آليات حقوق اإل         -  ٥
                                                              ؛ ومواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم           )      أملانيا (                        اجمللس وهيئات املعاهدات    

                                       ؛ ومواصلة التعاون الوثيق مـع اآلليـات    )       بنغالديش (                                      املتحدة لزيادة تعزيز حالة حقوق اإلنسان  
                                    سن تدرجيي يف جوانب تشمل على وجه اخلصوص                                   واإلجراءات اخلاصة للمجلس، هبدف حتقيق حت

                ؛ والتعاون مع    )                       ماليزيا ومجهورية كوريا   (                                                  تعزيز ومحاية متتع شعب تركمانستان حبقوق اإلنسان        
                                                                                                 املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                

                                          يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية                                      املهينة، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان     أو
                                                                                 والعقلية، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل 
                                                                                               القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري، والفريـق               

        لقـضاء   ا                                                    سفي، واملقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج                                       العامل املعين باالحتجاز التع   
                                                                  ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،                                 ً    بإجراءات موجزة أو تعسفاً       أو

                                                                              ومفوضية حقوق اإلنسان، وذلك من خالل الرد على االستبيانات واألسئلة اليت يوجهها أصحاب 
  ؛ )   واي     أوروغ (                       الواليات إىل تركمانستان
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   ٢                                                                                                  مواصلة السعي، مبساعدة مفوضية حقوق اإلنسان، إىل االمتثال للجدول الزمين الذي يرد يف النقطـة                -  ٦
  ؛  )        اجلزائـر  (                                                                              من التقرير الوطين فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل هيئـات املعاهـدات                 ١٠٥        الفقرة      من

  ؛  )         إيطاليـا  (          وق اإلنسان                                                            التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان هبدف بناء القدرات يف جمال حق            وتعزيز
                                                                                                 وتقدمي التقارير الدورية لتركمانستان يف أقرب وقت ممكن، ووضع آليات لتنفيذ التوصيات مبشاركة             

  ؛ )      املكسيك (           اجملتمع املدين 

                                                                                   العمل على وجه السرعة على تنظيم محلة وبدء برامج هبدف إزالة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   -  ٧
  ؛ )  اي      أوروغو (   قع  ا                يف القانون ويف الو

                                                                                               مضاعفة اجلهود لالمتثال لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ووضع حد للتمييـز الـذي                -  ٨
     هتديد                دون مضايقة أو و    سالم  ب                                                         تتعرض له األقليات العرقية لضمان قدرهتا على االضطالع بأنشطتها 

                    إىل التمييز ضد أفراد                                         ؛ وإزالة مجيع القواعد واملمارسات اليت تؤدي  )       الدامنرك (       َّ     أو السَّجن         باالحتجاز
  ؛ )        أوروغواي (                  واألتراك واألكراد                               ية، مثل الروس واألوزبك والكازاخ             األقليات الوطن

  ؛ )      سويسرا (                                     وضع عقوبات تطبق على مرتكيب العنف املرتيل   -  ٩

                       كخطوة ترمي بصفة خاصة                                                                     تنفيذ أحكام بروتوكويل بالريمو اللذين صدقت عليهما تركمانستان         -   ١٠
                                                      ؛ واختاذ خطوات ملكافحة االجتار بالبشر، واالمتثال الستنتاجات  )     فرنسا (     لبشر                إىل جترمي االجتار با

  ؛ )       هنغاريا (                                       جلنة حقوق الطفل وغريها من هيئات املعاهدات 

      ، وسن     ٢٠٠٦                                  القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام  ب          املعنية    لجنة  ال                           متابعة التوصيات اليت وضعتها   -   ١١
                                                      ة وصول املرأة إىل العدالة، والعمل على النهوض بوعي املرأة                                  مجيع القوانني اإلجرائية الالزمة لكفال

                                                                                               حبقوقها من خالل برامج التثقيف القانوين واملساعدة القانونية، حىت تتمكن من املطالبة حبقوقها             
  ؛ )      سويسرا (      كاملة 

                                    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية   ١٥   و  ١٤                                      جعل قوانني تركمانستان منسجمة مع املادتني   -   ١٢
  ؛ )    كندا (       سياسية    وال

                                                                                     الدولية لتركمانستان فيما يتعلق مبمارسة حرية التعبري، وضمان احلق يف التمـاس                      لاللتزامات         االمتثال    -  ١٣
                                                                                                    وتلقي ونقل املعلومات واألفكار، مبا يف ذلك عن طريق الوسائل اإللكترونية ومن مـصادر أجنبيـة،                

                                       ؛ وتعزيز التدابري الرامية إىل تعزيز       )       إيطاليا (                                                     ومكافحة أي شكل من أشكال مضايقة وختويف الصحفيني         
                                                                                                     حرية تكوين اجلمعيات، واختاذ تدابري لضمان املمارسة الكاملة للحق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك حق                

                 ؛ وتكثيف اجلهود    )      املكسيك (                                                                        منظمات اجملتمع املدين واملواطنني األفراد يف الوصول إىل املعلومات العامة           
  ؛ )      السويد (                                          ان احلق يف الرأي، وحرية التعبري وحرية التجمع                          واختاذ التدابري املناسبة لضم

  ؛  )      بولندا (                                                                                    اختاذ تدابري فعالة للسماح بتسجيل املنظمات غري احلكومية ومتكينها من العمل حبرية               -   ١٤
                ؛ وضمان أن يتاح  )      هولندا (                من العمل حبرية          املنظمات    ومتكني   ها                           وإصالح عملية التسجيل لتبسيط
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                                                                  اللتقاء، بدون مضايقات، مبمثلي وسائل اإلعالم األجنبية واحلكومـات                              ألعضاء اجملتمع املدين ا   
  ؛ )      أملانيا (                 واملنظمات الدولية 

                                                                                               اختاذ تدابري كافية حلماية وتعزيز احلرية الدينية، وضمان متتع مجيع الطوائف الدينية حبرية فعليـة           -   ١٥
                            الدين بصورة فعليـة وبـدون                                         ؛ واختاذ تدابري فعالة إلتاحة التمتع حبرية  )       إيطاليا (               يف جمال العبادة  

  ؛ )      أملانيا (      عوائق 

               من العهـد      ١٢           للمادة       ً وفقاً                                                                    االحترام الكامل حلق كل فرد يف حرية املغادرة والعودة إىل بلده،              -   ١٦
  ؛ )       النرويج (                                                              الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي انضمت إليه تركمانستان 

                           من خالل الربامج التعليمية           اإليدز   /      البشري     اعة                                                اعتماد هنج استباقي يف مكافحة فريوس نقص املن         -   ١٧
  ؛ )    كندا (                                                               وبرامج التوعية املوجهة لعامة اجلمهور وملتعاطي املخدرات على حد سواء 

                                                                               االستمرار يف حتسني الوضع التعليمي مبا يتفق مـع اإلصـالحات األخـرية يف هـذا القطـاع         -   ١٨
                                 ي منسجم مع املعايري الدولية، وخاصة                                            ؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل إقامة نظام تعليم )       بنغالديش (

                                                                                          من خالل إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية، حسبما أوصت به جلنة حقـوق               
  ؛ )      اجلزائر (      الطفل 

                                                                                               دعوة اجملتمع الدويل إىل تقدمي مساعدات اقتصادية وتقنية إىل تركمانستان لتمكينها من تنفيـذ                -   ١٩
   ).    الصني   (    ٢٠٢٠                             لسياسية والثقافية متتد حىت عام                                استراتيجية للتنمية االقتصادية وا

    يف     هـا             وستدرج ردود   .                                                 ً                               وستنظر تركمانستان يف التوصيات التالية وتقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب            -   ٧٠
                              مت التوصـيات التاليـة إىل       ُ ِّ   قُـدِّ        وقـد      .                                                                   تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة         

   :       املناقشة                  تركمانستان يف سياق 

                  فرنسا والربازيـل    (                                                             التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية          /           االنضمام إىل   -  ١
                                                                          ؛ والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب       )         وسلوفاكيا

               ؛ والنظـر يف     )                  اجلمهورية التشيكية  (                   هلذا الربوتوكول        ً وفقاً                                ، وإنشاء آلية وقائية وطنية       )       الربازيل (
                                                                                         التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري والربوتوكـول             

  ؛ )       الربازيل (                                                       االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                      تسدي املشورة للحكومة     كيما               ملبادئ باريس،     ً وفقاً                                     إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   -  ٢
  ؛ )      هولندا (                           لقى شكاوى اجلمهور وحتقق فيها    وتت

  ؛ )       الربازيل   (  ١٢ / ٩                                              بلوغ أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها اجمللس يف قراره   -  ٣

                  إىل مجيع اإلجراءات                   يف هناية املطاف                                                                        زيادة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة والنظر يف توجيه دعوة دائمة             - ٤
          ؛ والنظر   )      سويسرا (                                جراءات اخلاصة التابعة للمجلس                                        ؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإل       )     التفيا (       اخلاصة  
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                        ؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل   )       الربازيل (                                                                   يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان           
                                           ؛ والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة ومفوضـية       )                  اجلمهورية التشيكية  (                                   مجيع اإلجراءات اخلاصة والوفاء هبا      

                                  الذين يطلبون زيارة البلـد،              اخلاصة                                        ل قبول وتسهيل زيارات ممثلي اإلجراءات                         حقوق اإلنسان من خال   
                                                  اخلاص املعين باحلق يف الصحة، واملقرر اخلاص املعـين                                                        أي املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر      

       اخلـاص                                                                                          حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر             
                                                                                                       املعين حبرية الرأي والتعبري، والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، واملقـرر اخلـاص املعـين                

              ؛ واملوافقـة    )        أوروغواي (                                                ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة                     خارج القضاء               حباالت اإلعدام   
  ؛  )        هولنـدا  (                          السنوات اخلمس املاضية                                                                     على زيارات املقررين اآلخرين الذين طلبوا زيارة تركمانستان يف        

                                                                                                   واالستجابة دون مزيد من التأخري جلميع الطلبات اليت سبق أن قدمها ممثلو اإلجراءات اخلاصة إلجـراء              
                                                                        ؛ والنظر على حنو إجيايب يف طلبات ممثلي اإلجراءات اخلاصة الـيت سـبق               )        سلوفينيا (                   زيارات إىل البلد  

                                                             ر على حنو إجيايب وعلى سبيل األولوية يف طلب املقرر اخلـاص                    ؛ والنظ  )        سلوفاكيا (                       تقدميها لزيارة البلد    
                                                              ؛ والنظر جبدية يف توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة            )       إيطاليا (                                    املعين مبسألة التعذيب زيارة البلد      

                                  املمثل اخلاص لألمني العام املعين          ٢٠٠٦                                             ؛ ومعاجلة الشواغل اليت أعرب عنها يف عام          )       الدامنرك (         التعذيب  
  ؛ )       إيطاليا (                        ودعوته إىل زيارة البلد       ً  فعالةً                                ً الة املدافعني عن حقوق اإلنسان معاجلةً حب

                                                                                               وضع حد الستخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف                  -  ٥
  ؛ )      السويد (              أماكن االحتجاز 

                               حكام املعمول هبا عادة يف هذه           لأل     ً وفقاً                                                       إتاحة وصول جلنة الصليب األمحر الدولية إىل املعتقلني،           -  ٦
                                   ؛ وإتاحة وصول جلنة الصليب األمحر       )        سلوفاكيا   (    ً أيضاً                                         اللجنة، وإتاحة ذلك للمراقبني الدوليني      

  ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                                         الدولية بانتظام إىل السجون ومراكز االحتجاز 

                  مـن القيـام                                                                             محاية احلقوق اإلنسانية للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان متكنهم           -  ٧
  ؛ )       النرويج (                                                 َّ    بأنشطتهم بسالم ودون مضايقة أو هتديد باالحتجاز أو السَّجن 

                                                                               اختاذ خطوات لضمان تعزيز استقالل القضاء، مبا يف ذلك من خالل إنشاء حمكمة دستورية ونظام   -  ٨
  ؛ )             اململكة املتحدة (         أمني مظامل 

                                        وغريه من ضروب إساءة املعاملة مـن                                                                    زيادة اجلهود الرامية إىل القضاء على إفالت مرتكيب التعذيب          -  ٩
                                                                                                    العقاب، والشروع يف إجراء حتقيقات وافية ونزيهة ومستقلة يف أي ادعاءات من هذا القبيل، وتقدمي               

                                  ونزيه يف مجيع حاالت التعـذيب                             ٍ     ؛ وضمان إجراء حتقيق وافٍ     )       الدامنرك (                             اجلناة املزعومني إىل العدالة     
  ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (          للقانون     ً وفقاً           سؤولني عنها                                       وإساءة املعاملة، وضمان معاقبة األشخاص امل

                                                                                                  اختاذ كافة التدابري الضرورية لتحرير وسائل اإلعالم وضمان تعدديتها من أجل منح حرية كاملـة                 -   ١٠
َ              ؛ وإزالة القيود اليت تعيق تناول الصحفيني لسياسة احلكومة وانتقاَدها حبرية ودون  )     فرنسا (        للصحافة                                                             

                                                                  ع حد للممارسة احلكومية املتمثلة يف تعيني رؤساء التحرير وكبار                ؛ ووض  )    كندا (                خوف من القمع    
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  ؛  )      كنـدا  (                                                                              املديرين يف مجيع وسائط اإلعالم يف البلد هبدف زيادة تعزيز استقاللية وسائل اإلعـالم       
                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق        ١٩           للمادة       ً وفقاً                                             وضمان حق املواطنني يف حرية التعبري واإلعالم        

  ؛ )       النرويج (                                                  ة، وبالتايل ضمان متكن وسائل اإلعالم من العمل دون تدخل                املدنية والسياسي

                                                                                         اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان احلق يف تكوين اجلمعيات وحق املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف                 -   ١١
                                                                             إلعالن األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع               ً وفقاً              العمل حبرية،   

                    ؛ واختـاذ تـدابري      )     فرنسا   (                                       ً        اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً          حقوق       ومحاية            يف تعزيز   
  ؛  )        بولنـدا  (                                                                                   حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان من املالحقة القضائية وضمان بيئة آمنة ألنشطتهم            

  ؛ )    كندا (                                                                    وإزالة القيود املفروضة على منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

                                                                                       االعتراف باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية يف القانون واملمارسة، ووقف املالحقـة              -   ١٢
   ؛ )          سـلوفينيا  (                                          عن سجنهم ومعاقبتهم بصورة متكـررة               والتوقف                          ً   القضائية للمستنكفني ضمريياً  

                                                                                       مجيع العقبات اليت حتول دون حرية الدين واملعتقد على املـستويني القـانوين واإلداري،                      وإزالة
                                         ؛ وبذل املزيد من اجلهود لتعزيز ومحايـة       )      بلجيكا (                                        حد لتخويف أعضاء الطوائف الدينية           ووضع

                                                                               حرية الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك عن طريق صون حق الشخص يف الوصول إىل املؤلفات واملواد 
  ؛ )             اململكة املتحدة (                            الدينية واستخدامها وامتالكها 

                                               حبرية يف العملية الـسياسية دون خـوف مـن                                                    ضمان أن يسمح ألحزاب املعارضة باملشاركة         -   ١٣
   ).    كندا (        العقاب

  )  د (  ٢٩    ، و  )            اجلملة األخرية    (  ٢٣                                                                       وال حتظى بدعم تركمانستان توصيات التقرير أعاله الواردة يف الفقرات             -   ٧١
   ).           اجلملة األخرية   (  ٤٣   ، و ) أ ( ١ ٤   ، و ) ه ( و  )  ب ( و  )  أ (  ٤٠   ، و ) ج (  ٣٧   ، و ) ب (  ٣٦   ، و ) ز ( و  )  و ( و

                                                                           التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة أو الدول اليت قدمتـها                أو   /                         وتعكس مجيع االستنتاجات و     -   ٧٢
  .                                                      وال ينبغي تأويلها على أهنا حظيت بتأييد الفريق العامل ككل  .                         أو الدولة موضوع االستعراض / و
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 املرفق

 تشكيلة الوفد

 The delegation of Turkmenistan was composed of Dr. Shirin Akhmedova, Director of the 

Institute for Human Rights and Democracy under the President of Turkmenistan, as head of the 

delegation; and Ambassador Esen Aydogdyev, Permanent Representative of Turkmenistan to the 

United Nations Office at Vienna. 
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