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الوفـاء  . ةلدسـتور اجلديـد  صيغة ا لوفقاً اإلصالحات   مواصلةتعزيز    -أوالً  
   االتفاقيات الدوليةمعايريتنفيذ املتعلقة ب اتلتزاماالب
 طبيعيـة   مثـرة   تلك الصيغة  تركمانستان وإقرار  لدستورة  جديد صيغة   وضعيشكل    -١

.  احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب      اليت طالت تقدمية  اللإلصالحات  
 ، الدولة واجملتمـع    على حياة  إضفاء مزيد من الدميقراطية    والغرض من هذه التغيريات اإلجيابية    

 رئيس الدولـة  اليت اضطلع هبا    سياسية  البادرة  املفهم اجملتمع و  وجاء ت . احلكمآليات  وحتسني  
 التنميـة    وترتكز عملية املضي يف    . يف البلد   ذات الصلة  تحوالتلل ني موثوق ينمصدرليشكال  
الدولـة  حـرص    التنمية و   حنو ىل تصميم الشعب على مواصلة الطريق     إتركمانستان   ل الشاملة

 .نهج الالشديد على التقيد هبذا

وليـة  دة  ومعاهـد ة اتفاقي١٢٠يف أكثر من وتركمانستان يف الوقت احلاضر طرف     -٢
ـ   اإلنسان  حقوق ضمانيف  الدولية  تها  شاركالقانوين مل ساس  األتشكل    تـسوية و،  ه وحريات

 اخلاصـة    الصكوك الدولية األساسـية    يشمل االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية، مبا      سائلامل
 . منها جزءاًقوق اإلنساناملتعلقة حب األمم املتحدة ائقوثتشكل قوق اإلنسان، واليت حب

 تقـدير الدولية ذات املرجعية على     تركمانستان يف عدد من املنظمات      وية  وتشهد عض   -٣
انُتخبت  فقد.  يف التنمية العاملية   جبدارةسامهة  سبيل امل يف  د  هوا يبذله بلدنا من ج     مل اجملتمع الدويل 

، ٢٠١٥-٢٠١٢لسكان والتنمية للفتـرة     املعنية با  األمم املتحدة  يف جلنة    اًتركمانستان عضو 
لجنـة   يف ال دائمـاً وعـضواً ، ٢٠١٥-٢٠١٢ملخدرات للفترة  املعنية با  ملتحدةاألمم ا جلنة  و

 . السامية لشؤون الالجئنياألمم املتحدة مفوضية  لربنامجالتنفيذية

  والستني  السابعة ةخالل الدور انُتخبت تركمانستان   ،  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ويف    -٤
. ٢٠١٥-٢٠١٣  للفترة  االقتصادي واالجتماعي  اجمللس يف   عضواًللجمعية العامة لألمم املتحدة     

من ناحية  ، ويوسع،    لتعزيز وتنفيذ مبادرات جديدة     كبريةً آفاقاًة،  ناحيمن  ،  تحوهو حدث يف  
 .وإقرارها  اجمللسيف إطار املقترحات املتصلة بصياغةسؤولية نطاق املأخرى، 

املشمولة لفترة   ا  خالل  انضمت تركمانستان  ،حقوق اإلنسان ويف سبيل املضي يف كفالة        -٥
  منها اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ،عدد من الصكوك الدولية   بالتقرير إىل   

 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ،  )٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤(
ظر أسوأ أشكال   املتعلقة حب  ١٨٢ رقم   واتفاقية منظمة العمل الدولية   ،  )٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥(

اتفاقية منظمة  ، و )٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ٢٥( عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها      
 املتعلقة   األمم املتحدة  ، واتفاقية )٢٠١١مايو  / أيار ٢١ (الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ    

فـض  تعلقـة خب  املتفاقية  اال، و )٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ ( األشخاص عدميي اجلنسية   ركزمب
اهلادفـة إىل   املمارسة التشريعية   تتخلل  و. )٢٠١٢أغسطس  / آب ٤ (حاالت انعدام اجلنسية  

. ة والشمولواقعيتتسم بالحتليل عملية  االتفاقيات الدولية يف التشريعات الوطنية   أحكام إدماج
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 إىل صـدور   اجلنـسية فعلى سبيل املثال، أفضى النظر داخل مؤسسات الدولة يف مسألة منح  
  يقطنـون إقلـيم    شخصاً ٣ ٣١٨    ل منح اجلنسية    ٢٠١١  عام يف رئاسي مت على أثره      سوممر

 . عادالًاًإنساني عمالً بوصفه صدى عامليهلذا اإلجراء وكان . تركمانستان

 االسـتعراض الـدوري      بشأن اًحوار ٢٠٠٩مارس  /آذار تركمانستان يف    وأجرت  -٦
 يف جمـال    اً كبري اً تركمانستان تقدم  تحرزأخالل الفترة املاضية،    و. الشامل حلقوق اإلنسان  

  .تنفيذ التوصيات املتعلقة باالستعراض الدوري الشاملإزاء الوفاء بالتزاماهتا 
 مباشر إشرافب  الوطيننظام القانوينالإصالح ،  بنجاح يف تركمانستان   حالياً ري وجي  -٧
 ٢٠٠٧نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ٢٨ املؤرخرئاسي  القرار   على ذلك ال   يؤكدو.  رئيس الدولة  من

لجنـة  تـشكيل ال  الذي مت مبوجبه    و ، حتسني تشريعات تركمانستان   املضي يف تدابري  املتعلق ب 
  .كومية لتحسني التشريعات يف تركمانستاناحل
بناء مـع  الوار والنهوض باحل زيادة التعاون ة علىسياسة تركمانستان اخلارجي وتقوم    -٨

لقانون اإلنـساين   امعايري   هذا السياق، يعد إدماج   ويف  . الشركاء األجانب واملنظمات الدولية   
 التشريعات الوطنيـة     يف األمم املتحدة   الصادرة عن هيئات   توصيات وال املتعارف عليها دولياً  

  .األطرافاليت تضطلع هبا املبادرات التقدمية خمتلف هامة بني التقاء نقطة 
 تلـك    امتثال رارها على  وإق قواننيعند وضع ال  ) اجمللس(تركمانستان  وحيرص برملان     -٩

  . خصوصاًااللتزامات الدولية، و عموماًلقانون الدويلالقوانني ألحكام ا
العديد من  فيه  أُدمج   الذي تركمانستانالعقوبات يف   قانون  ومثال على تلك القوانني       -١٠

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     ال سيما أحكام املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،       
قانون ومن األمثلة األخرى الكثرية . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

     .اإلعاقـة  أحكام اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي        الذي أدجمت فيه  تركمانستان  الطريان يف   
أحكام اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة       أدجمت فيه    فقد ،ركمانستانتاألسرة يف   قانون  أما  
 ويقوم املشّرع عمليا بالتمحيص يف كل صـك       . لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      ا

  .لقانون الدويله ألحكام اامتثالللتأكد من  حقوقي
 ٢٠١٢-٢٠٠٨خالل الفترة   يف تركمانستان   أُقر  اجلاري،   اإلصالح القانوين    ويف إطار   -١١

 قـانون   بني هـذا الـصكوك    ومن  .  اليت حتمي حقوق اإلنسان    الصكوك التشريعية عدد من   
وقانون حماكم ، )٢٠١٠مايو / أيار٢٢ ( فيها طرفاًتركمانستانصارت اليت املعاهدات الدولية 

 ١٥ (نـستان اوقانون االدعـاء العـام يف تركم      ،  )٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥(نستان  اتركم
         / أيـار  ١٤( انـستان وقانون الدفاع وعمل حمامي الدفاع يف تركم      ،  )٢٠٠٩أغسطس  /آب
    / آذار ٢٦( القانوين للمـواطنني األجانـب يف تركمانـستان          ركزاملوقانون  ،  )٢٠١٠ايو  م

  ، وقـانون  )٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١٠( األحزاب السياسية  وقانون   ،)٢٠١١مارس  
                الالجـئني  وقـانون ،  )٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠( واحلقوق ذات الصلة  املؤلف   حقوق
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قـانون وسـائط    ، و )٢٠١٢مارس  / آذار ٣١(  اهلجرة  وقانون ،)٢٠١٢أغسطس  / آب ٤(
    / نيـسان  ١٨(  اإلجراءات اجلنائيـة   ، وقانون )٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢( اإلعالم
 ١٤(  والقانون اجلنائي املعـدل    ،)٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨(  العمل ، وقانون )٢٠٠٩أبريل  
 وقانون احلماية االجتماعية    ،)٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ (قانون العقوبات و ،)٢٠١٠مايو  /أيار

          / كـانون الثـاين    ١٠( سـرة األوقـانون   ،  )٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٩( للسكان
  .)٢٠١٢يناير 

احلقوق املدنيـة والـسياسية     تنفيذ املعايري املتعلقة ب   حتقيق التوازن بني      -ثانياً  
   والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعيةباملتعلقة  املعايريتنفيذ و

  الوطين على طريق التقدم  املطردة   مسرية بلدنا  مكونات   أحدضمان احلقوق   شكل  ي  -١٢
ستفتاء، اال وقانونركمانستان،   ت قانون ضمانات احلقوق االنتخابية ملواطين    ويندرج  . شاملال

 القـانوين    وقـانون املركـز    األحزاب السياسية، ، وقانون    اهلجرة  وقانون الالجئني،وقانون  
 اليت تنظم التطورات اإلجيابية      يف إطار الصكوك احلقوقية    نني األجانب يف تركمانستان   للمواط

  .اجلارية يف تركمانستان
، ٢٠٣٠-٢٠١١لفتـرة   الربنامج الوطين للتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية ل       أما    -١٣
 التنميـة  مفهـوم ، و٢٠٣٠-٢٠١١لفترة  الربنامج الوطين للتنمية االجتماعية واالقتصادية ل     و

، ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـرة عشق آباد   ملدينة  و) افظاتاحمل (للوالياتاالجتماعية واالقتصادية   
ربنـامج   وال ،٢٠١٦-٢٠١٢لبلد للفترة   لتنمية االجتماعية واالقتصادية ل   ل الرئاسينامج  والرب

 القرى والبلـدات واملـدن      لسكاناألوضاع االجتماعية واملعيشية    إلصالح   الوطين   الرئاسي
أهدافنا تنا الربناجمية و  توجهات سياس ، فتندرج مجيعها ضمن     ٢٠٢٠ حىت عام    للفترة راكزاملو

رافق املظهور مئات من بوقد مسح تنفيذ هذه الربامج . لتنمية البلد يف املدى البعيد االستراتيجية  
  .لبلد االقتصاديةاريطة على خ ةديدة اجلواسعال التحتية ىناالجتماعية والُبوصناعية ال

األوضـاع االجتماعيـة    إلصالح   الوطين   الرئاسيربنامج  للة الرئيسية   املهمتتمثل  و  -١٤
مـستوى   توفري  يف٢٠٢٠راكز للفترة حىت عام  امل القرى والبلدات واملدن و    لسكانواملعيشية  

تتناسب إىل أقصى حد مع مستوى معيشة       مواتية   ظروف عمل وسكان الريف   ل معيشة رفيع 
 مليارات دوالر لتنفيـذ مـشاريع     ٤ ذلك يف سبيل    خصصت احلكومة وقد  .  احلضر السكان

ومرافـق   ومدارس ،مرحيةمساكن  املناطق ونتيجة ذلك، ظهرت يف   . كربى جديدة يف الريف   
  .ومراكز راحة أخرىرياضية مالعب وومراكز ثقافية   املعدات،طبية حديثة جمهزة بأحدث

ـ ربنامج  الاملنفذة بنجاح   الرئاسية  بني الربامج   ومن    -١٥  ٢٠١٥-٢٠١٠وطين للفتـرة    ال
وهتيئة ويندرج إعمال حقوق الطفل وحرياته      .  للمدرسة األطفالعداد  إاملبكرة و تنمية  املعين بال 
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سـية لـسياسة    سااألولويـات األ  الـصاعد يف عـداد      جيل  للظروف مواتية حلياة سعيدة     
  .تركمانستان

ويف . االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ   على   صدقت تركمانستان    ،٢٠١١/نيسانويف    -١٦
لتبـغ يف   ا املوافقـة علـى خطـة مكافحـة       ب اًهذا السياق، أصدر رئيس تركمانستان قرار     

رصد حالة التدخني   باألنشطة املتصلة   تنطوي على     يت، وال ٢٠١٦-٢٠١٢لفترة  تركمانستان ل 
  .وإعالم الناس عن خماطر التبغ

واسيب  باحل  كامالً جتهيزاًيف تركمانستان    يةوالتعليمية   العلم املؤسساتُجهزت  وقد    -١٧
 دريساملدارس واجلامعات ت  ، كما جيري يف     املتعددةاإللكترونية    السمعية البصرية  الوسائطبو

ـ  فأخذت تعتمد نظام    النقل   أما شبكة . علوم املعلومات  ،  اإللكترونيـة شاشاتالتـذاكر وال
بـدأت اإلدارة  و.  السجالت الطبية اإللكترونيـة تعتمد نظام الرعاية الصحية  شبكةوأخذت  

  ".احلكومة اإللكترونية"ام الوثائق اإللكترونية ونظتعتمد 
 وتركيـب   احلديثةحمطات اهلاتف    عشرات   ، فقد مت بناء   يف العاصمة واحملافظات  أما    -١٨

فيما العمل جار علـى      بني عشق آباد ومراكز احملافظات،       الضوئيةاأللياف  اتصاالت ب  أسالك
  .لصعيد احمللي على ا اإلنترنت وتطوير خطوط اهلاتف اخللوي شبكةتوسيع
 الـسنوات   على مدى   معدله ي بلغ ذوقد أدى النمو االقتصادي يف تركمانستان، ال        -١٩

كـده  أزيادة مطردة يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرد، وهو ما  إىل ،ئةا يف امل١١ اخلمس املاضية 
 ٣,٥ زهـاء تركمانستان  ل، منا الناتج احمللي اإلمجايل      ٢٠٠٧منذ عام   و. البنك الدويل خرباء  
 ١,٩  مبعـدل   تعادل القوة الشرائية   من حيث الناتج احمللي اإلمجايل للفرد     فيما ازداد   ،  أضعاف
عتبة التركمانستان لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل      جتاوز،  وخالل العام اجلاري  . ضعفاً

ظـل   خالل السنوات األخرية،  و. ل املرتفع لدخامتوسط  تعارف عليها بالنسبة للبلدان ذات      امل
على  من امليزانية    ئةا يف امل  ٧٥ما يربو على      حيث ينصب   امليزانية، توجهيز  البعد االجتماعي مي  

  .ة االجتماعيللميادينمتويل النفقات اجلارية والرأمسالية 
والبدالت واملنح الدراسية   واملعاشات التقاعدية   على الرواتب     سنوياً إلنفاقويتزايد ا   -٢٠

 امتيـازات  بالكامل على ما تقدمه الدولة من      احلفاظ   ومت). توسطئة يف امل  ا يف امل  ١٠مبعدل  (
 عـن   فـضالً ،  لكهرباء والغاز الطبيعي واملياه وامللح    اجملاين ل ستخدام  اال للمواطنني تتمثل يف  

  . للمركبة الواحدةاًتر ل١٢٠كمية وقود قدرها من  اًشهرياالستفادة 
، لبلديف ا التربوية   ات القدر  وتعزيز العلمي إلبداعفيز ا حتويف سبيل    ،ذلك إىل   إضافة  -٢١

ـ   مكافآت شهرية تضاف إىل املرتبات لقاء احلصول علـى         ٢٠١٢يف عام   أُقرت   ات درجال
عضاء أكادمييـة العلـوم يف       عن املخصصات املمنوحة أل    فضالًكادميية،   األ  واأللقاب العلمية

  .املراسلني فيهاعضاء األتركمانستان و
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 يكفله  ما يف إعمال  ملواطين تركمانستان    ة االجتماعي لرعايةل االجتاهات الرئيسية    تتمثلو  -٢٢
ة، ودعم الدولة   يف سن الشيخوخ  تقاعدي  حق املواطنني يف احلصول على معاش       من  دستور  ال

اقتـصاد الـسوق يف     وتطور  ف نظام الضمان االجتماعي     ي، وتكي املواطننيلفئات معينة من    
  .تركمانستان

 اعتمـد يف  ماية االجتماعية للسكان، الذي     احلن   قانو مرسوم إقرار على ذلك   يدل  و  -٢٣
 ظام، ميثل نقانونذا ال هلوفقاًف. ٢٠١٣يناير /كانون الثاين ١دخل حيز النفاذ يف     و ٢٠١٢عام  

ـ د املا آلية حكومية توفر الرعاية   احلماية االجتماعية للسكان يف تركمانستان        واخلـدمات   ةي
  واألسر اليت لديها أطفال وغـري      ،ملعوقني وا غري القادرين على العمل،   االجتماعية لألشخاص   

امتيازات حكومية و  إعاناتيف شكل معاشات و   تلك الرعاية    وتصرف ذلك من اجلماعات،  
  .اجتماعية

، املهين املعاش التقاعدي ، بدأ العمل بنظام     ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١من   اعتباراًو  -٢٤
اسـتحقاقات   بنظام   مى سابقاً كان يس وهو ما   ،  فقدان املعيل معاش  والعجز  وكذلك معاش   

  .وفقدان املعيلالعجز 
أحد ) تنطوي على أخطار ومشقات   (خاصة  ظروف  ويصرف للمواطنني العاملني يف       -٢٥

ـ    على أيضاًوينص القانون   . أنواع املعاشات التقاعدية املهنية     يف  واطين تركمانـستان   حق م
خدمات خاصة شخصي لقاء ، على معاش أحد أنواع املعاشات التقاعديةإضافة إىل ، احلصول

  .قدموها للوطن
 وأالكامل أو املؤقـت،      وأ جزء الدخل املفقود بسبب العجز اجلزئي         على وحفاظاً  -٢٦

الرعايـة  ، يـنص نظـام      سن التقاعـد  املعيل أو   فقدان   وأة  ضاناألمومة واحل بسبب إجازة   
  .ختصيص إعانات حكومية للمستحقنياالجتماعية على 

نـوع جديـد مـن      كذلك، بدأ العمل ب    ٢٠١٣يناير  /ن الثاين كانو ١من   اعتباراًو  -٢٧
 أيضاً القانون   نصوي.  يف احلرب الوطنية العظمى    ة املشارك زوجل اإلعانات احلكومية يصرف  

  .حكومية أخرىعلى أنه جيوز لرئيس اجلمهورية أن يصدر قوانني بشأن صرف إعانات 
عوقني الذين تقل أعمـارهم     احلق يف استحقاقات العجز لألطفال امل     احلفاظ على   ومت    -٢٨
 التقاعدي  تهم يف ضمان املعاش   مشارك ممن ال تزيد مدة       الطفولة ذاملعوقني من و،   عاماً ١٦ عن

 تهم يف ضـمان املعـاش  مـشارك ال تزيد مدة   الذين مخس سنوات، واملعوقني علىاإللزامي  
  . مخس سنواتعلىالتقاعدي اإللزامي 

زيـادة املعاشـات    بشأن   انستان مرسوماً وقع رئيس تركم  ،  ٢٠١٢ هيولي/متوز  ويف  -٢٩
 ١مـن    اعتباراً، وذلك   ئة على التوايل  ا يف امل  ١٠ و ١٥ التقاعدية واإلعانات احلكومية بنسبة   

  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين
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ـ    ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١من   اعتباراًو  -٣٠  حـديثاً  اً، اعتمدت تركمانستان نظام
 صـندوق   بواسـطة تنفيذه قريباً، سيتم التراكمي احملدداملعاش نظام للتأمينات التقاعدية، هو   

  .لمعاشات التقاعديةلتركمانستان 
    يف  ُبـين ،  ٢٠١٢نـوفمرب   /لغايـة تـشرين الثـاين      ٢٠١٠من عـام    ويف الفترة     -٣١

  .طرق جسر وتقاطع ١٠٠تركمانستان 
  :اليةيف البلد مشاريع البنية االجتماعية التحتية التأُنشئت ويف الفترة نفسها،   -٣٢

  ؛طفال١٢ً ٩٦٠ حضانة تستوعب ٨٤ •
  ؛ طالبا٣٢ً ٧١٢ تستوعب مدرسة ثانوية ٦٧ •
  ؛ شخصا١٧ً ٧٦٥تستوعب رياضة  ة مدرس٤٩ •
  ؛عال مؤسسات تعليم ١٠ •
  ؛ مقعدا٨٨ً ١٥٠  تستوعباً رياضياًعبومل اًمع جم٢٣ •
  ؛ميادين كبرية لسباق اخليل ٥ •
  ؛كتبالماليني من تني تضم مكتبولثقافة،  ل وداراًقصراً ١١ •
  حف؛ا مت٤ •
  صحية؛للرعاية ال اً ومركزمصّحاً ٣٥ •
   مستشفى؛٢٦ •
  متر مربع؛ ٣ ٨٥٧ ٠٠٠ قدرها إمجاليةة ساحمب سكنية مبان •
  . كيلومترا٦٠ً ٥٨طوهلا إىل اتصاالت يصل خطوط  •
 وتائر تتسم،  الواسعة النطاق والبالغة األمهية    ات والتغيري اتإلصالحليجة طبيعية   وكنت  -٣٣

  .باالطراد لبلدا منو اقتصاد

 املقـررات التعليميـة   توزيع الوثائق املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإدخال      -ثالثاً  
  ؤسسات التعليميةيف املاإلنسان  املتعلقة حبقوق

تـدرس يف املـدارس الثانويـة يف    الـيت   الجتماعية  وا العلوم اإلنسانية    مواد تساعد  -٣٤
للصفني  يامج التعليم ن الرب مت تضمني فقد  .  حلقوق املواطن  الطلبةوعي  تشكيل  يف  تركمانستان  

على أساس  اإلنساين   تعطي فكرة عن القانون الدويل        اليت "تاريخ العامل  "التاسع والعاشر مادة  
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 ربوتوكوالتال و  األربع اتفاقيات جنيف : الدويل دراسة الصكوك األساسية للقانون اإلنساين    
  . امللحقة هبااإلضافية

 لطلبـة  والثقافـة القانونيـة   قوقي احلوعيشكيل التيف  حامسة  كذلك، تتسم بأمهية      -٣٥
ني التاسع والعاشر،   صفاليف  " العلوم االجتماعية  "دراسة مادة  تركمانستان   يفاملدارس الثانوية   

  .٢٠٠٧عام وهي مادة بدأ تدريسها يف 
ميع املدارس املهنية العليـا والثانويـة   جلج الدراسي ا املنهيتضمن، يل الوقت احلا ويف  -٣٦
 الـنظم   وعلى، واليت تعرف الطالب على حقوق اإلنسان،        " تركمانستان سس تشريع أ "مادة

  .وعلى الصكوك التشريعية واحلقوقية، احلقوقية احلديثة الرئيسية
معهـد العالقـات    و،  عة خمتوم كويل احلكومية    جام طالبيتلقى  ذلك،   إىل   ضافةإ  -٣٧

جانب مقـرر   إىل تركمانية التركية،ال، واجلامعة القتصاد واإلدارةاحلكومي ل عهد  واملالدولية،  
قـوق   عـن ح  واسعة تعطي فكرة األخرى اليتواد من امل اًعدد،  " تركمانستان أسس تشريع "

  .اإلنسان
ومعارض صـور عـن   ، وعروض، قراءاتالبالغني و األطفال تنظم ملصلحة ذلك،  ك  -٣٨

  .سليمةالالترويج ألسلوب احلياة ، وعن تربية األطفالرض كتب احقوق الطفل، ومعمحاية 
يف لتعلـيم   ا وزارة   بنيالتعاون   يف إطار     ُنظمت ،٢٠١٢عام  لوخالل العطلة الصيفية      -٣٩

ي  ألطفـال مركـز    حلقة دراسية  ،)اليونيسيف( للطفولة   األمم املتحدة منظمة  وتركمانستان  
حقوق األطفـال   بشأن  الوطنية، و و الدولية   قوقيةاحلة  نظم األ ني بشأن  الصحي غوكديره وأفاز 

  .املعوقنيواألطفال 
 ئها، فـضالً  وزرا وجملس   تركمانستان رملانوتشكل النشرات اخلاصة الصادرة عن ب       -٤٠
وسيلة يطلع   ، االشتراك ومبيعات التجزئة   عن طريق  توزيعها   جيري الصحف واجملالت اليت     عن

ـ   علومات  تركمانية على كامل امل   لسكان يف اللغتني الروسية وال    بواسطتها ا  القوانني املتعلقـة ب
  عـن  فضالً،  هحرياتوتركمانستان يف جمال حقوق اإلنسان      الصكوك التشريعية ل  ا من   وغريه

  . فيهاتركمانستان طرفاًصارت  اليت الصكوك الدولية
 ممثلي املنظمات الدولية والسفارات األجنبيـة املعتمـدة يف          وجيري، باالشتراك مع    -٤١

ـ بشأن الوعي العام ة هتدف إىل زياد  طويلة األمد     برامج إنسانية  ، تنفيذ تركمانستان  صكوكال
  .هقوق اإلنسان وحرياتاملتعلقة حبالدولية األساسية 

 التابع لرئاسة اجلمهورية، بصورة    املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان       ويتوىل  -٤٢
". الدميقراطية والقانون " نشر جملة    ،ليزيةكالتركمانية والروسية واإلن  هي  لغات ثالث   بة و دوري
مبـساعدة  و بالتعاون مع خمتلف الوزارات واإلدارات يف تركمانستان         ،ملعهد ا يعملذلك،  ك

 تتضمن نصوص   ةيدت عد لدا جم إصدار  على ا،وكاالهتو  يف تركمانستان  األمم املتحدة بعثات  
  .الصكوك القانونية الدولية والوطنية يف جمال حقوق اإلنسان
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 املعهـد   ان، جيري يف إطـار    وبغية املضي يف تعزيز احلوار البناء بشأن حقوق اإلنس          -٤٣
مببـادرة مـن حكومـة      التابع لرئاسة اجلمهوريـة، و    الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان     

ة السامياألمم املتحدة    يةمفوضو مشروع مشترك بني املفوضية األوروبية       ، تنفيذ تركمانستان
طنيـة  تعزيـز القـدرات الو     "حتت عنـوان    اإلمنائي األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج    

  ".تهاومحايتعزيز حقوق اإلنسان يف جمال لتركمانستان 
مركز املعلومـات    ٢٠١١مايو  / أيار ٢يف  افُتتح  ،  شروع املشترك احلايل  امليف إطار   و  -٤٤

التـابع لرئاسـة    اإلنسان  لدميقراطية وحقوق   لاملعهد الوطين   إطار  يف  قوق اإلنسان   اخلاصة حب 
  .اجلمهورية

احلكومي عهد  يف امل :  يف مجيع مناطق البلد    ةكز مماثل امرافُتتحت  ،  ٢٠١٢خالل عام   و  -٤٥
لـنفط  احلكومي ل عهد  امل فرع   يفيف داشوغوز، و   الزراعييف املعهد   ، و مارييف مدينة   للطاقة  
مبحافظـة  لتربية يف تركمان أباد     ل سعيدي احلكومي ، وكذلك يف معهد     يف بلقان أباد  والغاز  

ـ   مجيع األطراف املعنية ب    لدى هذه اهلياكل زيادة الوعي      وتستهدف. بابل  ةدراسـة التجرب
  .الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

 اإلنسان من خالل توفري     املسامهة يف النهوض حبقوق   راكز  تلك امل الغرض من إنشاء    و  -٤٦
بشأن املسائل املندرجة فهم تعميق الزيادة الوعي ووونشر املعلومات يف جمال حقوق اإلنسان، 

حقوق محاية   يف جمال    املنشوراتلزوار جمموعة واسعة من     لراكز  املوفر هذه   تو. يف هذا اإلطار  
  ذلـك موارد اإلنترنت، وغريواإلنسان، مبا يف ذلك املؤلفات املتخصصة، والكتب املدرسية،         

  .من املواد
بني مشترك  مشروع  ويف إطار   لسكان  ل األمم املتحدة باالشتراك مع صندوق    وقد مت     -٤٧
األمم املتحدة الـسامية حلقـوق      ومفوضية    اإلمنائي مم املتحدة األالحتاد األورويب وبرنامج    ا

الصادرة عن  ة  لتشريعي ا لصكوكا الوثائق احلقوقية الدولية و    إعداد ونشر جمموعة من   ،  اإلنسان
  .تركمانستان بشأن حقوق املرأةحكومة 

ـ تعزيز  .  والقدرات املتعلقة هبا   تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان     -رابعاً   سياسات ال
اليونيـسيف ومفوضـية    التعاون مع   . منع عمالة األطفال  إىل  الرامية  

  اية حقوق الطفليف جمال مححقوق اإلنسان 
اإلصالحات التقدمية اجلاريـة يف     مجيع  يل الشباب موضوع    جلالرعاية الشاملة   متثل    -٤٨

  .تركمانستان
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من برملان تركمانستان التـصديق علـى       قرار  مت ب  ،١٩٩٤ سبتمرب/أيلول ٢٩ففي    -٤٩
 علـى   ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠يف  التصديق  و حلقوق الطفل،    األمم املتحدة قية  اتفا

  :منظمة العمل الدوليةاتفاقيات 
  ؛السخرةإلغاء  املتعلقة ب١٠٥رقم  •
  لتمييز يف االستخدام واملهنة؛املتعلقة با ١١١ رقم •
  .املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام ١٣٨ رقم •
اتفاقية منظمـة العمـل      إىل    انضمت تركمانستان  ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٥ويف    -٥٠

  .يهفورية للقضاء علالجراءات اإلظر أسوأ أشكال عمل األطفال واملتعلقة حب ١٨٢ رقمالدولية 
نها اليت تـنظم    قواني االتفاقيات يف دستور تركمانستان و      هذه أحكامقد انعكست   و  -٥١

 ١٢( بيل قانون عمالـة الـسكان     ن ق األطفال، م عمالة   العمل والعمالة، مبا يف ذلك       شؤون
، )٢٠٠٥ فرباير/ شباط ١( حق الشباب يف العمل   ، وقانون ضمان    )١٩٩١نوفمرب  /تشرين الثاين 

مدونة قواعد العمل يف تركمانستان     و،  )٢٠٠٢يوليه  / متوز ٥( حقوق الطفل   ضمان وقانون
  .)٢٠٠٩أبريل / نيسان١٨(

 شخص يف العمل، مبا يف       احلق الدستوري لكل   ، جيري إعمال  على وجه اخلصوص  و  -٥٢
نص علـى   ، والذي ي   حقوق الطفل  ضماناملتعلق ب  قانون تركمانستان    بواسطةذلك الطفل،   

عمل أي   يف   هم استخدام وحظرمحاية األطفال من مجيع أشكال االستغالل يف مكان العمل،          
و بإنتـاج أ   رتبطأو ي  البدين أو العقلي أو اخللقي،       مبنموهخيل  أو  تهم   بصح ضرمن شأنه أن ي   

 يفخالل السنة الدراسـية     أو إشراك التالمذة     منتجات التبغ أو املشروبات الكحولية،       تسويق
  ).٢٧املادة  (بالدراسة ال عالقة لهأو يف أي عمل آخر العمل الزراعي 

قانون   األطفال تشغيل منع   ةتعزيز سياس ومن الصكوك التشريعية األخرى اهلادفة إىل         -٥٣
أطفال عمل مع    حيظر إبرام عقود     ، والذي ق الشباب يف العمل   حاملتعلق بضمان   تركمانستان  

يف حال  الطفل الذي بلغ اخلامسة عشرة فيما يسمح بعمل، السادسة عشرة تقل أعمارهم عن    
 نشاط العمل مع   تداخلعدم  و) أو معيله أو وصيه    (هاحلصول على إذن خطي من أحد والدي      

 ماستخدالكية، شكل امل النظر عن رفصأرباب العمل، بحيظر على  ،  كذلك. ته دراس استمرار
  . أو يف أعمال تنقيب، ضارة أو خطرة،أعمال شاقة دون سن الرشد يف نيملاع

 عمل من هم دون   تنظيم  خصائص  يعكس   فصالًمل تركمانستان   ع قانون   تضمنيو  -٥٤
الثامنـة عـشرة،   ما يتعلق بتشغيل من هم دون ويوفر هذا الفصل ضمانات في    . الثامنة عشرة 

أو  لعمل ليالً هم يف ا  حيظر إشراك و ،األشخاصأولئك   استخدام    فيها  حيظر يتالجملاالت  وحيدد ا 
،  أجـورهم  وال سـيما  لعمال الشباب،   ا إنتاجية معايري   تشغيلهم ساعات إضافية، كما حيدد    

  . أخرى، وأوقات استراحتهم وعطلهم وأموراً يف العملونهستغرقيوالوقت الذي 
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جرمية األطفال  العمل فيما خيص    انتهاك حقوق   ، يعترب   تركمانستان لتشريعات وفقاًو  -٥٥
  .انونق اليعاقب عليها

قـدمي التقـارير    يف جمـال ت   حتسني التعاون مع آليات حقوق اإلنسان         -خامساً  
 على االستبيانات   الردمن خالل   ني   اخلاص ينالتعاون مع املقرر  . الدورية

  همجانباملرسلة من 
قـوق  حل  الساميةاألمم املتحدةفوضية مل ني اخلاصينرردعوة املقيف  النظر جيري حالياً   -٥٦

  . تركمانستانزيارة إىل اإلنسان

   املفوضية يف إعداد التقارير الوطنيةاملبذولة مبساعدةمواصلة اجلهود   -سادساً  
اهليئـة   ، أعيد تـسمية   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٢املؤرخ  املرسوم الرئاسي   مبوجب    -٥٧

يف جمال حقـوق اإلنـسان      لتركمانستان   االلتزامات الدولية  املعنية بإنفاذ  اإلدارية املشتركة 
 االلتزامات الدولية لتركمانستان يف جمال حقـوق        املعنية بإنفاذ  اهليئة اإلدارية املشتركة  لتصبح  

  .اإلنساينالدويل اإلنسان والقانون 
ن التشريع الوطين لتركمانـستا    رصد امتثال يف   وتتمثل مهام اهليئة اإلدارية املشتركة      -٥٨

 وفقاًى ذلك التشريع     ووضع مقترحات إلدخال حتسينات عل     ،للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
قـوق املـرأة،     ذلك ما يتـصل حب     حكام املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف       أل

تنفيذ املعاهدات الدولية املتعلقة حبقـوق      التقدم احملرز يف    وضمان إعداد التقارير الوطنية عن      
  .نساناإل
 تنـسيق   لرئاسة اجلمهورية  املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع        وىلويت  -٥٩

  .عمل اللجنة
 حقـوق   ات اتفاقي عنعداد التقارير الوطنية    يف جمال إ  جهودها  تركمانستان  وكثفت    -٦٠

نظمات تؤخذ توصيات امل  و.  التعاهدية لألمم املتحدة   يئاتاهل إىل    تلك التقارير  وتقدمي اإلنسان
  .احملليالقانوين  القانون الدويل يف اجملال إدماج معايري لدىالدولية يف االعتبار 

 خـرباء املنظمـات   للتعاون مع اهليئة اإلدارية املشتركة   مكانة هامة يف أنشطة      وتوىل  -٦١
 ودراسـة أفـضل     ، الندوات واملشاورات وحلقات العمـل     ذات املرجعية يف تنظيم   الدولية  

  .هرياتحلية يف جمال حقوق اإلنسان واملمارسات الدو
األمم  ية ملفوضة اإلقليميلبعثة مع ا اً مستمر  نشطاً  حواراً اهليئة اإلدارية املشتركة  جتري  و  -٦٢

صـندوق   اإلمنائي، واليونيـسيف، و األمم املتحدة برنامج  و حلقوق اإلنسان،    ة السامي املتحدة
 أخـرى تابعـة      ووكاالت الالجئني لشؤون   األمم املتحدة مفوضية  و األمم املتحدة للسكان،  
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إعداد التقارير الوطنية، وتنفيذ توصيات اهليئات املنـشأة  بشأن املسائل املتعلقة ب  ألمم املتحدة   ل
  .أنشطة مشتركةاالضطالع ب، واألمم املتحدةمبوجب معاهدات 

 ما يلـي مـن       إعداد عنة  اضيفترة امل خالل ال  اهليئة اإلدارية املشتركة   أسفر نشاط و  -٦٣
  : وجملس حقوق اإلنسانالتعاهدية األمم املتحدةهيئات  إىل قدمتير وطنية تقار

  /ول يف كـانون األ    األمـم املتحـدة   عامة، املقدمة إىل    الوثيقة األساسية ال    )أ(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب 
التقرير الوطين لتركمانستان بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             )ب(  

وقـد عقـدت    . ٢٠٠٨ديسمرب  /وليف كانون األ   قدمامل،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  ؛٢٠١١ نوفمرب/ثاين تشرين ال٢١ و١٨الفترة بني جلسة االستماع يف 

التقرير الوطين لتركمانستان بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             )ج(  
ت وقد عقـد  . ٢٠٠٩ديسمرب  /ول يف كانون األ    إىل األمم املتحدة   املقدماملدنية والسياسية،   
  ؛٢٠١٢مارس /آذار ١٦ و١٥ يومي جلسة االستماع

التقرير الوطين لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن              )د(  
. ٢٠١٠ ينـاير /يف كانون الثاين   دماملقضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          

  ؛٢٠١١يو ما/ أيار١٨ و١٧ يوميوقد عقدت جلسة االستماع 
التقرير الوطين لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال             )ه(  

وقـد عقـدت   . ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول يف    إىل األمم املتحدة    املقدم ،التمييز العنصري 
  .٢٠١٢فرباير /شباط ٢٤ و٢٣ يوميستماع االجلسة 

القضاء على مجيع أشـكال     التقرير الوطين لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية         )و(  
وقد عقـدت   . ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول  يف    إىل األمم املتحدة   قدمالتمييز ضد املرأة، امل   

  ؛٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١١ستماع يف  االجلسة
 إىل  ، املقـدم  التقرير الوطين لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل         )ز(  

  ؛٢٠١٢ أبريل/نيسانجلنة حقوق الطفل يف 
، التقرير األويل لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           )ح(  

  ؛٢٠١٢ يناير/كانون الثاين ٢٤قوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املعنية حبلجنة ال إىل املقدم
امللحقني الربوتوكولني االختياريني   ن ب املتعلقا لتركمانستانالتقريران األوليان     )ط(  

الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف          : ق الطفل اتفاقية حقو ب
  .راك األطفال يف الرتاعات املسلحةاملواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري بشأن اشت

  .٢٠١١نوفمرب /جلنة حقوق الطفل يف تشرين الثاين إىل التقاريروقدمت   -٦٤
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ـ   بني املفوضي ك  شترممشروع   يف إطار    ،حالياًوجيري    -٦٥ ية األمـم   ة األوروبية ومفوض
تعزيز القـدرات  " حتت عنوان  اإلمنائي حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة   ة السامي املتحدة

 ،"٢٠١٣-٢٠٠٩يف الفتـرة    تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      يف جمال   تركمانستان  لالوطنية  
  .املالستعراض الدوري الشاملتعلقة باتوصيات ال العمل على تنفيذ

تنفيذ حلقة دراسية بشأن     ٢٠١١ فرباير/شباط ٩ و ٨يومي   نظمت   ويف هذا اإلطار،    -٦٦
 الـسيدة   دوليني، مبشاركة اخلبريين ال   االستعراض الدوري الشامل  املتعلقة ب الحقة  التوصيات ال 
 ،آسيا الوسطى يف   حلقوق اإلنسان    ة السامي األمم املتحدة ملفوضية  ة   اإلقليمي ، املمثلة فيونا فريزر 
  .املفوضيةيف  رئيس قسم أوروبا وآسيا الوسطى تشاليف،تري يموالسيد د

تركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية مناهـضة      ل لتقدمي التقارير الوطنية األولية      استعداداًو  -٦٧
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والعهد الدويل              

قتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة          اخلاص باحلقوق اال  
والسياسية، والتقارير الوطنية الدورية لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء علـى مجيـع             
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، أنـشئت           

األمـم  هيئـات   جلان  إطار   لعملية احلوار يف     اًحمددة حتضري  نفذت إجراءات مل  عجمموعات  
  .التعاهدية ذات الصلة املتحدة
اإلداريـة   هليئـة انـشاط    خالل الفترة املاضية من      ه مت أن إىل    كذلك  اإلشارة دروجي  -٦٨

قدم إىل   ،اتفاقية حقوق الطفل  املتعلقة ب  املالحظات اخلتامية    بشأنتقرير إضايف   املشتركة إعداد   
اتفاقيـة  املتعلقة ب  املالحظات اخلتامية     بشأن تقرير إضايف و ،قوق الطفل حل مم املتحدة األ جلنة

التمييـز  للقضاء على    األمم املتحدة جلنة   إىل   ، قدم القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
 إحلاقاًحكومة تركمانستان   مقدمة من    معلومات إضافية "وثيقة بعنوان    أعدتكما  . العنصري

قدم املالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        ملتعلق بتنفيذ   اتقرير  بال
 اليت  سائلقائمة امل معلومات إضافية بشأن    " أخرى بعنوان ، و ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول يف  

يف سياق النظر يف التقرير األويل لتركمانستان بشأن تنفيذ العهـد الـدويل             يتعني مناقشتها   
إضافية معلومات  "، وثالثة بعنوان    "٢٠٠٨ يف عام    ةقدماملالسياسية،   املدنية و  قوقاحلباخلاص  
ي بشأن  دوريف سياق النظر يف تقرير تركمانستان ال      يتعني مناقشتها    اليت   سائلقائمة امل بشأن  

  ."٢٠١٠ يف عام ةقدمامل، لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتنفيذ اتفاقية القضاء ع
اقيـة حقـوق    اتفإىل   صيات بشأن جدوى انضمام تركمانـستان     أعدت اهليئة تو  و  -٦٩

 علـى   ، صدق برملان تركمانـستان    ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٤ ويف. األشخاص ذوي اإلعاقة  
  علـى  صـدق  ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  ٢٥ ، ويف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .امللحق هباالربوتوكول االختياري 
 حلقـوق الطفـل     األمم املتحـدة  يت  نسان، وجلن لس حقوق اإل   لتوصيات جم  وتنفيذاً  -٧٠
 تركمانـستان   ملـان براهليئة اإلدارية املشتركة إىل     لقضاء على التمييز ضد املرأة، وجهت       وا
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األمـم  الربوتوكول االختياري التفاقيـة      إىل    تركمانستان اقتراحات بشأن جدوى انضمام   
، )٢٠٠٩ينـاير   / الثـاين   كـانون  ١٨( للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         املتحدة

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واختـاذ          ١٨٢ رقم   اتفاقية منظمة العمل الدولية   و
تفاقية والربوتوكول االختياري ال  ،  )٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥( إجراءات فورية للقضاء عليها   

لألمـم   جلمعية العامة  ا  واتفاقية ،)٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥ (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
األمم ، واتفاقية   )٢٠١١ سبتمرب/ أيلول ١٤(  األشخاص عدميي اجلنسية   ركز املتعلقة مب  املتحدة

  .)٢٠١٢أغسطس / آب٤( فض حاالت انعدام اجلنسيةاملتحدة املتعلقة خب
 التنفيذ العملي التفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية األساسـية            متثلو  -٧١

 ة يف مشروع برنامج تركمانستانشروع املهمطفال والشباب ومصاحلألاقوق  حماية  املتعلقة حب 
  . للمدرسةاألطفالعداد إاملبكرة وتنمية املعين بال ٢٠١٥-٢٠١١الوطين للفترة 

، وقد  املشتركةية  إلداراللجنة  ايف اجتماع   ة عليه   وافقوامل هذا الربنامج الوطين     مت النظر يف  و  -٧٢
  .٢٠١١مايو /أيار ٢٧  مؤرخرسوم رئاسيمبربنامج  الأقرو. حكومة تركمانستان أحيل إىل

حتـسني  مفهوم   مشروع   إعدادجرى  اليونيسيف يف تركمانستان    بعثة  وبالتعاون مع     -٧٣
املعـايري   و متماشياًجعل نظام قضاء األحداث      دفهبام قضاء األحداث يف تركمانستان،      نظ

  .الدولية
 يف اجتماع  وإقرارهاألحداثء لتطوير نظام قضامفهوم تركمانستان النظر يف وجرى   -٧٤

 االلتزامات الدولية لتركمانستان يف جمال حقوق اإلنسان        املعنية بإنفاذ اهليئة اإلدارية املشتركة    
  . للنظر فيهرئيس الدولةإىل وأحيل ، اإلنساين والقانون الدويل

رئيس تركمانستان أصدر ، ها حتسني أشكال محاية حقوق األطفال وأساليب     ويف سبيل   -٧٥
املتعلـق   برنامج تركمانستان العـام  يوافق مبوجبه على   اً قرار ٢٠١٢ يونيه/حزيران ١ تاريخب
  .تطوير نظام قضاء األحداثب

لقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          التعجيل بشن محلة ل     -سابعاً  
  بشأهنابرامج والشروع يف تنفيذ 

هـذه  تأخذ  و.  املتخذة  التدابري قيف اتساع نطا  ميزة لسياسة املساواة    املسمة  تتمثل ال   -٧٦
 ي وهي مفصلة يف تقريـر     ،حياة املرأة يف تركمانستان اليوم    يف االعتبار مجيع جوانب     التدابري  

جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة يف        إىل  ا   قدم نلذيلا  الثالث والرابع  نيتركمانستان الدوري 
  .٢٠١٢ أكتوبر/لوتشرين األيف هبذا الشأن  حوار بناء وقد أجري، ٢٠١٠عام 
املعنية اهليئة اإلدارية املشتركة أعضاء إلطالع  ، عقدت حلقات عمل     ٢٠١١يف عام   و  -٧٧

، اإلنـساين   االلتزامات الدولية لتركمانستان يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل         بإنفاذ
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ت عتباراًالاإدماج  املتعلقة ب أفضل املمارسات   على   ،ةهيئفريق العامل التابع لل    ال  ممثلي وكذلك
  .التشريع الوطيناجلنسانية يف 

 نظم،   للسكان األمم املتحدة وصندوق  تركمانستان   وزارة خارجية    وباالشتراك مع   -٧٨
 ١٣ لرئاسة اجلمهورية، يـومي الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع    ستان  معهد تركمان 

ـ   ٢٠١٢ يونيه/حزيران ٢٠ و ١٩يومي  و ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٤و  ينمـؤمتر وايل،   على الت
، وإنشاء  ملسائل املساواة بني اجلنسني   تنظيم الدولة    املتعلقة بُنُهج    بادل اخلربات ني بشأن ت  دولي

  . تلك اآللياتعملاملتعلقة هبذا املسائل واآلليات الوطنية 

يـة  ثناألقليـات اإل  إزاء  لوفاء بااللتزامات   الرامية إىل ا  توسيع اجلهود     -ثامناً  
 تهديدال دون   ةسلميتها بصورة   أنشطء   أدا يف هاووضع حد للتمييز ضد   

 إىل   القواعد واملمارسات اليت تـؤدي     مجيع إلغاء. باالعتقال والسجن 
  ) واألتراككراد والروس واألوزبكاأل (قوميةالتمييز ضد األقليات ال

. يـة ثن واجملموعات اإل  قومياتميع ال جل التقاليد الثقافية     بود مع  تركمانستانتتعامل    -٧٩
اجملموعات وقد حظيت   .  لديها اً ترحيب يلقى القوميزي  ال وارتداء   قوميةاألعياد ال بل  االحتفاو
  .أشكال إبداعها كافةلتطوير  بإمكانات واسعة مجيعاًية والقوميات ثناإل
 ٥املادة   الذي تنص     تركمانستان قانون الثقافة   أقرت،  ٢٠١٠مارس  /آذار ١٢ويف    -٨٠

أو  صـل األأو  نس  اجلأو   عرقال أو   القوميةر عن    النظ صرف ب ،املواطننيحق  ضمان  منه على   
 ءنتمـا اال أو   يعتقد السياس املدين أو   ال أو   ةلغال أو   ةقاماإلمكان   وأ الوضع املادي أو الوظيفي   

ألنشطة الثقافيـة، واسـتخدام املؤسـسات       املشاركة يف ا  يف  انعدام هذا االنتماء،    احلزيب أو   
  .يف مؤسسات الدولة الثقافيةنة الكائ الثقافية لقيما إىل الثقافية، والوصول

تركمانستان مبادئ سياسة   القانون املذكور، تتمثل     من   ٤ من املادة    ٣ للفقرة   وفقاًو  -٨١
والدليل على  . يف متناول اجلميع  ة  يمجيع أنواع اخلدمات الثقاف   والقيم الثقافية   وضع    يفة  يالثقاف
  .ليزيةكتني الروسية واإلنالبث اإلذاعي والتلفزيوين باللغو الصحف واجملالت صدورذلك 
ن وسواهم من العـاملني يف حقـل        ُيمنح األدباء والفنانو   يمرسوم رئاس ومبوجب    -٨٢

منح ، كما يُ   الثقافة الوطنية  نمية يف ت  ريبامهم الك على إسه  فخرية مكافأة    ألقاباًكل عام   الثقافة  
 . مماثلةاسية ألقاباًالرئ )عصر التركمان الذهيب (Türkmeniň Altyn asyryالفائزون يف مسابقة 

  . هبذه األلقاب الفخريةيةثنمانستان اإلتركموعات ممثلي جم من وقد فاز العديد
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  سري مرتكيب العنف األحبقوتطبيق عقوبات سن   -تاسعاً  

 القانون اجلنائي   بيد أن . العنف األسري ل بشأن   ستق تركمانستان تشريع م   ىليس لد   -٨٣
 وامتـهان  وحـشية، تنطوي على ال  ض وقوع تصرفات    حمددة تفتر  رم أفعاالً  جي لتركمانستان

التقارير الدوريـة الوطنيـة     وتقدم  .  خمتلفة أضرار جسدية تسبب ب وال،  تهكرامالفرد و شرف  
  . هذا اجلانبعنلتركمانستان معلومات مفصلة 

ف اعتمـاد   اطـر  األ الـدول   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وتناشد  -٨٤
 النـساء   كي تكون لدى   واالغتصاب يف إطار الزواج،      العنف األسري  تشريعات حمددة جترم  

 إىل  إضافة. تهمومعاقبذنبني  مقاضاة امل بغية  وايا العنف وسائل فورية لالنتصاف      والفتيات ضح 
ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري دراسة عن مدى انتشار مجيع أشكال العنـف               

لتكون مبثابة أسـاس    نتائجه،   و  ذلك العنف  وأسباب،  العنف األسري ضد املرأة، مبا يف ذلك      
  .اهلادف يف هذا اجملالصنع القرار والعمل عملية ل

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       و توصيات االستعراض الدوري الشامل   ومراعاة ل   -٨٥
  .العنف األسري بشأن بلداناألجنبية وجتارب الدراسة التشريعات  حالياًري جت ،ضد املرأة

 من وجهة نظـر التـشريع       ال هلذه الغاية، من املفيد دراسة اخلربة املكتسبة         حتقيقاًو  -٨٦
  . يف جمال إنفاذ القانونفعاليته امللموسةمن حيث  أيضاًوإمنا  أساليبه فحسب،و

بالبـشر والعمـل    جترمي االجتار   هبدف  بروتوكول بالريمو   تنفيذ أحكام     -عاشراً  
  يةعاهدتيئات الاهل من  جلنة حقوق الطفل وغريهاباستنتاجات

، ، وخباصة النساء واألطفـال ربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص  ل وفقاً  -٨٧
الربوتوكول االختيـاري   و ، ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     األمم املتحدة املكمل التفاقية   

بغـاء ويف املـواد    امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف ال           
 ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة    للمساعدة اإلمنائية  وثيقة إطار عمل األمم املتحدة    أدرجت يف   ،  اإلباحية
. لكنها أصبحت أولويات وطنية جديدة ٢٠٠٩-٢٠٠٥مل تكن مشمولة بإطار الفترة أنشطة 

، كافحة االجتار غري املشروع باملخدرات، وإدارة احلـدود       تتعلق مب وهذا يشمل استراتيجيات    
  .لطوارئاالتأهب حلاالت الطوارئ ووضع خطط ووتسهيل التجارة عرب احلدود، 

حكومـة  تعمـل     للمـساعدة اإلمنائيـة،    األمم املتحـدة  وثيقة إطار عمل     ل وفقاًو  -٨٨
وتنـسجم   تراعي البعد اجلنساين  ت شفافة   ا تشريع وضععلى تعزيز القدرة على     تركمانستان  

اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك مكافحة االجتـار بالبـشر          كافحة املخدرات و  ململعايري الدولية   وا
برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة            و،  املنظمة الدولية للهجرة  (

لـشؤون  الـسامية   األمم املتحدة    ومفوضية   ، اإلمنائي األمم املتحدة برنامج  و،  اإليدز/ةالبشري
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دبلوماسية الوقائية آلسيا الوسطى، ومنظمة الصحة ومركز األمم املتحدة اإلقليمي لل    لالجئني،  ا
 إنفـاذ القـانون     لعاملني يف أجهزة  لدعم ل جيري توفري ا   ،بناء القدرات ما يتعلق ب  وفي). العاملية
للمـسائل املتعلقـة   مباشـر   مع إيالء اهتمام  ،ساءلة يف خدمة األمن   امل و  األداء حتسنيهبدف  

 ومـع .  باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية      غري املشروع   واالجتار ،السالئف الكيميائية ب
ـ  ةهتا الوطني ا وإدار أجهزة الدولة  تصبح،  امجع املعلومات وحتليلها وتبادهل   نظام  حتسني   ة  واحمللي

  .يف جمال إنفاذ القانونبصورة أكثر فعالية التخطيط االستراتيجي قادرة على ممارسة 
بروتوكول منع   إىل   ت انضم امو، لكنه  يف بروتوكول بالري   طرفاًليست تركمانستان   و  -٨٩

 األمم املتحـدة  وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية          
تركمانستان و ).٢٠٠٠ نوفمرب/تشرين الثاين  ١٥نيويورك،  (ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      

 اسة والنظم واملمارسات الشبيهة بالرق    االتفاقية التكميلية إلبطال الرق والنخ     طرف يف    أيضاً
اتفاقيـة حقـوق    امللحق ب الربوتوكول االختياري   يف  ، و )١٩٥٦ سبتمرب/أيلول ٧نيويورك،  (

     /أيـار  ٢٥نيويـورك،  (املواد اإلباحيـة    ويف  بغاء  غالهلم يف ال  الطفل بشأن بيع األطفال واست    
  ).٢٠٠٠ مايو
قانون مكافحة االجتـار     كمانستانترأقرت   ،٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول  ١٤يف  و  -٩٠

 واملؤسـسي ملكافحـة االجتـار بالبـشر يف          حلقـوقي القانون اإلطار ا  هذا  وحيدد  . بالبشر
االجتار آفة   ومحاية اجملتمع من     حلرية الفرد كومية  حتوفري ضمانات    إىل   تركمانستان، ويهدف 

  .بالبشر
لقـانون اجلنـائي    وإضـافات علـى ا    ت  تعديالأُدخلت   القانون    إىل هذا  استناداًو  -٩١

 شـراء   أيالبـشر،   باالجتـار    من هذا األخري على اعتبار       ١٢٩وتنص املادة   . لتركمانستان
،  بغـرض اسـتغالله    شخص آخر إىل  حتويله   أو   ئهاخفإ وه أ نقل أو   أو جتنيده ه  بيع وأ نساناإل

  .جرمية يعاقب عليها القانون
اهليئـات احلكوميـة ذات      املنظمة الدولية للهجرة يف تركمانستان مع     وتشترك بعثة     -٩٢

  :، من بينها يف جمال مكافحة االجتار بالبشرتوعية اريعتنفيذ عدة مشالصلة يف 
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٨(يف تركمانستان بالبشر مكافحة االجتار مشروع  •
العـاملني يف أجهـزة   بناء قدرات :  يف تركمانستانبالبشر مكافحة االجتار مشروع   •

  ؛)٢٠١١-٢٠٠٩(ملعنية إنفاذ القانون والوكاالت احلكومية ا
الوقاية واحلماية وحتـسني قـدرة      :  يف تركمانستان  بالبشرمكافحة االجتار   مشروع   •

  ).٢٠١٢-٢٠٠٩ (اجملتمع املدينمنظمات 
يف عشق أبـاد لتقـدمي      " خط ساخن  "ركيبتب املنظمة الدولية للهجرة     وقامت بعثة   -٩٣

 غري  بالبشر واهلجرة غري املشروع    االجتاراملسائل املتعلقة ب  املشورة لسكان تركمانستان بشأن     
  .املشروعة
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اللجنـة   عـن    ٢٠٠٦عام  الصادرة  توصيات  الاختاذ خطوات لتنفيذ     -حادي عشر
 مجيع القوانني اإلجرائيـة     إقرار و املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

قوقهـا  حل املرأة   وعيالالزمة لضمان وصول املرأة إىل العدالة، وتعزيز        
  قوقتلك احلممارسة على  اًقانوني هتامساعدو حقوقياً اتثقيفهمن خالل 

 تنص  ، حيث العدالة إىل   قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان وصول املرأة     يضمن    -٩٤
للمتـضررين  توفر الدولـة     و .هوحرياتاإلنسان  على احلماية القضائية حلقوق     منه   ١١املادة  

املنصوص عليهـا يف القـانون ووفـق       الت  العدالة وجرب الضرر يف احلا     إىل   إمكانية الوصول 
لحماية القضائية منصوص عليه يف      ل التماساًاحملكمة   إىل   للجوءاحلق يف ا  و .األنظمة الواردة فيه  

 املخالفـات  من قانون   ٢٤٠ املادة   وتنص.  من قانون اإلجراءات املدنية لتركمانستان     ٣املادة  
إدارية على أساس املساواة بـني  الفة أي خم لنظر يف قضية    على وجوب ا  تركمانستان  لاإلدارية  

 عرقيالاالنتماء  وضع امللكية أو    أو  االجتماعي  أو الوضع   صرف النظر عن األصل     املواطنني، ب 
مكان اإلقامة   و أ هنةطبيعة امل  وأأو اللغة أو املوقف من الدين        أو اجلنس أو التعليم    قوميأو ال 

املتعلـق   من قانون تركمانستان     ٢دة   للما وفقاً ،واطين تركمانستان ومل. ظروف أخرى  أي   وأ
إىل  ةأو شـفوي  كتابية    وشكاوى تقدمي بيانات  يف   ، احلق النظر فيها طرائق   املواطنني و  بطلبات

 وفـق و  تركمانستان تشريعيف   املنصوص عليها  يف احلاالت    ،لمواطننيلو. السلطات املختصة 
  .احملكمة إىل  وشكاوىتقدمي بيانات، احلق يف األنظمة الواردة فيه

تركمانستان حق املواطن يف احلماية واملساعدة القانونية       يف   اتحملاكمايضمن قانون   و  -٩٥
املتعلق بالضمانات   من قانون تركمانستان     ١٢ املادة   أما).  من القانون  ١٢املادة  (حملكمة  يف ا 

 اخلاصة  قوقاحلمن  ا  أو حرماهن  املرأة   حقوقرفض تقييد    ، فتنص على  ملرأةملساواة ا  احلكومية
 تـشريع ما عدا إطار األنظمـة املنـصوص عليهـا مبوجـب            معاقبتها في أو إدانتها أو    ،  اهب

 ، حقوق النساء احملتجزات يف الـسجون       لألنظمة نفسها،  وفقاً ،تكفل الدولة و. تركمانستان
  . تلك احلقوقحتميهي  عقوبة يف السجن، ويقضني، واللوايت واملوقوفات احتياطياً

توصـيات   ملـرأة ملساواة ا  املتعلق بالضمانات احلكومية   قانون تركمانستان ويتضمن    -٩٦
  هـذا   من ١٣ للمادة   وفقاًو. يف هذا اجملال   ثقيفها ت عن طريق قوقها  حل املرأة   وعيتعزيز  بشأن  
 متكنها مـن    ظروفما يلزم من     ، على قدم املساواة مع الرجل     ،تكفل الدولة للمرأة  ،  القانون

 ، تنظم الدولة  كذلك. تركمانستانيف   التعليمنون  قاولدستور  حكام ا  أل وفقاً ميعلحصيل ال تال
وهذا يشمل ، التشجيع على املساواة بني اجلنسني إىل  هتدف  يف صفوف السكان   ةثقيفيتبرامج  

  .التثقيف احلقوقي
ـ يف  املتعلقة مبمارسة املرأة حلقوقها فمثبتـة       ضمانات املساعدة القانونية    أما    -٩٧ انون الق

 من هذا القـانون  حتديداً ٤وتنص املادة   .  يف تركمانستان  حملامنينشاط ا ودفاع  الاملتعلق مبهنة   
. حمترفةقانونية مساعدة   احلصول على)مبن فيهم النساء(املواطنني ميع جل تكفلالدولة على أن  
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الطبيعيني واالعتباريني املوجودين على أراضـي      كفل الدولة املساواة بني مجيع األشخاص       وت
ـ ما يتعلق ب  قانونية و الساعدة  امل علىيف حق احلصول    تركمانستان    ة هـذه املـساعدة    طبيع

  .قواعدها من معلوماتو

العهد الدويل  من   ١٥ و ١٤ادتني  املأحكام  مع  القواعد القانونية    مواءمة  -ثاين عشر
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  يف اعتمدت تركمانستان وقد  . العدالة إىل   لوصولا التوصيات املذكورة مببدأ   تصلت  -٩٨
 على أحكام تكفل احلق يف حماكمـة        ينطوي من القوانني واملدونات     السنوات األخرية عدداً  

  .عادلة
نظـام   أن   علـى  كذلككم  ااحملباملتعلق  قانون تركمانستان    من   ٦-٥ املادة   نصوت  -٩٩
املساواة يف احلقوق واحلريات ومبدأ اخلصومة وعلى       أساس  على  يقوم   يف تركمانستان    عدالةال

ـ أو   عـرق ال أو   القومية النظر عن    صرفب واة بني اجلميع أمام القانون،    أساس املسا  أو نس  اجل
 أو  يعتقد السياس املدين أو   ال أو   ةلغال أو   ةقاماإلمكان   وأ الوضع املادي أو الوظيفي   صل أو   األ
قـوانني  يف    غري منصوص عليها   أخرىظروف  أو أي    انعدام هذا االنتماء   احلزيب أو    ءنتمااال

  .تركمانستان
مـا عـدا     بصورة علنيـة في     احملاكمات مجيعاً  ، جتري واجلنائي  املدين للتشريع وفقاًو  -١٠٠

جيوز عقد جلسات مغلقة بنـاء      ذلك،   عن   فضالً. محاية أسرار الدولة  وعارض  تت احلاالت اليت 
 أطـراف وانب محيمة من حياة     تتعلق جب معلومات  عن    لإلفصاح درءاًكمة  على تقرير من احمل   

  لإلفصاح جيوز عقد جلسات مغلقة درءاً    نائية،  اجل اياقضاليف  و. رية التبين س ل اًضمانوالقضية،  
تقرير أو أمر صادر عن بناء على  ، القضيةأطرافوانب محيمة من حياة تتعلق جبمعلومات عن 
تنطوي على اعتداء   جرائم  أو   احلاالت املتعلقة جبرائم يرتكبها أحداث،     يف   يقاضالكمة أو   احمل

 ١٤ من املادة    ١ بند ال وأحكام القانون   اهذ وتتفق قواعد . ت أخرى إىل جانب حاال  جنسي،  
  .د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهمن

يف  هلـا    املذكور انعكاسـاً   من العهد الدويل     ١٤  املادة  من الثاين اجلزء   وجتد أحكام   -١٠١
أن  إىل    بريئـاً  كل شخص يعترب  نص على أن    يي  ذتركمانستان ال ل إلجراءات اجلنائية قانون ا 

 يف القـانون    أيضاً قواعدهذه ال وترد  .  نافذ حكم حمكمة ومبوجب  لقانون  ل وفقاًتثبت إدانته   
 من هذا القانون على ٣دة املاوتنص . ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤  الذي أقر يفاجلنائي لتركمانستان

كـم  حمبوجب   لعقوبة جنائية إال      إخضاعه وأ أي شخص بارتكاب جرمية      إدانةوز  جتأنه ال   
 من قانون تركمانـستان     ١١املادة  تنص   كذلك،. لقانونحكام   أل وفقاًواحملكمة  صادر عن   

ومبوجـب  لقـانون   ل وفقاًأن تثبت إدانته     إىل    بريئاً كل شخص يعترب  على أن    مكااحملباملتعلق  
  . نافذحكم حمكمة
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يراعى لدى النظر يف أي إدانة تصدر حبق متهم ما هو منصوص عليه من ضمانات               و  -١٠٢
د الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        العه من   ١٤ من املادة    ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣الفقرات  يف  

  .والسياسية
يف قـانون    هلـا    انعكاساً من العهد الدويل     ١٤ املادةمن  ) أ(٣الفقرة   جتد أحكام و  -١٠٣

 الئحـة    من هذا القانون، يتعني إصدار     ٢٤٧ للمادة   وفقاًف. اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان  
بعـد  لمتهم،  ل ويعلن احملقق . جترمي املتهم  من تاريخ     ساعة ٤٨مدة أقصاها   م يف غضون    االهتا

ويثبت ذلك يف   ،  ة إليه  املنسوب تهمةجوهر ال له  ويفسر  جترميه  قرار  حيثيات  ،  هويتهالتأكد من   
 مـن   ٨٠التزامات مبوجب املادة    يتحمله من   حقوق و ما يتمتع به من      هيشرح ل كما  ،  القرار

  : مبا يلي بذلك، وحتديداًحمضراًوحيرر القانون، 
  ؛وعلى قرار جترميهاملوجهة إليه، على التهم تهم  املاطالع •
 بناء على طلبـه أو    ئية املتخذة   اإلجراسائر التدابري   تحقيقات و الحماضر  اطالعه على    •

  قانوين، وتقدمي تعليقات عليها؛ال ه أو ممثليهطلب حمام
  .دمات مترجمعانته خب، واستتقنها ي اليتغة الل يف لغته األم أوتهشهاداإلدالء ب •
 على حق أطراف    أيضاً من قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان       ٢٨وتنص املادة     -١٠٤

الدعوى غري املتمكنني من اللغة اليت جتري هبـا احملاكمـة اإلدالء ببيانـاهتم وشـروحاهتم                
وى واملثـول أمـام     وشهاداهتم، وتقدمي التماساهتم وشكاواهم، والتعرف على حيثيات الدع       

 .احملكمة بلغتهم األم أو أي لغة أخرى يتقنوهنا، وكذلك االستعانة خبدمات مترجم

 لألنظمة املنصوص عليها مبوجب أحكام هـذا القـانون،        وفقاًويسلَّم املدعى عليه،      -١٠٥
 .وثائق التحقيق واحملاكمة مترمجة إىل لغته األم أو إىل أي لغة أخرى يتقنها

      هلـا يف  من العهد الدويل فتجـد انعكاسـاً  ١٤من املادة   ) ب(٣ الفقرة أما أحكام   -١٠٦
 من قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان اليت تنص على حق املتهم يف االستعانة             ٨٠املادة  

مبحام واحلصول، حيثما جييز القانون ذلك، على مساعدة قانونية جمانية أو العزوف عن هذه              
لف الـدعوى،   ، منذ استالم حمامي الدفاع م     أيضاًوحيق للمتهم   .  ذاتياً املساعدة وتويل الدفاع  
 ألحكـام  وفقـاً و.  هبذا األخري دون أي قيد عددي أو زمين للقاءات اللقاء على انفراد وسراً   

قانون احملاكم، يستلم حمامي الدفاع ملف الدعوى منذ الشروع يف استجواب املشتبه بارتكابه             
هتام له، منذ حلظة صدور ذلك االهتـام؛ ويف حـال توقيفـه أو              اجلرمية؛ ويف حال توجيه اال    

احتجازه احتياطيا، منذ حلظة تسليمه حمضر التوقيف أو قرار االحتجاز، على أال يتم ذلك يف               
 .غضون أربع وعشرين ساعة من حلظة التوقيف أو االحتجاز

 ٣٤٩املادة يف هلا   انعكاساً من العهد الدويل١٤ املادةمن  ) ج(٣الفقرة   جتد أحكام و  -١٠٧
، ينبغي املباشرة بالـدعاوى يف      ملادةتلك ا  ل وفقاًف. قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان   من  

 مـن اسـتالم      يوماً ٢٠حماكم املناطق واملدن املتمتعة حبقوق املناطق يف غضون مدة أقصاها           
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ون شهرين علـى  الدعوى؛ أما يف حماكم الواليات واملدن املتمتعة حبقوق الواليات، ففي غض       
 .األكثر

 ٨٠ املـادة يف   هلا   فتجد انعكاساً  من العهد الدويل     ١٤ املادةمن  ) د(٣ الفقرة أما أحكام   -١٠٨
 :، واليت تنص على حق املتهم يفقانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستانمن 

االستعانة مبحام واحلصول، حيثما جييز القانون ذلك، على مساعدة قانونية جمانية أو             •
  ؛لعزوف عن هذه املساعدة وتويل الدفاع ذاتياًا

 هبذا األخـري دون  اللقاء، منذ استالم حمامي الدفاع مللف الدعوى، على انفراد وسراً   •
  .أي قيد عددي أو زمين للقاءات

 ١١٠املادة  يف   هلا    انعكاساً  من العهد الدويل   ١٤ املادةمن  ) ه(٣ الفقرة وجتد أحكام   -١٠٩
، حيق للمتهم التوجه إىل ضابط      ملادةتلك ا  ل وفقاًف. نائية لتركمانستان قانون اإلجراءات اجل  من  

التحقيق أو احملقق أو املدعي العام أو القاضي بطلب إجراء حماكمة أو اختاذ قرارات إجرائيـة                
لتحديد الظروف املوضوعية، وضمان احلقوق واملصاحل املشروعة للشخص مقدم الطلـب أو            

 .من ميثله

 ٨٠ املادةيف   هلا   فتجد انعكاساً  من العهد الدويل     ١٤ املادةمن  ) و(٣فقرة  ال أما أحكام   -١١٠
وتنص هذه املادة على حـق املتـهم يف اإلدالء          . قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان   من  

 .بشهادته بلغته األم أو باللغة اليت يتقنها، وكذلك على حقه يف االستعانة مبحام

 ١٧١املادة  يف   هلا   انعكاساً من العهد الدويل     ١٤ املادةمن  ) ز(٣الفقرة   وجتد أحكام   -١١١
 أي فرد   إكراهوتنص هذه املادة على عدم جواز       . قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان   من  

 .على اإلدالء بشهادة ضد نفسه أو أحد من أقرب أقربائه

ون اإلجـراءات   قانهلا   فيكرس من العهد الدويل     ١٤ املادةمن   ٤الفقرة   أما أحكام   -١١٢
وتنطبق األحكام املنصوص عليها ". قضاء األحداث" بعنوان  خاصاً فصالًاجلنائية لتركمانستان

يف ذلك الفصل على األشخاص الذين مل يكونوا حبلول تاريخ ارتكاهبم اجلرمية قد بلغوا بعـد        
وينبغي لدى التحـري عـن جـرائم      ). ٥٢١-٥٠٧املواد  (سن الرشد، وهي الثامنة عشرة      

 :حداث وأثناء حماكمتهم التيقن من اجلوانب التاليةاأل

  ؛)يوم وشهر وسنة ميالده(سن احلدث  •
  ظروف معيشته وحياته وتربيته؛ •
  األسباب والظروف اليت أدت إىل ارتكابه اجلرمية؛ •
مستوى منوه الفكري واإلرادي والنفسي، وخصائص طبعه ومزاجه، واحتياجاتـه           •

  واهتماماته؛
  .ك تأثري البالغني واحملرضنيتأثري أقرانه عليه وكذل •
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 من  ٤٣٦املادة  يف   هلا   انعكاساً من العهد الدويل     ١٤ املادةمن   ٥الفقرة   وجتد أحكام   -١١٣
 هلذه املادة، ميكن الطعن يف حكم حمكمة غـري          وفقاًف. قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان   

ويعـود  . كمة االستئناف نافذ أو االعتراض على هذا احلكم من جانب أحد الطرفني أمام حم           
حق الطعن يف احلكم للمحكوم عليه، وللمربأ، وحملاميهما وممثليهما الـشرعيني، وللـضحية             

وحيق للمدعي واملدعى عليه أو من ميثلهما الطعن يف اجلزء مـن احلكـم املتعلـق                . وممثلها
 .بالدعاوى املدنية

         يف  هلـا   انعكاسـاً فتجـد  من العهـد الـدويل   ١٤ املادةمن  ٦الفقرة   أما أحكام   -١١٤
        وتـنص . قانون اإلجراءات اجلنائيـة لتركمانـستان    ويف الفصل الرابع من      ١٤٦-١٢املادة  
 لألنظمة املنصوص عليهـا، عـن       وفقاً من هذا القانون على تعويض األشخاص،        ١٢املادة  

أجهزة إنفـاذ   األضرار اليت تلحق هبم من جراء التصرفات غري القانونية املمارسة من جانب             
 لألنظمـة  وفقـاً  من القانون املذكور فتنص على تعويض األشخاص، ١٣القانون؛ أما املادة   

املنصوص عليها يف القانون، عن األضرار اليت تلحق هبم من جراء حرماهنم بصورة غري قانونية               
 على حياهتم وصـحتهم، أو معاملتـهم        من احلرية، أو احتجازهم يف ظروف تشكل خطراً       

 .وحشيةبصورة 

 من  ١٩املادة  يف   هلا   انعكاساً من العهد الدويل     ١٤ املادةمن   ٧الفقرة   وجتد أحكام   -١١٥
، واليت تنص على عدم جواز مالحقـة أي شـخص           قانون اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان   

 . وإدانته بنفس اجلرمية إال إذا كان مثة ما يربر ذلك مباشرة يف القانون احلايلجنائياً

قـانون   مـن    ٣املادة  يف   هلا   فتجد انعكاساً  من العهد الدويل     ١٥ املادة  أحكام أما  -١١٦
 والذي ينص على عدم     ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤، الذي أقر يف     اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان  

جواز اهتام أي شخص بارتكاب جرمية وإنزال عقوبة جنائية فيه إال حبكم صادر عن احملكمة               
 من القانون املذكور، اليت تنص على أن جترمي األفعـال           ٥ويف املادة    ألحكام القانون،    وفقاًو

وحيتسب . واملعاقبة عليها خيضعان ألحكام القانون املعمول به إبان فترة ارتكاب تلك األفعال           
 من حلظة وقوع نتائجه؛ أما يف احلاالت اليت تثبت فيها املسؤولية            اعتباراًزمن ارتكاب اجلرمية    
 اعتباراً، ف) إزاءهأو التقصري( الفعل املنصوص عليه مبوجب القانون اجلنائي اجلنائية عن ارتكاب

أما القانون الذي يرفع املسؤولية اجلنائية أو ). أو التقصري إزاءه(من حلظة ارتكاب الفعل نفسه  
خيفف العقوبة أو يعمل بأي شكل آخر على حتسني وضع الشخص الذي ارتكب اجلرميـة،               

 أنه ينسحب على األشخاص الذين ارتكبوا الفعل ذا الصلة قبـل            فيتسم مبفعول رجعي، أي   
دخول القانون حيز النفاذ، مبن فيهم األشخاص الذين يقضون عقوبة أو قضوا تلك العقوبة،              

وأما القانون الذي يثبت وقوع اجلرمية، أو يـشدد عقوبتـها أو   . صحيفة سوابق لكن لديهم   
ويف حال نـص    .  يتسم مبفعول رجعي   يعمل بأي شكل آخر على زيادة وضع الشخص، فال        

القانون اجلنائي اجلديد على ختفيف عقوبة مرتكب اجلرم، ختضع أحكام اخلفض تلك للحدود           
 .املنصوص عليها مبوجب القانون اجلديد
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قـانون   مـن    ٤املـادة   يف   هلـا     انعكاساً  من العهد الدويل   ١٥ املادة وجتد أحكام   -١١٧
ليت تنص على أن املسؤولية اجلنائية تتمثل يف ارتكاب الفعل ، ااإلجراءات اجلنائية لتركمانستان 

ويتمتع مواطنـو   . وفق ما هو منصوص عليه يف القانون اجلنائي       مسات اجلرمية   الشامل جلميع   
تركمانستان باحلق يف احلماية القضائية إزاء أي إجراءات غري قانونية متارسها أجهزة الدولة أو  

ولون، وإزاء أي تعديات تطال شرف الفرد أو كرامتـه أو           مؤسسات اجملتمع املدين أو املسؤ    
 حبقوق اإلنـسان واملـواطن الشخـصية والـسياسية          أيضاًحياته أو صحته، وهم يتمتعون      

 .وحرياهتما وفق ما هو منصوص عليه يف دستور تركمانستان

  وضمان احلق يف التماس    ،تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبرية التعبري       - عشرثالث
املعلومات واألفكار واحلصول عليها ونشرها، مبا يف ذلك الوسـائط          

اإللكترونية؛ ومكافحة مجيـع أشـكال ترهيـب        وواملصادر األجنبية   
  نضمام إىل مجعياترية االالنهوض حب تدابري عزيزالصحفيني، وت

تعترب خدمات اإلنترنت مصادر معلومات متاحة جلميع مـواطين بلـدنا املتعـدد               -١١٨
بإمكانيـة  والثانوي املتخصص والثانوي العـام      وتتمتع مؤسسات التعليم العايل     . القوميات

وقد افتتحت يف عاصمة البلد وحمافظاته مقاهي       . الوصول إىل خدمات شبكة اإلنترنت العاملية     
  .ويتزايد عدد مستعملي شبكة اإلنترنت سنوياً. إنترنت للعموم

 تركمانستان املتعلـق باالتـصاالت      وخيضع توفري خدمات اإلنترنت ألحكام قانون       -١١٩
 .٢٠١٠مارس / آذار١٢املؤرخ 

إضافة إىل ذلك، يرتبط إطار العالقات القانونية يف هذا امليـدان بأحكـام قـانون                 -١٢٠
تركمانستان املتعلق باحلماية القانونية للطرق احلسابية وبرامج احلواسيب اإللكترونية وقواعد          

، وقانون تركمانستان   )١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ٢٣( كاملةت وطوبولوجيات الدوائر املت   البيانا
 .، وسوامها من القوانني)٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٩( تعلق بالوثائق اإللكترونيةامل

ويف إطار برنامج التعاون بني سفارة اململكة املتحدة ومعهد تركمانـستان الـوطين               -١٢١
 ٢٠١١ و ٢٠١٠ خالل عامي    ُعقدت،  للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئاسة اجلمهورية     

حلقات دراسية خمصصة ملسائل التنظيم القانوين لنشاط وسائط اإلعالم يف بلدان احتاد الدول             
ومت خالل احللقات الدراسية النظر يف املسائل املتعلقة مبختلـف القواعـد            . املستقلة وأوروبا 

ة بوسائط اإلعالم، وتنظيم وسائط     املنظمة لوسائط اإلعالم، واملسائل احلقوقية املعاصرة املتعلق      
اإلعالم يف عصر اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية، واألسس القانونية والتنظيميـة الالزمـة            

 .إلنشاء وسائط اإلعالم، والعروض وسوى ذلك من املسائل ذات الصلة

 حلقات دراسية بشأن املسائل املتعلقـة بوضـع    تقد، عُ ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   -١٢٢
جمال وسائط اإلعالم شارك فيها ممثلون من االحتاد األورويب، وأخرى بـشأن            تشريعات يف   



A/HRC/WG.6/16/TKM/1 

GE.13-10602 24 

وسائط اإلعالم اندرجت يف إطار مشروع مشترك بني االحتاد األورويب ومفوضـية األمـم              
تعزيـز قـدرات    "املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنـوان           

 )".٢٠١٣-٢٠٠٩(وض حبقوق اإلنسان ومحايتها تركمانستان الوطنية يف جمال النه

اختاذ تدابري فعالة هبدف تسجيل املنظمات غري احلكوميـة املـستقلة،             -رابع عشر
السماح ألعضاء اجملتمـع    . وإصالح نظام التسجيل عن طريق تبسيطه     

املدين بلقاء ممثلي وسائط اإلعالم واحلكومات األجنبيـة واملنظمـات          
 الدولية

 على التحوالت العميقة اجلارية داخل الدولة واجملتمع يف تركمانـستان           ميكن احلكم   -١٢٣
  .من خالل نشاط املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الدينية

 ١٠٩، سجل يف تركمانـستان وجـود        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١فبحلول    -١٢٤
سات وبلغ عدد املؤس  . أنشئت خالل ذلك العام   منها سبع منظمات    منظمات غري حكومية،    

 . مؤسسة١٢٨الدينية 

، أقر قانون تركمانستان اجلديد املتعلق باألحزاب       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف    -١٢٥
السياسية الذي يساوي بني مواطين البلد يف احلقوق وفرص إنشاء أحزاب جديدة واملشاركة             

 مـن   القـاً ، وانط وحيق ملواطين تركمانستان املبادرة طوعـاً     . حبرية يف نشاط تلك األحزاب    
القناعات السياسية اخلاصة هبم، إىل إنشاء أحزاب سياسية واالخنراط حبرية يف تلك األحزاب             

 لألنظمة املعمول هبا أو االمتناع عن االخنراط فيها، واملشاركة يف نـشاط األحـزاب                وفقاً
 .السياسية واخلروج من صفوفها دون أي قيود

دئ الطوعيـة واملـساواة والتـسامح       حزاب السياسية إىل مبـا    ويستند نشاط األ    -١٢٦
 ولألحزاب السياسية احلرية يف حتديد اهليكل اخلاص هبـا،          ،واالستقاللية والشرعية والعالنية  

 .وكذلك األهداف وأمناط النشاط اخلاصة هبا

وال جيوز لنشاط األحزاب السياسية أن يقيد حقوق اإلنسان واملواطن أو حرياهتمـا               -١٢٧
وتعمل األحزاب السياسية عالنية وينبغـي  .  تركمانستان وقوانينها  املنصوص عليها يف دستور   

 .لرباجمها وعملها وأي معلومات أخرى متعلقة هبا أن تكون متاحة للمأل

  اختاذ تدابري كافية حلماية حرية األديان  -خامس عشر

املعتقد  لقانون تركمانستان املتعلق حبرية املعتقد واجلمعيات الدينية، تعترب حرية           وفقاً  -١٢٨
 من حقوق املواطن اليت يكفلها الدستور يف اعتناق عقيدة دينية بعينها أو االمتناع عـن                حقاً
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اعتناق أي ديانة، والتعبري عن قناعاته املتصلة بعالقته بالدين ونشر تلك القناعات، واملشاركة             
  .يف ممارسة الشعائر والطقوس واالحتفاالت الدينية

 من أشكال اإلكراه لدى قيام املواطن بتحديـد عالقتـه    وال جيوز ممارسة أي شكل      -١٢٩
بالدين، أو باعتناق الدين أو عدم اعتناقه، أو مبشاركته يف الشعائر والطقوس واالحتفـاالت              

 .الدينية أو عدم مشاركته فيها، أو بتلقي التعليم الديين

دائمـة أو   ويتمتع املواطنون األجانب واألشخاص عدميو اجلنسية، املقيمون بصورة           -١٣٠
مؤقتة يف تركمانستان، حبرية املعتقد سواء بسواء مع مـواطين تركمانـستان، ويتحملـون              

 . ألحكام التشريع املعمول به يف البلدوفقاًاملسؤولية 

وختضع أي قيود مباشرة أو غري مباشرة متس احلقوق، أو أي امتيـازات مرتبطـة                 -١٣١
يت العداوة أو احلقـد أو امتـهان املـشاعر،           عن إثارة نعر   بقناعات دينية أو إحلادية، فضالً    

 .للمسؤولية القانونية وفق التشريع املعمول به يف تركمانستان

ويكفل قانون تركمانستان املتعلق حبرية املعتقد واجلمعيات الدينية حق كل فـرد يف               -١٣٢
 أي   حالياً وجيّرم تشريع تركمانستان املعمول به    . حرية املعتقد، ومينع التمييز على أساس الدين      

 ١٥٤املادة  (عمل يهدف إىل منع املواطنني من إعمال حقهم يف ممارسة حرية الرأي واملعتقد              
 أي عمل يهدف إىل التحريض علـى        أيضاًوجيرم القانون   ). من القانون اجلنائي لتركمانستان   

 ). من القانون اجلنائي لتركمانستان١٦٨ و١٤٥املادتان (التمييز الديين أو العنصري 

وخيضع نظام تسجيل املؤسسات االجتماعية والدينية يف تركمانستان لقواعد تسجيل            -١٣٣
 كـانون   ١٤املؤسسات االجتماعية والدينية اليت أقرت مبوجب مرسوم رئاسـي مـؤرخ            

 .٢٠٠٤يناير /الثاين

وتقوم وزارة العدل يف تركمانستان بتسجيل اجلمعيات بصرف النظر عن نوعهـا،              -١٣٤
وع املنظمات غري احلكومية األجنبية املنـشأة يف إقلـيم تركمانـستان             عن تسجيل فر   فضالً

 .ومكاتبها التمثيلية

 بطلب من جملس    أيضاًوتتوىل وزارة العدل يف تركمانستان تسجيل اجلمعيات الدينية           -١٣٥
 .الشؤون الدينية لدى رئاسة اجلمهورية) غنغيش(

ع الشخص الذي يقوم بنـشاط      وخيض. وحيظر نشاط اجلمعيات الدينية غري املسجلة       -١٣٦
 . ملا هو منصوص عليه يف تشريع تركمانستانوفقاًباسم مجعية دينية غري مسجلة للمسؤولية 

 مجعيـات   ١٠٤ مجعية، من بينها     ١٢٨السجل احلايل للجمعيات الدينية     يف   وقُيدت  -١٣٧
عية  مج ١١ مجعية أرثوذكسية و   ١٣ مجعيات شيعية، و   ٥ مجعية سنية و   ٩٩إسالمية مكونة من    

 . أخرىمتثل أدياناً
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، وبدعوة من حكومة تركمانستان، زارت مقررة األمـم         ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   -١٣٨
وتعكف . ، تركمانستان  أمساء جاهالفري ، السيدة   املعنية حبرية الدين أو املعتقد    املتحدة اخلاصة   

التوصـيات  اهلياكل الوطنية ذات الصلة، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، على دراسـة             
 .الواردة يف تقرير املقررة اخلاصة بغية املضي يف حتسني النصوص التشريعية املعمول هبا حالياً

 عن ذلك، جيري العمل على عقد حلقات دراسية مكرسة لتحليل التشريعات            فضالً  -١٣٩
شارك وسوف ي . املنظمة لنشاط اجلمعيات الدينية األجنبية والتابعة لبلدان احتاد الدول املستقلة         

يف تلك احللقات خرباء دوليون وممثلون عن هياكل تركمانستان ذات الصلة، كما سـوف              
  .جيري إعداد توصيات تتعلق بتحسني األساس التشريعي يف هذا امليدان

  احترام حق كل فرد يف مغادرة بلده حبرية  -س عشرساد
 تان املتعلق باهلجرة  انون تركمانس ترد األسس احلقوقية للتوصية املذكورة أعاله يف ق         -١٤٠

 لدستور تركمانستان وأحكام القانون الـدويل       وفقاً والذي حيدد،    )٢٠١٢ مارس/ آذار ٣١(
املتعارف عليها، نظام دخول تركمانستان واإلقامة يف إقليمها ومغادرة مواطين تركمانـستان        

ملتعلقـة  واملواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية هلا، كما حيدد العالقات احلقوقيـة ا           
  .بعمليات اهلجرة يف تركمانستان واختصاص أجهزة الدولة يف جمال تنظيم تلك العمليات

 من القانون املذكور، جيوز للمواطنني األجانب واألشخاص عدميي         ٦ للمادة   وفقاًو  -١٤١
 ألحكام وفقاًاجلنسية دخول إقليم تركمانستان واإلقامة فيه بناء على تأشرية دخول تعطى هلم 

 فيها على    تركمانستان طرفاً  دخلتالتشريعية، ما مل تنص املعاهدات الدولية اليت         نستانتركما
مـواطن   من قانون تركمانستان املتعلق باهلجرة فتكفل حق كل          ٢٤أما املادة   . خالف ذلك 

وال جيـوز حرمـان مـواطين    . من مواطين تركمانستان يف مغادرة إقليمها والعـودة إليـه     
وجيوز مؤقتا تقييد احلق يف مغادرة اإلقليم       . مغادرة البلد والعودة إليه   تركمانستان من احلق يف     

 . من ذلك القانون٣٠ ألحكام املادة وفقاً

 .ويكفل تشريع تركمانستان ملواطين البلد املغادرين احلماية والتغطية  -١٤٢

اإليدز مـن   /البشريةتفعيل العمل على الوقاية من فريوس نقص املناعة           -سابع عشر
  املؤسسات التعليمية واإلعالميةخالل 
ية من فريوس نقـص املناعـة      يضطلع املركز الوطين ومراكز احملافظات اخلمس للوقا        -١٤٣
، باجلهود األساسية املبذولة    ٣٦  لانب خمتربات التشخيص املتخصصة ا    اإليدز، إىل ج  /البشرية

ية بالوقاية من اإليـدز  وتشمل أنشطة املؤسسات املعن. يف البلد يف سبيل الوقاية من تلك اآلفة 
اإلصـابة   توعية السكان، واختاذ تدابري وقائية، وتقدمي استشارات سابقة والحقة الختبارات         
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 عن إعداد وإصدار مواد إعالميـة       فضالًباملرض، وإجراء اختبارات لرصد تلك اإلصابات،       
 .تراعي الفئة العمرية املستهدفة وخصائصها

 ٧(ة،  البـشري  املناعة    من اإلصابة بفريوس نقص    قانون تركمانستان املتعلق بالوقاية    •
  ؛)٢٠٠١يوليه /متوز

اإليدز واألمراض األخـرى    /البشريةية من فريوس نقص املناعة      الربنامج الوطين للوقا   •
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة املنقولة جنسياً

  .٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة ةالبشريالربنامج الوطين ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة  •
مثل أحد العناصر اإللزامية للعمل الوقائي الذي يضطلع به املركز الوطين ومراكز            ويت  -١٤٤

احملافظات اخلمس للوقاية من اإليدز يف توزيع وسائل احلماية باجملان يف املؤسسات الطبيـة،              
  .والعيادات املغفلة، وأماكن جتمع الشباب

اإليدز، مت بـدعم    /البشريةوبغية توعية الشباب على الوقاية من فريوس نقص املناعة            -١٤٥
من صندوق األمم املتحدة للسكان تدشني مركزين شبابيني جيري يف إطارمها مـن منطلـق               

 .الندية تثقيف اجليل الناشئ يف هذا اجملال

أسـس سـالمة    " تدريس مادة جديدة بعنوان      ٢٠٠٨ يف املدارس منذ عام      وبدأت  -١٤٦
اشئون معارف بشأن املسائل املتعلقة بالوقاية      ، يتلقى يف إطارها التالمذة والن     "النشاط احليوي 

ويف إطـار   . اإليدز، والصحة اإلجنابية ومنط احلياة الـسليم      /البشريةمن فريوس نقص املناعة     
التعاون بني وزارة الصحة والصناعات الطبية ووزارة التعليم، يزاول مركز اإلعالم الـصحي             

، بدعم من   ٢٠١١ و ٢٠١٠ل عامي   مجيع احملافظات خال   عقدت يف سياقه يف      نشاطا إضافياً 
صندوق األمم املتحدة للسكان، حلقات دراسية من منطلق الندية بشأن الوقاية من فـريوس              

يستجمون يف  مراهقاً   ٨ ٧٧٠، من بينهم    مراهقاً ١٠ ١٥٠، شارك فيها    ةالبشرينقص املناعة   
الـصحي  باالشتراك مع أخصائيي بيـت الطلبـة        جعات الصحية الصيفية؛ كما أجريت      املنت

 مـن بـني      متطوعاً ٢٠وتلقى  ؛   طالباً ٦ ٢٥٩حوارات داخل املعاهد التعليمية شارك فيها       
اإليـدز؛  /البـشرية يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة        تدريباً  تالمذة الصفوف الثانوية    

مكتب  بدعم منو من وحدات الطوارئ؛  عسكريا١١٥ًوعقدت حلقات دراسية شارك فيها 
      يف إطـار مـشروع      مدرسـاً تـدريباً      ٣٦ تلقى   ،ملعين باملخدرات واجلرمية  األمم املتحدة ا  

وقام هؤالء  اإليدز،  /ةالبشريية من فريوس نقص املناعة      تعاون األسرة واملدارس يف سبيل الوقا     
 . أسرة٩١بتثقيف 

يف إطار مركز اإلعالم الصحي خط هاتف الثقة الذي يتيح          ح  تُتاف،  ٢٠٠٩ويف عام     -١٤٧
لنفساين والطبيب النسائي تقدمي استشارات سرية وإسداء املـساعدة االجتماعيـة           للطبيب ا 

بدعم من صندوق األمـم     و. النفسية للمراهقني والشبان، مبا يشمل مسائل الصحة اإلجنابية       
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توسيع دائرة هواتف الثقة لتشمل العاصمة عشق آباد وحمـافظيت داش          جرى  املتحدة للسكان   
 .أغوز وماري

اتفاقية مشتركة بـني إدارات وزارة الـصحة والـصناعات الطبيـة يف             ويف إطار     -١٤٨
، تقوم أجهزة إنفـاذ     )مركز اإلعالم الصحي واملركز الوطين للوقاية من اإليدز       (تركمانستان  

القانون واملنظمات غري احلكومية يف تركمانستان بنشاط تثقيفي واسع للتشجيع على منـط             
األمراض املنقولة عن طريـق     /اإليدز/البشرية املناعة   احلياة السليم، والوقاية من فريوس نقص     

 .االتصال اجلنسي واألمراض املهنية

 :وجيري بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان تنفيذ األنشطة التالية  -١٤٩

، على مساعدة الفئات املعرضة يف احلد        خبرياً ١١العمل، يف إطار فريق مكون من        •
  من خماطر السلوك املغامر؛

 يف  ةالبـشري ية اإلمكانات الوطنية يف ميدان الوقاية من فريوس نقص املناعـة            تنم •
صفوف الشباب من خالل إعداد مدربني علـى منـهج النديـة يف الوحـدات               

  العسكرية؛
    ، يف  يف احملافظـات   البـشرية قيام أخصائيي مراكز الوقاية من فريوس نقص املناعة          •

 ٦ يف    مدرباً ١٢٤اء أجانب، بإعداد     على أيدي خرب   ممن تلقوا إعداداً  ،  ٢٠١١عام  
 هلـذا   وحدات عسكرية رائدة زودوها بنموذج عمل أعد هذا العـام خصيـصاً           

  الغرض؛
املعرضة، بتنظيم دورات   ، بغية احلد من خماطر سلوك الفئات        ٢٠١١القيام يف عام     •

 خـدمات لـدى      منهن ٣٦٨جمال السلوك اآلمن، تلقى      امرأة يف    ٦٤٩    لتثقيفية  
  ؛مستشارين طبيني

 يف  البـشرية املساعدة على جتديد مكاتب مركز الوقاية من فريوس نقص املناعـة             •
افتتاح مركز طيب جماين ملساعدة الفئات املعرضة، بغية احلد من          حمافظة آخال هبدف    

  السلوك املغامر وتوسيع نطاق وصول احملتاجني إىل اخلدمات الطبية؛
رئيسية، على وسـائل احلمايـة،       حلصول الشباب، ال سيما ممثلو الفئات ال       تسهيالً •

شراء واقيات ذكرية وأنثوية وزعت على مجيع مراكز احملافظـات املعنيـة            جرى  
  لوقاية من اإليدز وبتنظيم األسرة؛با

يف سبيل تنمية قدرات األخصائيني الطبيني يف جمال األمراض السارية وبغية املضي             •
خرباء دوليني على إعـداد     العمل مع   جيري  يف تعزيز مستوى التعليم الطيب العايل،       

  ة بفريوس نقص املناعة املكتسب؛دليل وطين وبروتوكوالت سريرية بشأن اإلصاب
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بغية حتليل الوضع املتعلق بصياغة برنامج وطين للوقاية من فريوس نقـص املناعـة               •
. عارف وسلوكيات الفئات املعرضـة مـن الـسكان        ملدراسة  أجريت  ،  البشرية

املـستجيبني أُخطـرت بالـسبل      من  املائة   يف   ٩٢وخلصت الدراسة إىل أن نسبة      
منـهم  املائة   يف   ٨٨؛ واستوعبت نسبة    البشريةالرئيسية لنقل فريوس نقص املناعة      

بأماكن احلصول على مساعدة    املائة   يف   ٧٧ضرورة استخدام الواقي؛ وأُبلغت نسبة      
اء إىل أهنا تعلم أين ميكنـها إجـر  املائة  يف ٦٩طبية متخصصة، فيما أشارت نسبة     

  .البشريةفحص للتأكد من عدم إصابتها بفريوس نقص املناعة 
قامت الدائرة العاملية يف هيئـة اإلذاعـة        ويف إطار مشروع تطوير وسائط اإلعالم،         -١٥٠

الربيطانية، بالتعاون الوثيق مع املركز اإلعالمي التابع لوزارة الصحة والصناعات الطبيـة يف             
 غـىن   -صحة الشعب   " ووضع صيغة جديدة لربنامج      وتركمانستان، بإنشاء وجتهيز استودي   

  .مبا يتالءم واملعايري الدولية" ألطني أصري"على قناة " البلد
 بـشأن سـلوك املـراهقني الـسليم يف     ٢٠١٢وهدفت الدراسة اليت أجريت عام        -١٥١

، إىل استـشعار    مسح عنقودي متعدد املؤشـرات    ما تبعها يف العام نفسه من       وتركمانستان،  
وعي لدى املراهقني، وكذلك لدى الرجال والنساء إزاء املسائل املتعلقة بفـريوس            مستوى ال 

 حتليل نتائج األحباث وإعداد تقـارير       وجيري حالياً . اإليدز والوقاية منه  /البشريةنقص املناعة   
 .بشأهنا

وبغية املضي يف توعية السكان إزاء مسائل الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة                  -١٥٢
، سوف يواصل مركز اإلعالم التابع لوزارة الصحة والصناعات الطبية العمـل          اإليدز/البشرية

 .على تثقيف خمتلف فئات السكان هبذا الشأن

كما جيري عقد لقاءات وحوارات مع السكان، ال سيما العمـال واملوظفـون يف                -١٥٣
 .املؤسسات واملنشآت

ة تالمذة الصفوف الثانوية     تنظيم أنشطة تثقيفية خمتلفة للمضي يف توعي       أيضاًوجيري    -١٥٤
 .يف املدارس العامة بتركمانستان

اإليدز وانتشاره  /البشريةوجيري إعداد مواد إعالمية للوقاية من فريوس نقص املناعة            -١٥٥
 .يف صفوف السكان

 تنظيم حلقات دراسية ملدرسي املدارس املتوسطة بغرض تثقـيفهم يف           أيضاًوجيري    -١٥٦
يـة مـن فـريوس نقـص املناعـة          بشأن الوقا " اط احليوي أسس سالمة النش  "إطار مادة   

 .اإليدز/البشرية

وجيري كذلك عقد حلقات دراسية ودورات خلرجيي املعاهد الطبية، مبـن فـيهم               -١٥٧
 .اإليدز/البشرية، بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة العامون واملمرضاتاألطباء 
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ع لوزارة الصحة والـصناعات الطبيـة       ، يشارك أخصائيو مركز اإلعالم التاب     وأخرياً  -١٥٨
الدراسية املعنية بتدريب العاملني الطبيني علـى       ريبية و مشاركة فعالة يف خمتلف احللقات التد     

 .اإليدز/ل الوقاية من فريوس نقص املناعةالتثقيف الصحي يف جما

  مواصلة حتسني األوضاع التعليمية  -ثامن عشر 
انستان مع املعايري الدولية، مت مبوجـب مرسـوم         بغية مواءمة نظام التعليم يف تركم       -١٥٩

، حتديـد املرحلـة     ٢٠٠٨-٢٠٠٧سبتمرب من العام الدراسي     /لول أي ١ من   اعتباراًرئاسي،  
التعليمية يف املدارس املتوسطة بعشر سنوات، ويف املعاهد العليا خبمس سنوات، ويف كليـات              

ر لتمديد مرحلة التعليم     وضع تصو  وجيري حالياً . الطب وبعض كليات الفنون بست سنوات     
  . سنة١٢املتوسط إىل 

اصل حكومة تركمانستان، يف إطار إصالح نظام التعليم والعلوم، تأكيد إلزامية           وتو  -١٦٠
  .ما يتعلق بالتعليمالصكوك الصادرة يف دول اخلارج في لألحكام الدولية، بوفقاًاإلقرار، 
نولوجيـا املتعـددة الوسـائط      املدارس املتوسطة واملعاهـد العليـا بالتك      وُجهزت    -١٦١

 إىل منهجيات التعليم التفاعليـة،      وباحلواسيب، على حنو يتيح لشباب تركمانستان، استناداً      
  . للمعايري الدراسية الدوليةوفقاًحتصيل العلوم 

 .مدارس داخلية ألوالد املناطق النائيةتحت افُتأما يف احملافظات، فقد   -١٦٢

شاره يف تركمانستان مستوى رفيعا من العلم واملعارف يف         وتضمن جمانية التعليم وانت     -١٦٣
 .صفوف السكان

،  جديداً  ختصصاً ١٨ واعُتمد، ازداد التحاق الطالب باجلامعات،      ٢٠٠٨ ومنذ عام     -١٦٤
منها اللغة واألدب اإليطاليان، واللغة واألدب الصينيان، واللغتـان الكوريـة واإلسـبانية؛             

ة؛ ومحاية النباتات؛ واألسواق املاليـة العامليـة والتأمينـات؛          والكيمياء الزراعية وعلوم الترب   
والقانون الدويل؛ والعالقات الدولية والدبلوماسية؛ والصحافة الدولية، والتجارة؛ واهلندسـة          

 .الصناعية، يف مجلة ختصصات

   إىل إدماج املعايري الدولية يف التعليمالراميةمواصلة اجلهود   -تاسع عشر
 على وضع تصور لتمديد مرحلة التعليم        التعليم يف تركمانستان حالياً    تعكف وزارة   -١٦٥

 . سنة وصياغة مشاريع معايري تعليمية حكومية لتلك املرحلة١٢املتوسط إىل 
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  توصيات ستدرسها تركمانستان    

  للمحكمة اجلنائية الدوليةاألساسي االنضمام إىل نظام روما   -١  

  التفاقية مناهضة التعذيبالتصديق على الربوتوكول االختياري     

   للربوتوكولوفقاًإنشاء آلية وقائية وطنية     

   للمحكمة اجلنائية الدولية األساسياالنضمام إىل نظام روماما يتعلق بالتوصية بفي  )أ(  
يستلزم االعتراف هبذا الصك الدويل إدماج معايري القانون املوضوعي واإلجرائي يف             -١٦٦

. ن، وال سيما القانون اجلنائي وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة         الصكوك التشريعية ألوزبكستا  
 مبوجب أحكام القانون اإلجرائـي تـسوية       وبإقرار هذا الصك احلقوقي الدويل، يصبح لزاماً      

وينبغي أن  . عملية تسليم مواطين تركمانستان للمحاكمة وسوى ذلك من املسائل اإلجرائية         
ن حقة اجلرائم املشار إليها، حيث إ     انية مال تكون لدى األطراف يف نظام روما األساسي إمك       

النظام القضائي الوطين ) أو ال يرغب(ال يستطيع عمل احملكمة سوف يقتصر على اجلرائم اليت     
   .املعاقبة عليها

ويف حال التصديق على نظام روما األساسي، سوف تصطدم تركمانستان مبـشكلة            -١٦٧
إذ ينبغي، على سبيل املثال، تـضمني       . لقانويناإنفاذ هذا النظام وإدماج أحكامه يف نظامها        

. قانون تركمانستان اجلنائي تصنيفات من قبيل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب           
 من قـانون تركمانـستان      ١٦٨، فمنصوص عليها أصالً يف املادة       اإلبادة اجلماعية أما جرمية   
. لوارد يف نظام رومـا األساسـي      عريف ا ويتطابق تعريف هذه اجلرمية عملياً مع الت      . اجلنائي
ما يتعلق باجلرائم    سنة في  ٣٠تصل إىل   سجن  ينص قانون تركمانستان اجلنائي على مدد        وال

  .التراكمية
ويف الوقت نفسه، قد تربز ضرورة إدخال تعديالت علـى قـانون تركمانـستان                -١٦٨

ـ         . للعقوبات ة موجـودين يف    فاألشخاص املطلوب تسليمهم قد ال يزالون حىت تلك اللحظ
زنزانات احلبس االحتياطي الفردية أو يف غرف التحقيق االنفرادية، مما يتطلب وضع أحكـام        
تفصيلية تنظم تصرفات العاملني يف تلك املؤسسات، وكذلك حقوق األشخاص احملتجـزين            

  . بأمر من اهليئة الدولية املعنية
فاقيات جنيف األربعـة    ، انضمت تركمانستان إىل ات    ١٩٩٢أبريل  /نيسان ١٠ويف    -١٦٩
  .  املتعلقة بالقانون اإلنساين والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا١٩٤٩لعام 
 من االتفاقيات األربـع     ١٤٦ و ١٢٩ و ٥٠ و ٤٩ من املواد    ١الفقرة   ألحكام   وفقاًو  -١٧٠

يلزم لفرض عقوبات جزائيـة     تتخذ أي إجراء تشريعي     "اقدة بأن   املتعاألطراف  تتعهد  كافة،  
للقانون " ة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باعتراف إحدى املخالفات اجلسيمة          فعال
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، )١٤٧ و ١٣٠ و ٥١ و ٥٠املواد  (املخالفات  وتورد كل اتفاقية قائمة بتلك      . الدويل اإلنساين 
 مـن   ٨٥ مـن املـادة      ٤ و ٣والفقـرتني    ١١ من املادة    ٤الفقرة  أُتبعت بقائمة أخرى يف     

 ُيشار إىل أن التقصري يف اختاذ تدابري حبق األشخاص املشار إلـيهم             الربوتوكول األول، حيث  
  ). من الربوتوكول األول٨٦املادة (يعترب كذلك انتهاكاً خطرياً 

ويعين االعتراف مبعايري القانون الدويل املنظم للمسؤولية عن ارتكاب جرمية إبـادة              -١٧١
ب وجرائم االعتداء، واملنطوي علـى      األجناس واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم احلر      

مسؤولية قانونية دولية عن ارتكاب تلك اجلرائم، فضالً عن إدماج تلك األحكام الحقـاً يف               
على املستوى الوطين، وهـذا يـشمل        تشريع تركمانستان، االمتثال ألحكام القانون الدويل     

  . أحكام اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا
يد أنه جيدر مراعاة أن االعتراف بوالية احملكمة اجلنائية الدولية يعين أن هذه اهليئـة               ب  -١٧٢

عالوة . سوف متارس القضاء حبق مواطين تركمانستان الذين يرتكبون جرائم من هذا القبيل           
على ذلك، ترتبط هذه املسألة ارتباطاً مباشراً مبوضوع السيادة، حيث تكون الدولة آنـذاك              

 مواطنيها إىل اهليئة الدولية، مما يناقض املبادئ الدستورية للدولة وحيتم، يف حال             ملزمة بتسليم 
فضالً عن ذلـك، قـد   . االنضمام إىل تلك اهليئة، إدخال تعديالت على تشريع تركمانستان       

يقضي الشخص احملكوم مبوجب قرار من احملكمة الدولية مدة عقوبته يف دولة ثالثة حتـددها               
ن هنا، ينبغي التماس هنج متوازن لدى اختاذ قرار بشأن مسألة االنضمام إىل             م. احملكمة الدولية 

  . نظام روما األساسي

فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول اإلضايف التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائيـة           )ب(  
  وطنية 
 وإقرار  وقد مت بوجه خاص وضع    . تضطلع تركمانستان بنشاط هادف يف هذا االجتاه        -١٧٣

 )١(١٨٢ املادة نتيجة لذلك أُقرت  و. قانون يتعلق بإدخال إضافات على قانون تركمانستان اجلنائي       
  .من قانون تركمانستان اجلنائي اليت صنفت فعل التعذيب وجرمته

    من قانون العقوبات املعمول به منـذ       ١٢٥ و ٨٨ و ٨فضالً عن ذلك، تنص املواد        -١٧٤
  . تعذيب حبق احملتجزين على حظر ممارسة ال٢٠١١عام 
  .وهكذا، جيري اختاذ تدابري على املستوى الوطين حلظر التعذيب  -١٧٥
إذ ال بد هلذه الغاية من درس       . بيد أنه ينبغي سلوك هنج متوازن إزاء مسألة التصديق          -١٧٦

يف البلدان اليت صدقت على هذا الربوتوكول يف سبيل إدماج          السجون  النظام التشريعي ونظام    
وينبغي البحث مع اإلدارات املعنية يف آلية املشاركة    . يف نظامنا الوطين  القانونية  لصكوك  تلك ا 

يف هذا الربوتوكول وجدوى تلك املشاركة ومراعاة ما ختلـص بـه تلـك اإلدارات مـن                 
  . استنتاجات
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 ملبادئ باريس يف سبيل إسداء املـشورة        وفقاًإنشاء معهد وطين مستقل حلقوق اإلنسان         -٢  
   والنظر يف شكاوى املواطننيللحكومة

تتوىل حكومة تركمانستان حالياً تنفيذ مشروع مشترك بني املفوضـية األوروبيـة              -١٧٧
تعزيز قدرات تركمانستان الوطنية يف جمـال تعزيـز         "وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنوان      

  ".٢٠١٣-٢٠٠٩ومحاية حقوق اإلنسان يف الفترة 
 حلقة دراسية بشأن مبادئ باريس هبدف إجـراء         ُعقدت،  ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -١٧٨

 وفقـاً دراسة تفصيلية لوالية ومهام املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
وشارك يف احللقة الدراسية اخلبري الدويل يف جمال حقوق اإلنـسان الـسيد             . للمعايري الدولية 
  .ريتشارد كارفر

رحلة استكشافية ألعضاء الربملان وممثلي اهلياكل      ُنظمت  ،  ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   -١٧٩
  .احلكومية واملؤسسات التعليمية العليا إىل املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان

ما يتعلق بإنشاء مؤسـسات     لدان اخلارج وخرباهتا العملية في    وتتواصل دراسة جتربة ب     -١٨٠
  . ملبادئ باريسوفقاًسات مستقلة معنية حبقوق اإلنسان ومواصلة عمل هذه املؤس

  النظر يف مسألة دعوة املقررين اخلاصني  -٣  
  الـسامية  جيري حالياً النظر يف مسألة دعوة املقررين اخلاصني ملفوضية األمم املتحدة            -١٨١

  .حلقوق اإلنسان إىل تركمانستان

  ازمن ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة يف أماكن االحتجوغريه حظر التعذيب   -٤  
 من دستور تركمانستان، ال جيوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو           ٢٣ للمادة   وفقاً  -١٨٢

وينظم قـانون تركمانـستان اجلنـائي       . للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
بوضوح تام تدابري املساءلة اجلنائية عن جرائم من هذا القبيل ترتكب حبق أشخاص مبا ميـس                

  .حتهمحياهتم أو ص

 للواليـة   وفقـاً إفساح اجملال أمام ممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة احملتجزين،             -٥  
   هبماملنوطة
يويل قانون عقوبات تركمانستان أمهية خاصة للمسائل املتعلقـة بتفتـيش أمـاكن       -١٨٣

  .االحتجاز
 اإلشراف على نشاط     ألحكام القانون املذكور، تتوىل هيئات السلطة التنفيذية       وفقاًف  -١٨٤

ففي جمال إصالح احملكوم عليهم وتنفيذ الرقابة       . بتنفيذ العقوبات واملكلفة  األجهزة التابعة هلا    
االجتماعية على نشاط األجهزة املعنية بتنفيذ العقوبات وسواها مـن التـدابري ذات البعـد               

جهزة املعنيـة بتنفيـذ     القانوين اجلنائي، تعمل جلان تابعة للبلديات على تعزيز الرقابة على األ          
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العقوبات اجلنائية مبا يكفل تقيد تلك األجهزة بالشرعية لدى تعاملها مع األشخاص الـذين              
أما احملكـوم   . يقضون مدد عقوبتهم وأولئك الذين أفرج عنهم لكنهم ال يزالون حتت املراقبة           

دن ذات حقـوق  جلان خمصصة تابعة لبلديات املناطق أو للمشؤوهنم عليهم من القُّصر فتتوىل  
  .املناطق
 ،٢٠١٠ مارس/ آذار ٣١كمانستان مؤرخ   ومبوجب مرسوم صادر عن رئاسة مجهورية تر        -١٨٥

بشأن إقرار األحكام املتعلقة بعمل جلنة اإلشراف على تشديد الرقابة على األجهـزة املعنيـة               
ألشـخاص  بتنفيذ العقوبات اجلنائية مبا يكفل تقيد تلك األجهزة بالشرعية لدى تعاملها مع ا            

ُشكلت الذين يقضون مدد عقوبتهم وأولئك الذين أفرج عنهم لكنهم ال يزالون حتت املراقبة،          
يف إطار رئاسة جملس الوزراء، وبلديات احملافظات ومدينة عشق آباد واملناطق واملـدن ذات              
حقوق املناطق، جلان مراقبة تعمل مع األشخاص احملكوم عليهم وأولئك اخلاضعني للمراقبـة             

  . اإلفراج عنهمبعد
، ٢٠١٢-٢٠١١وقد زارت وفود اللجنة الدولية للصليب األمحر، خـالل الفتـرة          -١٨٦

  :األماكن التالية
 التابعـة إلدارة شـرطة      AN-R/4مؤسسة العمل والعالج    : ٢٠١١يوليه  / متوز ١٦ •

آخال، حيث تعرفت على الظروف املتاحة لألشخاص املوجـودين هنـاك، كمـا           
  ة النسائية اجلديدة؛تعرفت على مشروع اجلماع

  ورشة بناء اجلماعة النسائية اجلديدة يف مدينة داش أغوز؛: ٢٠١٢أبريل / نيسان٦ •
 التابعة إلدارة شرطة حمافظة ماري اليت       MK-K/18إصالحية  : ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٧ •

   عليهم؛ حمكوماًتضم قّصراً
تـابع  ال) للعقوبات املشددة (القسم املتخصص   : ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠ •

 .إلدارة شرطة آخال يف حمافظة تيجني

وأتيحت للخرباء الدوليني أثناء زياراهتم فرصة االطالع على مرافق املؤسسات كافة،             -١٨٧
حيث زاروا غرف النوم، وقاعات التغذية، وأجنحة االغتسال وتنظيف املالبـس، وقاعـات    

بات، واملباين الطبية، واملرافق االجتماع، وغرف األحاديث اهلاتفية، واملدارس املتوسطة، واملكت  
. الرياضية، ومناطق اإلنتاج، وورش العمل، وصاالت احلالقة، والنوادي واألجنحة اإلداريـة          

  .كما تسىن هلم االطالع على سري أعمال البناء داخل اجملّمعات
والحظ اخلرباء الدوليون أن مجيع املرافق اليت اطلعوا عليها جمهزة باملعدات واألثـاث     -١٨٨

واألجهزة الطبية واملعدات الرياضية وآالت اإلنتاج احلديثة، وأن الظروف املالئمـة مهيـأة             
، لألشـخاص احملكـوم علـيهم      للدراسة والراحة، وأن نظام التغذية واللباس مؤمن بالكامل       

أما األطفال فيخـضعون  . ويشهد على ذلك الشكل الالئق للقّصر املوجودين داخل اجملمعات 
ومن األمور اإلجيابية اليت الحظها اخلرباء      . مة، وخيصص لتربيتهم زمن كاف    لعناية طبية مالئ  
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إمنا يتيح لإلدارة اجلمـع     الرتالء  الدوليون أن تنظيم العمل وإعمال نظام الرقابة بالفيديو على          
  .حبرية داخل اإلصالحيةالرتالء بني النظام الصارم وتنقل 

واملدافعني عن احلقوق، مبا يتيح هلم مزاولة       الدفاع عن حقوق اإلنسان اخلاصة بالصحفيني         -٦  
  نشاطهم بصورة سلمية

قرَّ قانون تركمانستان املتعلِّق بوسائط اإلعالم الذي تـنص         ، أُ ٢٠١٢يف أواخر عام      -١٨٩
وتضمن الدولـة حريـة    .  منه على أن وسائط اإلعالم يف تركمانستان تتمّتع باحلرية         ٤املادة  

ها وال جيوز ألحد أن حيظر على وسـائط اإلعـالم نـشر         وسائط اإلعالم يف التعبري عن رأي     
شري وت. مبا يتفق والقانون  معلومات تثري اهتمام اجملتمع أو أن يعيق نشرها لتلك املعلومات إال            

من املادة املذكورة إىل سياسة تركمانستان يف جمال حظر الرقابة على نشاط وسائط              ٢الفقرة  
  .اإلعالم والتدخُّل فيه

  مة دستورية ونظام ألمني املظاملإنشاء حمك  -٧  
  مركزيـاً  تويل مؤسسات الدولة واملؤسسات االجتماعية يف تركمانستان اهتمامـاً          -١٩٠

للممارسة القضائية ولتجربة الدفاع عن حقوق اإلنسان، حيث خيضع هذان اجلانبان لتحليل            
عيار الوحيد هنـا    وامل. ودراسة شاملني بغية تنظيم العمل على حنو أكثر تقدمية يف هذا اجملال           

يتمثل يف مدى صوابية ومقبولية أي مؤسسة قادرة على رفع مستوى العمل يف جمال حقـوق          
  .املواطن وواجباته

اختاذ كل ما يلزم من تدابري لتحرير وسائط اإلعالم وتشجيع التعّددية يف إطارها ورفـع                 -٨  
وقف ممارسـة   . املعاقبةمجيع القيود اليت تقف يف وجه إمكانية انتقاد احلكومة دون خشية            

  التعيني احلكومي للمحّررين ومديري وسائط اإلعالم
، )٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ٢٤( انستان املتعلِّق بوسائط اإلعالم   ال ينص قانون تركم     -١٩١

أو سواه من الصكوك القانونية لتركمانستان، على أحكام تقيِّد النقد الرتيـه واملوضـوعي              
من حيث  خالله شخصية املرّشح    ُتدرس  عيني احملّررين بإجراء موضوعي     ومترُّ عملية ت  . والعادل

مسألة تعيينه يف ذلـك     يف  أهليته ومرجعيته وأخالقيته يف قيادة واسطة اإلعالم، وبالتايل البت          
  .املنصب الرفيع

  حظر القيود على جمموعات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان  -٩  
 منه، حق املـواطن الدسـتوري يف إنـشاء          ٣نستان، يف املادة    ينظِّم دستور تركما    -١٩٢

تركمانستان املتعلِّـق باجلمعيـات     وحيرص قانون   . مجعيات تعمل يف إطار الدستور والقانون     
 كذلك على إعمال حق املواطن يف إنـشاء اجلمعيـات           )٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣(

  . من خياراته الشخصيةانطالقاً
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شخاص يف االمتناع عن تأدية اخلدمة العسكرية اإللزامية ألسباب دينية          االعتراف حبق األ    -١٠  
  ووقف مالحقتهم ومعاودة معاقبتهم

الكف عن هتويل أعضاء اجلماعات الدينية؛ وتأمني الوصول إىل املواد الدينيـة وحيازهتـا           
 واستخدامها

تدّخل يف نشاط   ال تنيط تركمانستان باجلمعيات الدينية أي مهام حكومية، وال هي ت            -١٩٣
  .مل يتناقض عمل هذه األخرية مع تشريع تركمانستانما تلك اجلمعيات 

إذ حيظـر اسـتخدام     . واجلمعيات الدينية ملزمة بالتقيُّد بأحكام تشريع تركمانستان        -١٩٤
الدين يف أغراض الدعاية املناهضة للدولة أو للقانون، أو بث العداوة أو البغضاء أو اخلالفات               

ت، أو املس مبكارم األخالق والوفاق املدين داخل اجملتمع، أو نـشر افتـراءات              بني القوميا 
تزعزع األوضاع أو تبث الفزع يف نفوس السكان، أو خترِّب العالقات بني الناس أو تـؤّدي                

  .إىل أفعال تستهدف الدولة أو اجملتمع أو الفرد
سات الدينيـة الـيت     وحيظر نشاط اجلمعيات والتيارات واملذاهب وسواها من املؤس         -١٩٥

تشجِّع على اإلرهاب أو االّتجار غري املشروع باملخدِّرات أو سوى ذلك مـن اجلـرائم، أو                
  .الدعاية هلذه اجلرائم

وختضع أي حماوالت للضغط على أجهزة الدولة أو مسؤوليها أو أي نشاط ديين غري                -١٩٦
ملنصوص عليها يف تـشريع     شرعي، مبا يف ذلك األنشطة اليت جتري داخل املنازل، للعقوبات ا          

  .تركمانستان
ومتارس األجهزة املالية والضريبية الرقابة على مصادر دخل اجلمعيات الدينية، ومبالغ             -١٩٧

  . لتشريع تركمانستانوفقاًاألموال اليت حتصل عليها، والضرائب والرسوم اليت تسدِّدها 
صوص عليها يف تشريع البلد،     وتقدِّم وزارة العدل يف تركمانستان، وفق األنظمة املن         -١٩٨

جلهاز الدولة املخول بذلك معلومات عن املشاريع والربامج املتعلِّقة باملساعدة الفنية واملاليـة             
اجلمعيات الدينية، مبا يف ذلك املنح، يف حال جتاوز جمموعهـا     واإلنسانية األجنبية اليت تتلقاها   

  .وع نشاط اجلمعية احلاصلة على املساعدةالعتبة احملدَّدة أو يف حال تنافت تلك املوارد مع ن
ويتم اإلشراف على تقيد اجلمعيات الدينية بالقواعد واملعايري القائمة ومراقبة تنفيذها             -١٩٩

لتلك القواعد واملعايري بواسطة أجهزة اإلشراف واملراقبة احلكومية يف جماالت محاية البيئـة،             
  .ة من األوبئة وسواها من امليادينوالوقاية من احلرائق، والوقاية الصحية والوقاي

 من قانون تركمانستان املتعلِّق حبرية املعتقـد واجلمعيـات      ٢٠ ألحكام املادة    وفقاًو  -٢٠٠
الدينية، حيق ملواطين تركمانستان وللجمعيات الدينية حيازة واستخدام مواد دينية يف أي لغة             

  .صلةخيتاروهنا، فضالً عن أي مواد أو مطبوعات دينية أخرى ذات 



A/HRC/WG.6/16/TKM/1 

37 GE.13-10602 

وال جيوز إعداد أو استرياد أو تصدير أو نشر أي مواد مطبوعة تـؤّدي إىل تـأجيج            -٢٠١
ويعاقب على هذه األفعـال مبوجـب تـشريعات         . الصراعات الدينية أو القومية أو العرقية     

  .تركمانستان
 ويتولّى جملس الشؤون الدينية التابع لرئاسة اجلمهورية تسليم وتوزيع املواد الدينيـة             -٢٠٢

  . املطبوعة يف اخلارج بعد التثبُّت من حمتواها
وخيضع إعداد املطبوعات واملواد السينمائية واملصورة واملسموعة وسوى ذلك مـن             -٢٠٣

املواد اليت تدعو إىل التطرُّف الديين أو االنفصالية أو األصولية، وكذلك حفظ تلـك املـواد                
   . ألحكام تشريع تركمانستانوفقاًونشرها، للمسؤولية 

        


