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  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  )ج(١٥للفقرة اً وجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقم
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *تركمانستان

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١( من أصحاب املصلحة   ١٤هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
وال يتضمن التقرير . ها جملس حقوق اإلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمد. الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن 
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه               . مبطالبات حمّددة 

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه           .  جير تغيري النصوص األصلية    بقدر املستطاع مل  
وتتاح على املوقع الشبكي    . املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

وبالنظر إىل كون دورية االستعراض     . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
  يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعـت                   

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بعد 
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  واإلطار األساسية املعلومات -  أوالً
   اإلطار الدستوري والتشريعي- ألف 

 االحتاد الـدويل حلقـوق   للمعايري الدولية يؤديان، حسب ية منافاتأو وجود تشريعإن غياب القوانني   - ١

 على نطاق )٢(قوق اإلنسانحل  جسيمة ومنظمة املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان، إىل انتهاكاتاإلنسان
 الربملـان يف     للدستور سـيقدم إىل     كامل  إىل اإلعالن عن إصالح     حدود بالمراسلون  وقد أشارت منظمة    . واسع
  .)٣(سبتمرب/أيلول

  املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها اإلطار - باء 

انفـراد الـسلطة     أن واملبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنـسان اإلنسان االحتاد الدويل حلقوقيرى   - ٢
والنظام القضائي  "املُخوَّلة سلطات عامة" يؤدي إىل وضعٍ تصبح فيه مجيع اهلياكل التنفيذية مبمارسة كل السلطات

   .)٤( إيديولوجية يف خدمة النظامأدواٍت

  الواقع أرض اإلنسان ومحايتها على حقوق تعزيز -  ثانياً
  اإلنسان حلقوق الدولية االلتزامات  تنفيذ- ألف 

   املساواة وعدم التمييز- ١

ومنظمـة   (Labrys)  وثنائيي امليول اجلنسية واجلـنس     املثلينياملثليات و جاء يف تقرير مشترك بني منظمة        - ٣
مبادرة احلقوق اجلنسية ومنظمات أخرى، أن ظاهرة الزواج املدبَّر ظاهرة شائعة يف تركمانستان وال ميكن للنساء                

 من اجلماعة العرقية أو القبلية أو كيةزإىل تإىل احلاجة إىل موافقة األبوين أو اً يف غالب األحيان اختيار الشريك نظر
  وتتعرض النساء اللوايت ُيعتقد أهنن ميارسن اجلنس قبل الزواج إىل الوصـم،            . ي معني إىل مركز اجتماعي واقتصاد   

يف تعامل الرجال مع الشابات كما يؤدي إىل العنف ضد اً  أيضذلكويؤثر . مما يؤثر يف صحتهن العاطفية واجلنسية
 ال يقبلون بالنساء املطلقات  ختشى الكثري من النساء الطالق ألن اجملتمع وأصحاب العمل  نويف تركمانستا . النساء

 مجيع النساء املطلقات العامالت يف الوزارة حبجة ٢٠٠٨فقد طرد وزير النقل يف تركمانستان يف خريف . وأطفاهلن
وميكن للرجال، من الناحية االجتماعية، تكوين أكثر من . أهنن ال يعكسن أخالق وصورة املرأة التركمانية احلقيقية

كثر من عالقة جنسية مع نساء أخريات خارج العالقة الزوجية بالرغم من حظـر تعـدد                 أ إقامةأسرة واحدة أو    
  .)٥(الزوجات يف تركمانستان

 املنشأ اإلثين أنه جرت العادة لعدة سنني يف تركمانستان على البحث يف الدولية العفو منظمةوقد أفادت   - ٤
 ال ميكنه إثنية أقلية منحدراً منفََمْن كان . العلياألقارب وأجداد املرشحني إىل الوظائف احلكومية سيما الوظائف      

 مـن القـانون التـشريعي املـؤرخ         ٢ من املادة    ٣وينص اجلزء   . يف غالب األحيان الوصول إىل هذه الوظائف      
على أن عمليـة   " اختيار قادة احلكومة وموظفي اخلدمات احلكومية يف تركمانستان       " بشأن   ٢٠٠٢أغسطس  /آب

، ولكن أجزاء أخرى من القانون جتعل االنتقاء        اإلثيناالعتبار أصلهم   يف  ال جيب أن تأخذ     اختيار موظفي احلكومة    
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" تواصل صفات أخالقية محيدة على مدى عدة أجيال       " مبدأ   على أنّ  ٢ من املادة    ٧ اجلزء   وينص. أقارهبمب مرتبطاً
املواطنني أنه جيب على     على   ١٢ملادة   من ا  ٥ اجلزء   يف حني ينص  من بني املبادئ املعتمدة يف عملية االنتقاء،         ُيعدُّ

ويقال إن املرشحني يف واقـع األمـر        . املعّينني للعمل يف اخلدمات احلكومية تقدمي معلومات عن أقارهبم املقربني         
  .)٦( لثالثة أجيال من أجدادهم إضافة إىل سجالت أقارهبم اجلنائيةاإلثين بتقدمي معلومات عن األصل نمطالبو

يف أصل األشخاص املتقدمني    اً   هناك أنباء تفيد أنه ُيبحث أيض      أنّأيضاً إىل   عفو الدولية    منظمة ال  وأشارت  - ٥
ويقال كذلك  . إىل املعاهد العليا للتأكد من عدم وجود أي قريب غري تركماين على مدى األجيال الثالثة األخرية               

ل يف اجلامعة ما مل يقدم رشـوة        على أي شخص له قريب غري تركماين يف أسرته أن ُيقب          اً  إنه من املستحيل تقريب   
ونتيجة إلصالح القطاع التعليمي تقلّص عدد املدارس اليت        .  تكن لديه عالقات جيدة مع املسؤولني       ما مل  كبرية أو 

 ُتدّرس من   ت املدارس اليت كان   وُيذكَُر أن . يف ظل احلكومة السابقة   اً  كبرياً  تستخدم لغات األقليات العرقية تقلص    
كما أن املدارس اليت كانـت ُتـدّرس        . ٢٠٠٠كازاخية أوقفت تسجيل الطالب اجلدد سنة       قبل باألوزبكية وال  

اإلشارة ب ،وتضيف منظمة العفو الدولية   .  بضع مدارس يف بعض املدن     َعَدابالروسية أضحت ُتدّرس بالتركمانية،     
يعانون ) غري التركمانيني املواطنون  ( أطفال الدول األخرى    " إىل املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان، أن         

  .)٧("من تقلّص فرص التعلّم بلغاهتم األم بل وانعدامها تقريباً

تعلّم اللغة التركمانية من اإلثنية ما ُيطلب من أفراد األقليات اً وحسب ما أفادته منظمة العفو الدولية، غالب  - ٦
 إىل املبادرة التركمانية مـن أجـل        اإلشارةبوقالت املنظمة،   .  عمل للحصول على أجل احلفاظ على مناصبهم أو      

 منهم احلصول   ينوليس مبقدور الكثري  اإلثنية  ال توفر فرص تعليم اللغة ألفراد األقليات         حقوق اإلنسان، إن الدولة   
    أن مسرح الـدراما الروسـية ألكـسندر سـريغيفيتس بوشـكني     وُيعَتقد. اخلصوصينيعلى خدمات املدرسني   

)A. S. Pushkin ( وأكدت املنظمة، . يف تركمانستانثنية إ املؤسسة الثقافية الوحيدة اخلاصة بأقلية  هوعشق آباديف
املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان، أن األقليات األخرى ليس لديها مؤسسات ثقافية خاصة باإلشارة إىل 

 املـضايقة  ب أسـالي ومارسـت اإلثنيـة  هبا وأن السلطات رفضت يف عدة مناسبات تسجيل منظمات األقليات           
  .)٨(والتخويف ضد الناشطني

  شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الشخص حق - ٢

تعرض عدة أفراد حمتجزين يف تركمانـستان  ب عن حاالت عدة تتعلق  منظمة رصد حقوق اإلنسان      أبلغت  - ٧
ملنظمة أن أوغولـسبار    وأفادت ا . )٩(مل ُيجر أي حتقيق يف هذه االدعاءات      أفادت أنه   وللتعذيب واملعاملة القاسية،    

 واحملكوم عليها بالسجن يف حماكمة سرية إىل جانب زميلني يف تركمانستانمورادوفا، املنتمية إىل مؤسسة هلسنكي 
 ٢٠٠٦سبتمرب /يف أيلولالسجن ، قد توفيت يف "أسلحة بصورة غري مشروعة  حيازة  "آخرين بتهم باطلة تتمثل يف      

وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة     . )١٠(ير بالثقة يف ظروف وفاهتا    يف ظروف مريبة، ومل ُيفتح أي حتقيق جد       
أشكال سوء املعاملة وفتح حتقيقات كاملة ونزيهة       غريه من    على ممارسة التعذيب أو      العقابمبكافحة اإلفالت من    

 أثنـاء ة ومستقلة يف مجيع هذه اإلدعاءات؛ وإجراء حتقيقات كاملة ونزيهة ومستقلة يف ظروف مجيع حاالت الوفا     
  .)١١(االحتجاز؛ ونشر معلومات عن نطاق هذه التحقيقات وأساليبها ونتائجها وتقدمي املسؤولني إىل العدالة
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على إثر  " خونة الوطن األم    "  ب منظمة العفو الدولية إن عشرات السجناء الذين لقبتهم السلطات           وقالت  - ٨
تزيد الختفاء القسرى ملدة    ل تعرضوا ٢٠٠٢نوفمرب  /اهلجوم املسلح املزعوم على الرئيس نيازوف يف تشرين الثاين        

عشق دييب، على مقربة من      -   السجناء يوجدون يف سجن أوفادان     معظم املنظمة أن    أبلغتو. مخس سنوات على  
وتتردد .  بيد أن السلطات مل تكشف إىل حد اآلن عن مكان وجود السجناء            .اًقاسية جد ال ه، املعروف بظروف  آباد

ُرْد السلطات إىل حد اآلن على       .  أن بعض هؤالء السجناء قد ماتوا يف السنوات األخرية         تفيدكثرية  إشاعات   ومل َت
ومل ُيجر أي حتقيـق     . االحتجازأثناء   معلومات عن حاالت الوفيات      تقدميطلبات األقارب واجملتمع الدويل بشأن      

أشكال سوء املعاملة وقـسوة     من  غريه  كامل ونزيه ومستقل يف هذه الوفيات اليت يقال إهنا نتجت عن التعذيب و            
 املنظمـات غـري     بدخولويف هذا السياق، طالبت محلة اليوبيل       . )١٢(ظروف السجن ونقص العالج الطيب املالئم     

  .)١٣( االحتجازمرافقإىل املستقلة احلكومية 

 من قـانون    ٢٤ األطفال إىل أن املادة      اجلسدية ضدّ وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة          - ٩
وال مينع هذا ". املضرة بصحة الطفل النفسية والبدنية  "اجلسدية العقوبة حتظر) ٢٠٠٢) (الضمانات(حقوق الطفل 

  يعترب أن هذه العقوبة قد ال تلحق ضرراً بالطفل إذا ما اختذت شـكالً مقبـوالً       ألنه  اجلسدية متاماً    العقوبة   حلكما
إن هذه العقوبة غري مشروعة يف املدارس ومؤسسات الرعاية البديلـة           ويقال  . وما دامت مل تتجاوز درجة معينة     

  .)١٤( من القانون٢٤التعليم واملادة ب ات املتعلقةتشريعالمبوجب 

 االغتصاب واإلكراه على ممارسة اجلنس  إىل تعدد حاالت مبادرة احلقوق اجلنسية ومنظمة ليربيسوأشارت - ١٠
، ومينع القانون التركماين االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الزواج.  الزوجيةةالعالقيف إطار قبل الزواج و

بلَغُ عنها           بسبب ما يلحق الضحايا من اإليذاء والتأنيب والشعور         إال أن حاالت كثرية من حاالت االغتصاب ال ُي
َبلَغُ عنها بالكامل            و. بالعار  بسبب قلة وعي الضحايا     ،رغم أن القانون حيظر العنف املرتيل، فإن هذه الظاهرة ال ُي

وتقوم وكاالت . وحيظر قانون تركمانستان أيضاً االشتغال باجلنس . هبذا القانون وبسبب ثقافة السكوت واخلوف     
، وتنعدم البيانات املترتبة على االشتغال باجلنس اجلنس بانتظام ولكنها ال تقّيم املشاكل القائمة صناعةالدولة مبراقبة 

ومينع القانون النساء من السفر إىل الدول . اهلادفة إىل معاجلتهاالتدخالت كذلك وذه الظاهرة املتعلقة هباإلحصائية 
وما من قانون حيمي    . األخرى من دون مرافقة األب أو األخ أو الزوج لتفادي االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر             

املتجر هبن إىل خارج البلد  النساء فاع عددارتضحايا االجتار بالبشر أو يعاقب املتاجرين هبم رغم وجود تقارير عن 
  .)١٥(الستغالهلن يف اجلنس

" قانون كفالة حق الشباب يف العمـل      "، أهنى   املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان     ملا قالته   اً  ووفق  - ١١
.  القطنصادللعمل يف حاستدعاء طالب املدارس على نطاق واسع املمارسة املتمثلة يف  ٢٠٠٥فرباير /املؤرخ شباط

 أطفاهلم إىل العمل يف     اآلباءويدفع  . إلنتاج شرانق احلرير    ولكن ال يزال عمل األطفال يف املدارس الريفية متواصالً        
 اخلضر، أو احلدائق، أو مراعي األبقار، أو إعداد العلف لألبقـار           مزارعالعمل يف احلقول، أو      -  اإلنتاج الزراعي 

؛ ويف األسر    مستويات مرتفعة جداً   البلدات والقرى الكبرية  بالبالغني  صفوف  يف  بطالة  ال وتبلغ معدالت . والطيور
املبادرة وإذ تالحظ   . )١٦(اليت تعاين البطالة جيد األطفال أنفسهم جمربين على العمل يف األسواق كبائعني أو ّمحالني             

ُتعرب كذلك عن قلقها إزاء فإهنا  استعمال املخدرات، إلساءةالتركمانية من أجل حقوق اإلنسان االنتشار الواسع 
 أطفاهلم يف االجتار من أجل تلبية طلب أكرب اآلباءوُيشرك .  باملخدراتاملتجرين إكراه األطفال على مساعدة اآلباء
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عدد ممكن من العمالء املدمنني، وبالتايل يرفعون من رحبهم ويأملون أالّ ُيعاقب أطفاهلم أو على األقل أن ُيعاقبوا                  
  .)١٧( الشرطة وُيدانون دائماًأيديإالّ أن األطفال يقعون يف . ط عندما ُتلقي الشرطة القبض عليهمفقاً خفيفاً عقاب

بشأن استئجار جمندين للعمل عند أصـحاب        إىل تقارير    والسالم  الضمري لضريبةاهليئة الدولية   وأشارت    - ١٢
 أنه رغم إصدار مرسوم رئاسي يف       وأعربت اهليئة كذلك عن قلقها من     . )١٨(أجراًالعمل اخلواص دون أن يتقاضوا      

ممن البالغون سبع عشرة سنة " املتطوعون"، فقد قُبل بنظام التعليم ملدة عشر سنوات أعاد العمل ٢٠٠٧مارس /آذار
ـ  ٢٠٠٧ عام محلة التجنيد خلريف   قدموا طلباً مكتوباً يف      لقـانون التجنيـد واخلدمـة العـسكرية     اً وذلك طبق

   .)١٩( سنة١٧نيد إىل  سن التجخفَّض الذي ٢٠٠٢لسنة 

  القانون وسيادة العدل  إقامة- ٣

 إسـاءة  وانتـشار  أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أنه بعد عقدين من التعصب ضد املعارضـة               - ١٣
ميضون   األشخاص أو ما زالوافاستعمال نظام العدالة اجلنائية للقيام بعمليات تطهري حكومية، أمضى مئات بل آال

وقد أطلقت حكومة بريدميوخاميدوف سراح ما يناهز       . السجن نتيجة احملاكمات السرية أو اجلائرة      يفطويلة  اً  مدد
وما مل  . ُيعتقد أهنم ُسجنوا ألسباب سياسية، بيد أهنا مل تقترح مراجعة مجيع هذه احلاالت            اً  أربعة وعشرين شخص  

 فسيظل تقدير أعـداد     اً،ممكناً  تان أمر يصبح الرصد املستقل حلقوق اإلنسان يف تركمانس      ما مل   تتم هذه املراجعة و   
 أنه صـدر     حدود بالمراسلون  وأضافت منظمة   . )٢٠(مبكاناً  صعباً  السجناء السياسيني يف املاضي أو احلاضر أمر      

 هذا العفـو أي     يعقب مل   اً، ولكن، عكس ما كان مرجو     ٢٠٠٧أغسطس  /العفو عن السجناء السياسيني يف آب     
 منظمة رصد حقـوق     وأوصت. )٢١( بعدة آالف   عددهم قدرسياسيني الذين يُ  إفراج واسع النطاق عن السجناء ال     

اليت  جلميع القضايا السياسية     استعراض يشمل كافة جهات البلد ويتسم بالشفافية      اإلنسان احلكومة بالشروع يف     
؛ واإلعالن  )٢٢(والبدء يف حتقيق العدالة هلم    بدقة  لسجناء السياسيني   اعدد  حتديد  السنوات األخرية من أجل     شهدهتا  

 ٢٠٠٢عن مكان وجود مجيع األفراد املدعى عليهم يف إطار حماولة االغتيال املزعومة للرئيس نيازوف سنة                اً  فور
اإلجراءات القانونية الواجبة  عن مصريهم وإطالق سراح أقارهبم احملتجزين؛ وتوفري     وعند االقتضاء تقدمي معلومات   

  .)٢٣( هلم ومراجعة أحكامهمة األسر أعضاءة زيارمبا يف ذلكلألشخاص احملتجزين 

بإدخال إصالحات جوهريـة   منظمة العفو الدولية احلكومة    أوصتوفيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة،         - ١٤
 القانون؛ وتعديل القوانني واملمارسات لتتوافق مع معايري حقوق اإلنسان          سيادة من أجل تعزيز     على نظام القضاء  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛        ١٥ و ١٤عادلة وال سيما املادتان     الدولية اخلاصة باحملاكمة ال   
أن تضطلع هبا حماكم    ب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    يقضيوإصالح جملس الشعب لضمان عدم اضطالعه مبهام        

  . )٢٤(مستقلة ونزيهة وخمتصة

  األسرية واحلياة والزواج اخلصوصية يف احلق - ٤

َبر كشكل من     املثلية اجلنسية  أن القانون جيّرم     ليربيس إىل  ومنظمة   مبادرة احلقوق اجلنسية   أشارت  - ١٥ اليت ُتعَت
وإيداعهم سنتني  ينهي القانون على معاقبة أصحاب امليول اجلنسية املثلية بالسجن ملدة           و. عقليال أشكال االختالل 

اليت تنم عن سـلوك     االت  احلات كذلك يف    ق هذه العقوب  بطتنو". العالج" مؤسسات الطب النفسي من أجل       يف
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عن معاناة  املواقف اجملتمعية السائدة نموت. املثليات النساء صراحة إىل قانون مكافحة املثلية اجلنسية يشري وال .مثلي
 املثليـات وتعاين  .  التعليم الطيب وأداء مقدمي اخلدمات الصحية      صرحية للمثلية اجلنسية مثلما يتبني ذلك من مادة       

   من انعدام هوية ثقافية واضحة والتعرض للوصم وقلة االحتـاد يف            وثنائيو امليول اجلنسية واجلنس الثالث    ثليون  وامل
  .)٢٥(ما بينهم

  حرية التنقل - ٥

 منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن تطبيق نظام تسجيل اإلقامة الدائمة، املعـروف بتـصريح                 أعربت  - ١٦
وقد أصبح نظام . ة حلقوق اإلنسان تلحق عشرات األشخاص يف تركمانستانيؤدي إىل انتهاكات عديدبروبسكا، 
 من ٤٥ املادة تنهيو. إلمكانية مراوغة عدد من قوانينه عرب دفع الرُّشىاً خصبة للفساد نظراً  كذلك أرضبروبسكا

ن تركمانستان وينص قانو.  تنظيم اهلجرة الداخلية على أن هذا النظام يهدف من مجلة ما يهدف إىل        قانون اهلجرة 
 يف اإلقامة من أجل احلصول على تصريح        بإثبات حقّهم اخلاص بنظام جوازات السفر على أن املواطنني مطالبون         

ال ميكن أن   [...] تصريح بروبسكا   [...] انعدام  "نص على أن    ت من قانون اهلجرة     ٤٦ورغم أن املادة    . بروبسكا
يفرض قيوداً شـديدة   بروبسكا در غري حكومية تفيد أن نظام     ، فإن مصا  "تقييد حقوق املواطنني وحرياهتم   ُيسّوغ  
وفرص  حقوق األشخاص يف احلصول على السكن والعمل واالستحقاقات االجتماعية والرعاية الصحية اجملانية على
 إقامة املواطنني وعملهم بشكل قانوين يف مناطق غـري تلـك            سكاببرووجتعل شروط نظام    . لتعليمل األطفال   نيل

يف  كما يضع هذا النظام عقبات أمام األزواج املتزوجني واألسر اليت ترغب             .اًتقريب  مستحيالًاً   فيها أمر  املسجلني
   .)٢٦(مجع مشلها

 منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه يف الوقت الذي ُسمح فيه لبعض األشخاص بالـسفر خـارج                 وأبلغت  - ١٧
وال يزال األشخاص ُيمنعـون  اً  نيازوف، قائم والية املوروث عن فترة  البالد، يظل نظام تقييد السفر إىل اخلارج،        

 ُوضعت على   بالدينن أمساء عدد من املؤمنني      بالقول إ  منظمة العفو الدولية     وأضافت. )٢٧(من السفر اً  تعسفياً  منع
من مل تتمكن    من الطوائف الدينية يف تركمانستان       اًعدد، وإن   خارج البلد إىل   من السفر    ملنعهم،  "قائمة سوداء "

 أن عدد احلجـاج     ١٨ ملبادرة املنتدى    قسم األخبار التابع  وأضاف  . )٢٨(ة ممثلني عن دياناهتا من خارج البالد      دعو
وميثل هذا العدد أقل    . فقطاً   حاج ١٨٨الذين ُيسمح هلم بالذهاب كل سنة إىل مكة املكرمة يف موسم احلج يبلغ              

 منظمة رصـد حقـوق      أوصتو. )٢٩(مانستان السلطات السعودية لترك   خصصتها من احلصة اليت     يف املائة  ٥من  
  . احتراماً كامالًاإلنسان احلكومة باحترام حق كل شخص يف حرية مغادرة بلده والرجوع إليه

 السلمي، والتجمع االجتماع وحرية التعبري، وحرية املعتقد، أو الدين حرية  - ٦

  والسياسية العامة احلياة يف املشاركة يف واحلق

 وهو ما يـشكل     شديدة الدولية إىل أن احلرية الدينية يف تركمانستان ختضع لقيود            منظمة العفو  أشارت  - ١٨
 إعـادة تـسجيل     أصبح، حني   ١٩٩٧ومنذ بداية   . )٣٠( دستوره وإخالالً بأحكام اللتزامات البلد الدولية    اً  انتهاك

 ذكـسية الروسـية    الكنسية األرثو  -   ُسجلت طائفتان دينيتان فقط    ٢٠٠٤ وإىل غاية    اً،الطوائف الدينية إجباري  
اليت تتخذ  أكثر عرضة لضغوط احلكومة جعلهاومل ُتسّجل الطوائف الدينية األخرى كلها مما . -  ن السنةوواملسلم

الكنسية األرثوذكـسية  ورغم متتع . واملضايقة احلبس والترحيل والنفي الداخلي واإلخالء من املنازل    أشكاالً منها 
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نذ أمد طويل، فقد خضعت هاتان الطائفتان للمراقبة الشديدة من قبل الدولة  واملسلمني السنة مبركز مميز مالروسية
 الدينيـة  الـشؤون وأضاف معهـد  . )٣١(واسُتهدف أعضاء منهما وُعوقبوا حينما جترؤا على التعبري عن رفضهم

 يـضمن   العامة أن الدولة تراقب بنجاح مساجد وأئمة البلد من خالل التعيني واإلشراف املستمر مما             السياسات  و
 إنه رغم أن احلكومة تـسمح       ١٨وقالت مبادرة املنتدى    . )٣٢(التوافق بني فكرهم الديين وإيديولوجية قادة البلد      

أفراد أقليـة   اً  للمسلمني السنة بالعمل حتت مراقبة شديدة، فإن هذا ليس حال مذهب الشيعة الذي يعتنقه أساس              
وميكن أن يكون مثـل هـذا       . من التركمان اً  ربون أكثر تدين  أزيري واألقلية اإليرانية يف غرب البالد والذين ُيعت       

بسياسة الرئيس السابق نيازوف ذات الدوافع العنصرية والرامية إىل تـشجيع          اً  التعصب الرمسي ضد الشيعة مرتبط    
  .)٣٣(جزءاً منهان السنة و املسلموميثلتكون تركمانية اللغة والثقافة، اً هوية وطنية منسجمة عرقي

إقامـة   العقوبات اجلنائية علـى      ٢٠٠٤العامة، أُلغيت سنة    السياسات  و الدينيةالشؤون  د   معه وحسب  - ١٩
، ظل جيّرم   ١٨بيد أن القانون، كما أشارت إليه مبادرة املنتدى         . )٣٤( طائفة دينية غري مسجلة    الشعائر الدينية يف  

ارية وواصلت وكـاالت الدولـة       من قانون اجلرائم اإلد    ٢٠٥أنشطة الطوائف الدينية غري املسجلة مبوجب املادة        
وأضافت الرابطة  . )٣٥(جرمية جنائية تشكل   أنشطة الطوائف الدينية غري املسجلة ال تزال         التصرف كما لو كانت   

  . )٣٦(التعاون مع السلطاتما أبدوه من إرادة على رغم اً  مل ُيسّجلوا هم أيضه أن شهود يهوهبية لشهود يهوواألور

غري . نتيجة الضغوط الدوليةعّدة  ُسّجلت طوائف دينية ٢٠٠٤دولية إىل أنه منذ  منظمة العفو الوأشارت  - ٢٠
فقد  .اًال يزال مستمر  للمضايقة والتخويف    أعضاء كل من الطوائف املسجلة وغري املسجلة         تعرضأن اإلبالغ عن    

شاركني فيها لالحتجاز   وردت تقارير عديدة عن مدامهة املنازل اليت ُتَنظَّم فيها التجمعات الدينية وعن تعرض امل             
دها فِق، كما ُوّجهت حتذيرات إىل الطوائف بأن أنشطتها الدينية قد ُتاملؤقت وتغرميهم مالياً وطردهم من وظائفهم

وتقـول  . )٣٧( من قبل الـشرطة    بالعنفويف بعض األحيان يتعرض املؤمنون للضرب والتهديد        . تصريح التسجيل 
غري املسجلة تتعرض ملدامهات منتظمة تنفذها الشرطة السرية التابعة لوزارة  إن الطوائف الدينية ١٨مبادرة املنتدى 

أمن الدولة معززة يف ذلك برجال الشرطة العاديني وموظفي اإلدارة احمللية واملسؤولني عن الشؤون الدينية احملليـة        
 على  عليهاعاقبة  امللة و  طائفة دينية غري مسج    األنشطة اليت تضطلع هبا أي    إىل جنب على قمع     اً  الذين يعملون جنب  

إىل وقوات الشرطة العادية أيضاً  الشرطة السرية التابعة لوزارة أمن الدولة وتسعى. اً إجراميا تشكل عمالًأساس أهن
  . )٣٨( جواسيس داخل الطوائف الدينية غري املسجلةاستخدام

وُتفرض قيـود   . ات األخرية  إىل مصادرة أماكن العبادة وتدمريها يف السنو       ١٨ مبادرة املنتدى    وأشارت  - ٢١
. صارمة على تلك األمكنة اليت ال تزال مفتوحة ومل ُيسمح للعديد من الديانات باحلصول على أي مكان للعبادة                 

 قسم صغري للفكر اإلسالمي يف كلية التاريخ يف جامعة مـاغتيمغلي            عدا يف وال ميكن تلقي التعليم الديين النظامي       
وبالرغم من أن املسلمني ال حيق هلم السفر من أجل طلب العلم الديين، فإن الرجال مـن الروسـيني              . التركمانية

معهد حسب  و. )٣٩( خارج البالد  يف مؤسسات تعليم القساوسة   دراسة  الاألرثوذوكسيني يف تركمانستان ميكنهم     
 الدينيـة قليـات   األ إقامةنشر األعمال الدينية مما يعرقل بشدة       ترفض الدولة   ،  العامةالسياسات  و الدينيةلشؤون  ا

 الدينية اليت تعثر ت املؤلفابالقول إن الشرطة أو الشرطة السرية ُتصاِدر ١٨ مبادرة املنتدى أضافتو. )٤٠(لشعائرها
  .)٤١(ات الدينية يف املنازلعليها خالل املدامهات اليت ُتنفذ أثناء االجتماع
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إىل  إزاء انعدام خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة          الدولية منظمة العفو    وال يزال القلق يساور     - ٢٢
. )٤٢( جمموعة من املعتقدات اليت ميليها عليهم ضمريهم ومنها الـدين          املستنكفني عن أداء اخلدمة العسكرية بسبب     

 يف تعفي هؤالء املستنكفني من أداء اخلدمة العسكرية ال ات إن التشريعوالسالم  الضمريبةلضرياهليئة الدولية وقالت 
ذات طـابع    خدمة   أو يف إطار   السالح،   ألداء هذا الواجب دون استخدام    حالة استدعائهم، وال يوجد أي سبيل       

 اخلدمة يف القـوات     أداءعن  اً  أن املستنكفني ضمريي  العامة  السياسات  و الدينيةالشؤون  معهد  وأضاف  . )٤٣(مدين
  .)٤٤( كعقوبة قصوىنياملسلحة قد ُيعاقبون بالسجن ملدة سنت

ملراقبة الدولة وُيعـيِّن الـرئيس      ختضع  اً  مجيع وسائط اإلعالم تقريب    إىل أن     منظمة العفو الدولية   وأشارت  - ٢٣
اليت ) الدعاية واألعمال (Reklama i biznesاحملررين وكبار املديرين ويتمثل االستثناء الوحيد يف الصحيفة املستقلة 

وقد يواجه الصحفيون املتعاونون مع وسائط اإلعالم الدولية جمموعة من العواقب منها . ميلكها رجل أعمال تركي
هم خطـوط اً  وقال العديد من الصحفيني إن الدولة عادة ما تقطع عمد         .  واالحتجاز التعسفي  املضايقة والتخويف 

 شـديدة   تعطالتلقليل من األشخاص الذين لديهم خدمة اإلنترنت أن اخلدمة تشهد           ، وأفاد ذلك العدد ا    اهلاتفية
. ما يستعمل الصحفيون املتعاونون مع وسائط اإلعالم األجنبية أمساء مستعارة ألسباب أمنيـة            اً  وكثري. ومتكررة

 األحيان تنتقـد    إذاعة احلرية اليت كانت يف أغلب     /إسكات مراسلي إذاعة أوروبا احلرة    اً  وحاولت السلطات مرار  
  .)٤٥(تقارير السلطات وتذيع برامج تعاجل قضايا حقوق اإلنسان

لألخبار بالرقابة األولية   املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان إىل وجود هيئة رمسية تقوم             وأشارت  - ٢٤
وال ُتنشر إال املواد .  اإلعالم وسائطللمادة االنتقادية يف وسائط اإلعالم، مما يؤدي إىل انعدام تام اليت تنقلها خمتلف

لدى سكان   وبالتايل يتشابه حمتوى مجيع الصحف واجملالت وال حيظى بالشعبية        . اليت متدح الرئيس وُتشيد بأعماله    
ويف الوقت ذاته ُيمنع اجلمهور العام من االشتراك يف الصحف          . وهلذا ُوضع اشتراك إجباري يف املنشورات     . البلد

  . )٤٦(واجملالت األجنبية

 حسب ما أفادتـه    ورغم اإلعالنات املتكررة للسلطات التركمانية عن إدخال شبكة اإلنترنت إىل البلد            - ٢٥
بية العظمى مـن    ، فإن احلصول على هذه اخلدمة مل يتحقق بعد لألغل         املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان     

 دوائـر   وتغلـق .  التابعة للدولـة   ت التركمانية االتصاالشركة  شركة واحدة هي     م اخلدمةُ إال  املواطنني وال ُتقَد  
االستخبارات مجيع املواقع اليت تضم مواد تنتقد الدولة، ومتارس الرقابة على الرسائل اإللكترونيـة املوجهـة إىل                 

ن عدد أ  حدود بالمراسلونمنظمة  وقد أبلغت. )٤٧(مراسلي وسائط اإلعالم األجنبية أو منظمات حقوق اإلنسان    
مستخدم وهو عدد أقل بكثري من عدد  ٤ ٠٠٠ االتصاالت التركمانية، يبلغ ما أفادتهرنت، حسب مستعملي اإلنت

لعمل يف ل ترخيص حني حصلت بعض الشركات اخلاصة املقدِّمة للخدمة على       ١٩٩٩- ١٩٩٦املستخدمني ما بني    
ـ استعمال حاسوب يف أي ال ميكن  بالقول إنهحدود بال منظمة مراسلون   أضافتو. البالد ى مـن مقـاهي   مقه

 يزورها تقدمي بطاقة هوية مما يسمح لدوائر أمن الدولة مبعرفة املواقع اليت إال بعد املوجودة يف البلد ةاإلنترنت العشر
اً بالغاً  توسط الدخل الشهري كما أن هناك قلق      مبوأمثان استخدام اإلنترنت باهظة مقارنة      . كل مستعمل لإلنترنت  

ـ   امل وأوصت. )٤٨(إزاء جودة اخلدمة   اً بادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان احلكومة بأن تكفل للمواطنني حق
يف حرية التعبري والتعبري عن الذات وحق تلقي املعلومات ونشرها كما هو منصوص عليه يف الدستور؛ وأن اً حقيقي
اخلدمة لكل راغب  مواقع اإلنترنت وإتاحة هذه إغالق عن ممارسة الرقابة على االتصاالت اإللكترونية وعن       تكف
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قوانني تنظم نشاط وسائط اإلعالم مما سيسمح بنشأة صحافة مستقلة وإعـادة تأسـيس              وتعتمد  فيها؛ وأن تضع    
  .)٤٩(لألقليات  احملليةباللغاتصحف وجمالت تصدر 

أن األحكـام املتعلقـة بـإجراءات تنظـيم         من   عن انشغاله    املواطنني شاركةملالتحالف العاملي    وأعرب  - ٢٦
  تعيق دون مـربر احلـق يف التجمـع،         ) ١٩٨٨(ت، واالجتماعات، واملسريات يف الشوارع والتظاهرات       اجلمعيا

أمام تنظيم تظـاهرات    اً  تقدمي طلب عشرة أيام قبل تنظيم حدث ما، ألهنا تشكل عائق          ب الشرط املتعلق وال سيما   
 عند تسلّم الطلب، تغـيري املكـان    ،اًوحيق للسلطات أيض  .  املصلحة العامة  امللحة ذات تلقائية للتعبري عن القضايا     

والزمان والشروط األخرى املرتبطة باجلمعيات، أو االجتماعات، أو املسريات يف الشوارع أو التظاهرات وذلـك        
 واملؤسسات واملنظمات، وحقوق    الشركاتلعمل  بالسري العادي    املرتبطة   والشروطمراعاة ملتطلبات النظام العام     

 املتعلـق  القـانون   عن القلـق ألن    املواطنني شاركةمل التحالف العاملي    أعربكما  . ونيةاملواطنني ومصاحلهم القان  
 حيد مـن   يف أنشطة اهليئات احلكومية واملوظفني مما        الرابطاتتدّخل هذه   مينع  ] غري احلكومية [بالرابطات العامة   

  . )٥٠(انوينإمكانية االنتقاد املشروع للسياسات احلكومية، الذي قد يؤخذ على أنه تدخل غري ق

وغري ذلك  والتعذيب املضايقة عن ممارسة ةوتلقّت منظمة العفو الدولية يف السنوات األخرية تقارير موثوق  - ٢٧
 املدافعني عن حقوق اإلنـسان      حبقاملعاملة واالحتجاز التعسفي والسجن بعد حماكمات جائرة        إساءة  أشكال  من  

. )٥١( اآلخرين املنتقدين للسلطات واملوظفني احلكوميني السابقنيوالناشطني اآلخرين والصحفيني املستقلني واألفراد
 منظمة رصد حقوق اإلنسان إن القانون مينع املنظمات غري احلكومية من القيام بأي عمل مـا مل تكـن                    وقالت

 رفيع وعقب اجتماع.  يف عهد الرئيس بريدميوخاميدوف مستقلةمسجلة، غري أنه مل ُتسجل أي منظمة غري حكومية
، اشتّد الضغط على الناشطني واملعارضـني       ٢٠٠٨أبريل  / يف نيسان  عشق آباد يف  عقده االحتاد األورويب    ستوى  امل

واتصل املسؤولون التركمانيون بالناشطني املقيمني يف املنفـى        . التركمانيني ومنهم الناشطون املوجودون يف املنفى     
 إذاعة احلرية ومعهـد   /وأفادت إذاعة أوروبا احلرة   . واقترحوا عليهم وقف عملهم مقابل تقدمي امتيازات ألسرهم       

 داخل تركمانستان ضغوطاً مستمرة على املتعاونني معهمااحلرب والسالم أن السلطات متارس  عن التقارير إعداد
اليت املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان الصعوبات وأبرزت . )٥٢( الدوليةوسائط اإلعالمتعاون مع اللوقف 

 اإلعانات املمنوحـة يف     وحىت). املساعدة اخلارجية (تسجيل اإلعانات   اليت تطلب   ملنظمات غري احلكومية    اتعترض  
 املختلفة اليت   العقباتإطار الربامج الدولية واألجنبية اليت أقرهتا وزارة اخلارجية التركمانية ال ميكن تلقيها بسبب              

  .)٥٣(تضعها السلطات احمللية

 بالرابطات العامة ينظم إنشاء املنظمات غـري        املتعلق أن القانون التركماين     رضمنظمة عدالة األ   غتلوأب  - ٢٨
 من قدرة املنظمات واألفراد على مشاركة احلكومة يف وحيد بدرجة كبريةاحلكومية وتسجيلها ونشاطها وتصفيتها 

ع املدين عامة واملنظمات    اجملتمعمل  ن  أاملبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان        وبّينت. )٥٤(عملية صنع القرار  
 فقـط   منظمات هناك سبع    اً، منظمة غري حكومية مسجلة حالي     ٨٩ لصأفمن  . غري متطور غري احلكومية خاصة    

واملنظمات املتبقية هي منظمات أنشأهتا احلكومة، ومجيع هذه املنظمات غـري           . تعتربها املنظمات الدولية مستقلةً   
" غـالكينيش "اسـم   منتشرة يف كل أحناء الـبالد ُيطلـق عليهـا           جزء من حركات    التابعة للحكومة   احلكومية  

 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثايناملبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان أن الرئيس وقّع يف وأبرزت . )٥٥()اإلحياء(
 اليت كومية واملنظمات غري احلوكذلك اهليئات برفع أجور العاملني يف املنظمات املمّولَة من امليزانية مرسوماً يقضي
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  ُتنـشئها   بطبيعة احلال على املنظمات غري احلكوميـة الـيت           أحكام املرسوم قتصر  تو. تعتمد على التمويل الذايت   
  . )٥٦(وتدعمها احلكومة

ال سابق له   اً   نيازوف شهدت عدد    حكم ن حقبة ما بعد   بالقول إ وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان        - ٢٩
أجرى البعض منها حمادثات مع احلكومة بشأن السياسات        قد   و ، تركمانستان  اليت قامت بزيارة   من الوفود الدولية  

بيد أنه مل ُيسمح ألي منظمة مستقلة بالبحث يف انتهاكات حقوق اإلنسان داخل       . العامة يف جمال حقوق اإلنسان    
ياق، ويف هـذا الـس    . )٥٧( مراكز االحتجاز  من زيارة  -   حكومية أو غري حكومية    -   أي وكالة  تتمكنالبلد ومل   

وفود دولية أو منظمات    وصول  سبق  يأشارت املبادرة التركمانية من أجل حقوق اإلنسان إىل أنه يف اليوم الذي             
 مـن دوائـر     تنبيهـاً تلقى هؤالء الناشطون    ي،   اجتماعات مع الناشطني االجتماعيني    إىل عشق آباد لعقد   أجنبية  

  .)٥٨(د بعدم اخلروج من منازهلم خالل مدة إقامة الوفوتاالستخبارا

 بـشأن  ٢٠٠٣فرباير / شباط ٣، أبرزت منظمة العفو الدولية أن مرسوم جملس الشعب املؤرخ           اخلتامويف    - ٣٠
اخليانة "لعبارة  اً  ومبهماً  عاماً   تعريف يقدم" اعتبار أعمال غري قانونية خمتلفة خيانة عظمى وإجراءات معاقبة اخلونة         "

ويبقى مستقبل هذا املرسوم    . ارسة حقهم يف التعبري بشكل سلمي     اليت قد ُتستعمل ملعاقبة األفراد على مم      " العظمى
 للمنظمات غري احلكومية    بأن تسمح  منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة       وأوصت. )٥٩(يف الوقت احلايل    جمهوالً

 ممارسة الضغط على الناشـطني املقـيمني يف         وأن تكّف عن  احمللية بالتسجيل والعمل دون تدخالت ال داعي هلا،         
 للمنظمات الوطنية والدولية بإجراء رصد مستقل حلقوق اإلنسان عرب وسائل من            وتسمحمانستان واملنفيني؛   ترك

  . )٦٠(بينها الوصول الفعلي إىل مراكز االحتجاز

 ومواتية عادلة عملالتمتع بظروف  ويف العمل يف احلق - ٧

التركمانية من أجل حقوق اإلنسان،  واملبادرة اإلنسان االحتاد الدويل حلقوقحسب  تركمانستان، وقعت  - ٣١
 االحتـاد   املوروثة عن على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، بيد أن النقابة الوطنية الوحيدة املوجودة،             

وتصطدم كـل  . السوفيايت، تراقبها الدولة وتديرها بالكامل وال تدافع بأي حال من األحوال على حقوق العمال        
 نقابات مـستقلة إىل     عدم قيام ويؤدي  .  تنظيم نقابات مستقلة مبقاومة شديدة من السلطات       ىل الرامية إ  احملاوالت

إذ ُيجرب املوظفون، على سبيل املثال، على املشاركة مرة يف األسبوع يف أعمـال   . انتهاكات كثرية حلقوق العمال   
  .  النظام مضر على حنو خـاص       فإن هذا  ،لبطالةلتفشي ا اً  ونظر. مجاعية دون أجر وإالّ فمصريهم الفصل الفوري      

وُتنتـهك  .  يف تركمانستان باحلماية الكافية    اليت تنشط وال حيظى العمال احملليون العاملون يف الشركات األجنبية         
  . )٦١(األجر أو السالمة يف مكان العمل أو احلماية االجتماعية أو التأمنيب فيما يتعلقحقوقهم باستمرار سواء 

  الئق معيشي مستوى ويف ماعياالجت الضمان يف احلق - ٨

 ١٥ ٠٠٠ وتسريح   البايل التدريب املهين     نظام تدهورت خدمات الرعاية الصحية يف السنوات األخرية بسبب        - ٣٢
 الوفيات النفاسـية ووصل معدل .  ونقص املعدات الطبية واإلمدادات والعقاقري ٢٠٠٤عامل يف جمال الصحة سنة      

ة، فيما بلغ هذا الـرقم      يرقام احلكوم األ حسبوالدة حية    ١٠٠ ٠٠٠لكل   حالة وفاة    ١٦,٧٧ إىل   ٢٠٠٤سنة  
وختشى النـساء احلوامـل     . )٦٢(والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠لكل  حالة   ٣١حسب إحصاءات منظمات األمم املتحدة      
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النتشار العدوى اليت تنتقل من شخص إىل آخر يف املستشفيات ووفيات األطفال وقلة اً الوضع يف املستشفيات نظر
وفيما يتعلق بالصحة .  منع احلمل وتشجع الوالداتيف تركمانستان عن السياسة الدميغرافية وُتثين. نياألطباء املؤهل

وُيعتـرب  . ةحمدوداملتاحة   وسائل منع احلمل     طائفةومبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن      اجلنسية أشارت منظمة ليربيس     
من  وسيلة  الكثريين يعتربونهفإناً اض قانونيولئن كان اإلجه.  الذكرية من أكرب التحديات  الواقياتاحلصول على   

وتقف احملرمات الثقافيـة    .  وانعدامها هبذه الوسائل لقلة الوعي   اً  نظرويستخدمونه هلذا الغرض    منع احلمل   وسائل  
دمات الرعاية الـصحية يف     ما يشكّك مقدمو خ   اً  وغالب.  النساء طبحجرة عثرة أمام جلوء النساء إىل أخصائيي        

 خـدمات   وال تراعـي  . ن عالقات جنسية قبل الزواج    قِمُيوال سيما الشابات اللوايت     من النساء   هم  نائأخالق زب 
تتمثل يف طلب شهادة إثبات اً ومثة ممارسة مقبولة اجتماعي.  الشبابيف معظم األحيان خصوصياتالرعاية الصحية 

 . النساءطبالبكارة من أخصائيي 

ألن البيانات الرمسية أشارت إىل اً  نظر٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣من   الفترةيفوبعد إلغاء برنامج مكافحة اإليدز  - ٣٣
ليـربيس   منظمـة    وأفادت. ، أُعيد العمل به يف غضون ذلك      فريوس نقص املناعة البشرية   انعدام حاالت اإلصابة ب   
 تنحصر  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   حاالت اإلصابة ب  اليت تدفع بأنّ     احلكومة،    أن ومبادرة احلقوق اجلنسية  

فريوس نقـص املناعـة   ، تزعم أن برامج الدولة ملكافحة اإليدز قد جنحت يف منع اإلصابة ب      حالتني مستوردتني  يف
املعنية حبقوق  الدولية تضع األوساطما اً وغالب.  وأن اهلدف الوحيد هو منع دخول الفريوس إىل البلداإليدز/البشرية

عن طريق   املنقولة   األمراض تفشي   لفريوس موضع الشك بسبب   املتعلقة با والصحة العامة البيانات الرمسية     اإلنسان  
فريوس النتشار اً اجلنس، والسياق األوسع نطاقب االشتغال، وتكاثر املتعاطني للمخدرات باحلقن، واالتصال اجلنسي

  . )٦٣( يف آسيا الوسطىنقص املناعة البشرية

  الثقافية اجملتمع حياة يف املشاركة ويف التعليم يف احلق - ٩

 كتاب اإلرشاد   -  )أي كتاب الروح   (روحنامة إن كتاب     ومبادرة احلقوق اجلنسية    منظمة ليربيس  لتقا - ٣٤
للحكم اً ما ُيشار إليه كوثيقة أخالقية ُتتخذ أساساً  غالب- ة الروحي الذي ألفه الرئيس األول لتركمانستان املستقل

 وتقاليد ُتربز مواقف التحيز قيماًروحنامة  ويتضمن. كما أن هذا الكتاب حلّ حمل الدستور التركماين. على الناس
 ومبادرة احلقوق اجلنسية أن احلكومـة       وأضافت منظمة ليربيس  . )٦٤(اجلنسي اليت ال تراعي االعتبارات اجلنسانية     

 العرقي والثقايف اليت تساهم يف تعزيز القيم التقليدية ومنها البكارة اإلحياءالتركمانية تنفذ منذ االستقالل سياسات 
وال تتـضمن املنـاهج     . النشاط اجلنسي للذكور يف فترة املراهقة املبكرة       وتشجيع   النشاط اجلنسي لإلناث  مع  وق

 الوقاية منالصحة أو الصحة اإلجنابية أو ، يف أي مرحلة من مراحل التعليم، مواد تتعلق ب     تركمانستانالدراسية يف   
  .)٦٥(فريوس نقص املناعة البشريةاإلصابة ب

 األصلية الشعوبو  األقليات- ١٠

منذ تفكـك االحتـاد   اإلثنية احلكومة جتاه األقليات اليت تتبعها سياسات ال منظمة العفو الدولية إن      قالت - ٣٥
 منظمـة العفـو     والحظت. السوفيايت أّدت إىل مغادرة عشرات اآلالف من أفراد األقليات العرقية لتركمانستان          

أن عدد األفراد املنحدرين من أصل روسـي         حقوق اإلنسان،    إىل املبادرة التركمانية من أجل    باإلشارة  الدولية،  
املقيمني حالياً يف تركمانستان ال يتجاوز نصف بل ثلث أفراد هذه اجلماعة الذين كانوا يقيمون يف البلد عند نيله                 
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ميثـل  و. ئة مـن الـسكان  اامليف  ٢٠  حنووترى املنظمة أن األقليات العرقية تشكل اآلن    . ١٩٩١االستقالل عام   
ويتجلى التمييز ضد هذه األقليات على سـبيل        . األقليات اإلثنية  أكرب   والكازاخستانيونألوزبكيون والروسيون   ا

 .)٦٦(املثال من خالل فرض قيود على الوصول إىل العمل والتعليم العايل

  واملعوقات والتحديات، املمارسات، وأفضل اإلجنازات، -  ثالثاً
لبلد غين بالغاز الطبيعي ولكن أغلبية السكان يعيشون يف الفقر          ن ا أ منظمة رصد حقوق اإلنسان      أبلغت - ٣٦

املعاشـات   وأعادت   دماراً بعض السياسات االجتماعية األكثر      تصحيحوقد شرعت احلكومة اجلديدة يف      . املدقع
امعي عشر سنوات والتعليم اجلملدة التعليم الثانوي كما عادت للعمل من جديد بنظام  االجتماعية، التقاعدية واملنح

ورغم الترحيب هبذه اإلجراءات فإهنا مل تغري سجل        . مخس سنوات، ورفعت من عدد املسجلني يف اجلامعات       دة  مل
اإلصـالحات  إدخال   أن احلكومة تقترح     فال شيء يدلّ مثالً على    . تركمانستان األسود يف جمال حقوق اإلنسان     

جتماعية والتعليم لتصل إىل مـستويات تكفـل    الصحة العامة والرعاية اال   نظمالشاملة الضرورية من أجل جتديد      
للجميع الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية والغذاء والسكن والتعليم، أو أن التمتع الكامل هبـذه احلقـوق                 

املتعلقـة  مارسـات  امل جوانب شىت ويف حني أن هناك حاجة إىل إصالحات دستورية جدية يف            .اًسيتحقق تدرجيي 
 السياسيني، وإلغاء العراقيل السجناءميكن بل ينبغي اإلسراع يف إطالق سراح فإنه ، ننستاقوق اإلنسان يف تركماحب

 ووسائط اإلعالم اليت تضعها احلكومة يف وجه الراغبني يف السفر خارج البلد، والسماح للمنظمات غري احلكومية               
 .)٦٧(املستقلة بالعمل حبرية يف تركمانستان

  الرئيسية الوطنية االلتزاماتو واملبادرات األولويات -  رابعاً
 .ال ينطبق

  التقنية واملساعدة القدرات بناء -  خامساً
 .ال ينطبق

Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original 
submissions are available at: www.ohchr.org.  (An asterisk denotes a non-governmental organization in consultative 
status with the Economic and Social Council.) 

Civil society 

AI  Amnesty International*, London, UK. 

CIVICUS CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation*, Johannesburg, South Africa. 

CPTI  Conscience and Peace Tax International*, Thonex, Switzerland. 

EJ  Earth Justice*, California, USA. 

F18  Forum 18 News Service, Oslo, Norway. 

FIDH and THRI Fédération Internationale des Droits de l'Homme* and Turkmen Initiative for Human 
Rights, Geneva, Switzerland (joint submission). 



A/HRC/WG.6/3/TKM/3 
Page 13 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, UK. 

HRW  Human Rights Watch*, Geneva, Switzerland. 

IRPP  Institute on Religion and Public Policy, Washington DC, USA. 

JC  Jubilee Campaign, Washington DC, USA. 

JW  The European Association of Jehovah’s Christian Witnesses, Kraainem, Belgium. 

RSF  Reporters sans frontièrs*, Paris, France. 

SRI and Labrys LGBT Organization Labrys, Bishkek, Kyrgyzstan and the Sexual Rights Initiative, jointly 
with Action Canada for Population and Development*, Creating Resources for 
Empowerment and Action – CREA- India, Mulabi, Latin American Space for Sexualities 
and Rights and others, Buenos Aires, Argentina (joint submission). 

TIHR  Turkmen Initiative for Human Rights, Vienna, Austria. 
2 FIDH and TIHR, p.1. 
3 RSF, p.2. 
4 FIDH and TIHR, p.1. 
5 SRI and Labrys, p.1-2. 
6 AI, p.7. 
7 AI, p.7 ; see also FIDH and TIHR, p.5. 
8 AI, p.7. 
9 HRW, p.3. 
10 HRW, p.2; see also RSF, p.3; TIHR, p.6. 
11 AI, p.8. 
12 AI, p.5 ; see also HRW, p.3-4. 
13 JC, p.3. 
14 GIEACPC, p.2. 
15 SRI and Labrys, p.5-6. 
16 TIHR, p.4, 7; see also for information on individual cases. 
17 TIHR, p.5-8; see also for information on individual case. 
18 CPTI, p.5. 
19 CPTI, p.5. 
20 HRW, p.2 -3; see also for information on individual cases. 
21 RSF, p.2; see also JC, p.2. 
22 HRW, p.5. 
23 HRW, p.6. 
24 AI, p.8. 
25 SRI and Labrys, p.6. 
26 AI, p.3-4. 
27 HRW, p.4; see also for information on individual cases. See also AI, p.5; and FIDH and TIHR, p.5-6, including for 
information on individual cases. 
28 AI, p.6. 
29 F18, p.3. 
30 AI, p.5; see also IRPP, p.2; F18, p.1. 
31 AI, p.5. 
32 IRPP. p.1. 
33 F18, p.1. 
34 IRPP, p.3. 
35 F18, p.4. 
36 JW, p.2. 
37 AI, p.6. See also F18, p.1; IRPP, p.3-5; JW, p.2-3, also for information on individual cases. 
38 F18, p.2-3. 
39 F18, p.2, 3. 
40 IRPP. p.1. 
41 F18, p.4; see also AI, p.6. 
42 AI, p.6. 



A/HRC/WG.6/3/TKM/3 
Page 14 

 

43 CPTI, p.1. 
44 IRPP, p.2. See also AI, p.6; CPTI, p.2-3 for information on individual cases. 
45 AI, p.4. See also TIHR, p.3; FIDH and TIHR, p.2. 
46 TIHR, p.4; see also FIDH and TIHR, p.2. 
47 TIHR, p.4. 
48 RSF, p.1-2; see also FIDH and TIHR, p.2-3. 
49 TIHR, p.5. 
50 CIVICUS, p.1-3; see also EJ, p.2-3. 
51 AI, p.4. See also for information on individual cases HRW, p.2; TIHR, p.6. 
52 HRW, p.5; see also FIDH and TIHR, p.4. 
53 TIHR, p.2. 
54 EJ, p.1. 
55 TIHR, p.1, see also EJ, p.1. 
56 TIHR, p.2. 
57 HRW, p.4-5; see also FIDH and TIHR, p.4. 
58 TIHR, p.2. 
59 AI, p.3. See also FIDH and TIHR, p.3. 
60 HRW, p.6. 
61 FIDH and TIHR, p.4. 
62 SRI and Labrys, p.3-4. 
63 SRI and Labrys, p.4-5. 
64 SRI and Labrys, p.1 ; see also IRPP, p.2. 
65 SRI and Labrys, p.2. 
66 AI, p.6 ; see also FIDH and TIHR, p.5. 
67 HRW, p.1. See also F18, p.1; FIDH and TIHR, p.1; JC, p.1. 
 

----- 


