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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو /أيار ٣ -أبريل /نيسان ٢٢جنيف، 

 من مرفق   ٥ السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *تركمانستان    

إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من تسع جهـات معنيـة             
املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق        وهو يتبع   . اض الدوري الشامل  االستعر

اقتراحات مـن   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو    . ١٧/١١٩اره  اإلنسان يف قر  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات            . بادعاءات حمددة 
وعمـالً  . ن اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكا      

، ُيخصَّص حسب مقتضى احلال فرع مستقل إلسـهامات املؤسـسة           ١٦/٢١بقرار اجمللس   
الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد الكامل            

مية حلقوق اإلنـسان النـصوص      وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السا     . مببادئ باريس 
وروعيت يف إعداد التقرير دورية االسـتعراض       . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
 ٢٠١٠ إنشاء جلنة مبوجب مرسوم رئاسي يف عام         أشارت منظمة العفو الدولية إىل      -١

وأعربت املنظمة عن قلقهـا إزاء البيئـة        . من أجل استعراض الشكاوى املقدمة من السجناء      
املعادية اليت تعمل فيها املنظمات غري احلكومية ووجود ممثلني للهيئات احلكومية يف اللجنـة              

يـام بتحقيقـات شـاملة ونزيهـة يف     وهو أمر قد حيّد من استقالل اللجنة وقدرهتا على الق   
  .)٢(التجاوزات املُدعى هبا 

أن الـرئيس قربـانغويل     ) ١٨املنتـدى    (١٨وذكرت مؤسسة أخبـار املنتـدى         -٢
 علـى اجملتمـع     تضييق اخلناق بريدميحمدوف يواصل السياسات الداخلية لسلفه، مبا يف ذلك         

  .)٣(وعزله عن اجملتمعات األخرى

  ق اإلنسان التعاون مع آليات حقو  -باء  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن السلطات قدمت تقارير دورية إىل بعض هيئات               -٣

. معاهدات األمم املتحدة، ومسحت للمقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد بزيارة البلـد             
ومع ذلك، حرمت السلطات عدة مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم             

دة من فرصة دخول البلد، وُيشار على وجه التحديد إىل طليب الزيارة املقدمني من املقرر               املتح
  .)٤(اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن تركمانستان ال تزال غري مفتوحة على               -٤
 متنح حىت اآلن إمكانية دخول البلد للمنظمات الدولية املستقلة لكي           الرقابة الدولية، وألهنا مل   

. )٥(تقوم بعمليات الرصد، وألهنا ال تتعاون بالكامل مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان            
وأشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن  . )٦(وأعربت جلنة هلسنكي النروجيية عن شواغل مماثلة 

 ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول بال حدود قد أغلقت مراكز عملياهتا يف        املنظمة الدولية أطباء    
  .)٧(يف تركمانستان مشرية إىل عدم تعاون سلطات تركمانستان معها

 تركمانستان بأن تسمح للمنظمات الوطنية والدوليـة        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥
لدوليني حلقوق اإلنسان   بالقيام بعمليات رصد مستقلة حلقوق اإلنسان، وبأن تتيح للمراقبني ا         

إمكانية الوصول إىل تركمانستان دون عوائق، مبا يف ذلك املكلفـون بواليـات يف إطـار                
 ٢وأوصت الورقة املـشتركة     . )٨(اإلجراءات اخلاصة العشرة الذين طلبوا دعوات لزيارة البلد       

 لألمـم   تركمانستان بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة           
املتحدة، وال سيما إىل املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقـرر اخلـاص               

وقدمت . )٩(املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلاص املعين حبرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات    
  .)١٠(منظمة العفو الدولية توصية ذات صلة
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  قة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعل  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت جلنة هلسنكي النروجيية إىل أن حقوق املرأة تشكل مصدر قلق بالغ، فاملرأة               -٦

وال يوجد قانون ينص على مكافحة العنف املرتيل،        . خملوقاً من الدرجة الثانية يف اجملتمع     تعترب  
أة يف جمايل التعليم والعمل، بل متلى على        متييز ضد املر  هناك   و ،وتنتشر ظاهرة تعدد الزوجات   

ويشكل الوضع السيء لنظـام الرعايـة       . املرأة أشكال املالبس اليت ترتديها بأدق التفاصيل      
املرأة اليت ترتع إىل استخدام هذا النظام مـن خـالل           الصحية بوجه عام خطراً كبرياً يهدد       

  .)١١(بية األسرتفضله أغلذي الصيب ال هلا إىل حني إجناب ضعالوالدات الكثرية اليت خت
ووفقـاً  . )١٢(وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التمييز ضد األقليات اإلثنية            -٧

. للجنة هلسنكي النروجيية، تنتشر ممارسة التمييز ضد األشخاص الذين حيملون جنسية مزدوجة           
بل دخـول دسـتور     وقد أعلنت احلكومة أن األشخاص الذين حصلوا على اجلنسية الروسية ق          

تركمانستان اجلديد حيز النفاذ ميكنهم االحتفاظ حبقهم يف محل جنسيتني، من حيث أن هـذا               
بيد أنه ال ميكن هلؤالء األشخاص من الناحية العملية احلـصول           . الدستور حيظر ازدواج اجلنسية   

ومية وال يف على جواز سفر تركمانستان اجلديد البيومتري، أو إجياد وظيفة ال يف اخلدمات احلك           
 إىل  ١وأشـارت الورقـة املـشتركة       . )١٣(أية مؤسسة حكومية أو مشروع جتاري أو منظمة       

االدعاءات اليت تفيد أن دوائر األمن متارس ضغوطاً على أحد الناشطني يف جمال البيئـة لكـي                 
  .)١٤(يتخلى عن جنسيته التركمانية ويغادر البلد كشرط غري رمسي إلخالء سبيله

  يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد   -٢  
ال تزال منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء استمرار حاالت االختفاء القسري               -٨

 يف حماكمات غري عادلة تتعلـق       ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢اص الذين أُدينوا يف عامي      لعشرات األشخ 
اكن وجود  ومل تكشف السلطات عن أم    . مبحاولة االغتيال املزعومة للرئيس السابق نيازوف     

السجناء، غري أن املصادر غري احلكومية تفيد أن معظم السجناء ُيحتجزون يف سجن أوفادان              
وذكرت منظمة العفو الدولية أن من بني احملتجزين الذين ال يزالون خمتفني قسراً أو              . )١٥(دييب

مسجونني يف سجن انفرادي، ميكن اإلشارة إىل بوريس شيخمورادوف، وهو وزير اخلارجية            
السابق لتركمانستان وإىل أخيه قسطنطني شيخمورادوف وإىل باتري بردييف املمثل الـسابق            

  .)١٦(لتركمانستان لدى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنا تلقت تقارير تفيد أن األشخاص املـشتبه يف                -٩

انستان للتعذيب أو غريه من ضروب      ارتكاهبم جرائم جنائية خيضعون بشكل عادي يف تركم       
ويشمل األشخاص املدعى ارتكاهبم هلذه األفعال أفراد الشرطة واملـوظفني يف           . إساءة املعاملة 

غريه من ضروب إساءة املعاملة     ويستخدم التعذيب و  . وظفي السجون وزارة األمن القومي وم   
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وعلى حد علـم    . تجزينالنتزاع االعترافات وغري ذلك من املعلومات التجرميية ولترهيب احمل        
يف أي ادعاء من ادعاءات التعذيب أو غـريه  حىت اآلن منظمة العفو الدولية مل تفتح حتقيقات    

من ضروب إساءة املعاملة اليت تتعلق مبحاولة االغتيـال املزعومـة للـرئيس نيـازوف يف                
  .)١٧(٢٠٠٢نوفمرب /الثاين تشرين
لرئيسية املثارة هو استخدام احلكومة      أن أحد الشواغل ا    ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٠

ونتيجة هلذه املمارسة اليت استمرت ملا يزيد على عقـدين،          . للسجن كأداة لالنتقام السياسي   
أصبحت هناك أعداد غري معروفة من األفراد الذين يقبعون يف سجون تركمانستان بتهم يبدو              

ني ورد ذكرمهـا يف     وقد أخلت احلكومة سبيل سـجينني سياسـي       . أهنا ذات دوافع سياسية   
توصيات االستعراض الدوري الشامل السابقة، ومها فالريي بال الذي أُطلق سـراحه بعفـو              

لي أميورادوف بعد أن قـضى مـدة        ، وحممدك ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول رئاسي عام يف    
 أن هناك أفراداً آخـرين وردت       ١وذكرت الورقة املشتركة    .  احملددة بأربعة عشر عاماً    سجنه

 يف التوصيات ال يزالون مسجونني ظلماً وأن احلكومة رفضت مجيـع التوصـيات              أمساؤهم
يـزال مـصريهم     جناء الذين ال  وإتاحة معلومات عن الس   "بإخالء سبيل السجناء السياسيني     

  .)١٩(وأعربت جلنة هلسنكي النروجيية عن شواغل مماثلة. )١٨("جمهوالً
 على آناقربان أمانكليشيف    ٢٠٠٦ عام    عن إلقاء القبض يف    ١وأبلغت الورقة املشتركة      -١١

 إىل مؤسسة هلـسنكي التركمانيـة،    وأوغلسبار مورادوفا النضمامهموسيبارداردي خاجييف 
، توفيت  ١ووفقاً للورقة املشتركة    .  يف املنفى ببلغاريا   مقرهاوهي جمموعة معنية حبقوق اإلنسان      
مريبة ومل يفتح أي حتقيـق       يف ظروف    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلولأوغلسبار مورادوفا يف السجن يف      

أسباب وفاة مورادوفا كانت    "وأعلنت السلطات التركمانية أن     . جدير بالثقة يف ظروف وفاهتا    
ـ  . راء حتقيق مـستقل يف وفاهتـا      توصية بإج ورفضت السلطات التركمانية    ". طبيعية زال وال ي

أعربـت  و. )٢٠(أمانكليشيف وخاجييف يف السجن لقضاء مدة حكمهما احملددة بسبع سنوات         
  .)٢٢( أيضاً عن هذه الشواغل٢ والورقة املشتركة )٢١(منظمة العفو الدولية

 حالة احتجاز أخرى يف    )٢٤(١ والورقة املشتركة    )٢٣(وذكرت جلنة هلسنكي النروجيية     -١٢
  .٢٠٠٨سجن انفرادي منذ عام 

ان  أن االعتقال واالحتجاز التعسفيني للناشطني يـستمر       ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -١٣
 /نيـسان وقد قام رجال األمن قبل زيارة وفـد دويل جـاء إىل البلـد يف                . )٢٥(دومنا رادع 

 باعتقال شخصني شاركا يف محلة للمطالبة بالتعويض عن أفعال التعذيب الـيت             ٢٠١١ أبريل
تعرضا هلا على حد زعمهما يف االحتجاز وعن االستيالء بال مـربر علـى ممتلكاهتمـا يف                 

  .)٢٦(يزال جمهوالً  إعداد هذا التقرير كان مكان وجودمها الوحىت وقت. التسعينات
وأشارت جلنة هلسنكي النروجيية إىل االعتقاالت القصرية األجل اليت تعرض هلا مؤخراً              -١٤

  .)٢٧(ثالثة ناشطني وصحفيني، وذكرت أن آخرين خيضعون للعنف والتهديد واملضايقة
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سري الذي ُيدعى أن صحفيني سـابقني       إىل احلجر الق   ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٥
  .)٢٨( مرافق الطب النفسيتعرضا له يف قد
 مبراجعة شفافة على    البدء تركمانستان، جبملة أمور منها      ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٦

مستوى البلد جلميع القضايا السياسية اليت عاجلتها يف السنوات املاضية من أجل حتديد عـدد               
آناقربـان أمانكليـشيف     وإطـالق سـراح      ؛ وحتقيق العدالة هلم   السجناء السياسيني بدقة  

 وسيبارداردي خاجييف من بني آخرين على الفور، والكشف مباشرة عن مكان وجودمهـا            
وتقدمي املعلومات عند االقتضاء عن مصري مجيع املدعى عليهم يف إطـار حماولـة االغتيـال                

 أقارهبم املـسجونني، وتـوفري       وإخالء سبيل  ٢٠٠٢املزعومة للرئيس السابق نيازوف سنة      
اإلجراءات القانونية الواجبة بالكامل لألشخاص احملتجزين، مبا يف ذلك السماح ألفراد أسرهم       

  .)٢٩(بزيارهتم ومراجعة أحكام إدانتهم
وذكرت منظمة العفو الدولية أن دخول املنظمات املستقلة إىل مرافـق االحتجـاز               -١٧
وتعرف بعض السجون بظروفها القاسية، مثـل       . سلطاتيزال خيضع ملراقبة شديدة من ال      ال

سجن أوفادان دييب الواقع قرب عشق آباد حيث يعامل السجناء معاملة قاسية للغاية وهـو               
والحظت منظمة العفو الدولية    . يزيد من أمهية منح املراقبني املستقلني فرصة للوصول إليه         ما

بيد أن منظمة العفو الدولية     .  وتركمانستان زيادة التعاون بني اللجنة الدولية للصليب األمحر      
أعربت عن قلقها ألن اللجنة الدولية للصليب األمحر ال ُتمنح فرصة كاملة لـدخول مجيـع                

وأعربت جلنة . )٣٠(السجون وأن الدعوة إىل زيارة مرافق السجن مل توجه إىل منظمات أخرى       
 عدم وجـود آليـة مـستقلة     وأثريت شواغل إزاء  . )٣١(هلسنكي النروجيية عن شواغل مماثلة    

للتحقيق يف جتاوزات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وللقيام بزيارات منتظمة إىل السجون            
وأوصت منظمة العفو الدولية تركمانستان بتمكني منظمات       . )٣٢(وأماكن االحتجاز األخرى  

وبإنـشاء نظـام    الرصد املستقلة الوطنية والدولية من دخول مجيع مرافق االحتجاز بالكامل           
  . )٣٣(رصد مستقل ملرافق االحتجاز على سبيل األولوية

وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن القانون املتعلق   -١٨
ظر صراحة مجيع أشكال العقوبـة      ال يف تركمانستان غري واضح وال حي      بالعقوبة البدنية لألطف  

. ن على الرغم من توصيات جلنة حقوق الطفـل املتعلقـة حبظرهـا            البدنية يف مجيع األماك   
وأوصت املبادرة العاملية تركمانستان بسن تشريع حلظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال            

  .)٣٤(صراحة وبشكل قاطع يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف املرتل
ة واحلياة اجلنـسية أن     يانوذكرت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنس          -١٩

وقد سلمت  . )٣٥(العنف املرتيل غري مرئي أما االغتصاب يف إطار الزوجية فهو غري معلن متاماً            
طالبات شابات من قبل شـبان أقـارب   الدولة بعدد قليل من احلوادث اليت تتعلق باغتصاب   

ـ   وأوال توجد مراكز لألزمات   .  كبار حكومينيملسؤولني   ساعدة خطوط هاتفية جمانيـة للم
  .)٣٦( العنفمن أجل الناجني منخدمات إلدارة القضايا  وأة يخدمات استشار وأ
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وأوصت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنسانية واحليـاة اجلنـسية               -٢٠
تركمانستان باختاذ التدابري الضرورية ملنع االغتصاب، مبا يف ذلك االغتـصاب يف إطـار              

هتيئة بيئة آمنة للناجيات لكي يبلغن عن العنـف         املواعدة، و يف إطار   الزوجية واالغتصاب   
 والتحقيق على النحو املناسب يف حاالت االغتصاب        ؛اجلنسي وتوفري خدمات دعم شاملة    

ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب وحتسني إجراءات التصدي ألفعال العنف اجلنسي من       
 ويشمل ذلك توظيف املزيـد مـن        لقضائي،قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واجلهاز ا      

الشرطيات وإتاحة التدريب للموظفني يف اجملالني القضائي واألمين بشأن التـصدي ألفعـال             
  .)٣٧(اجلنسي العنف
وذكرت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنـسانية واحليـاة اجلنـسية أن                 -٢١

 باجلنس للوصم والتمييز يف جمتمعاهتن احمللية،       وتتعرض املشتغالت . جيّرم االشتغال باجلنس   القانون
  .)٣٨( على أيدي السلطات وأفراد الشرطةويدعى تعرضهن للضرب واالغتصاب واالبتزاز

وأوصت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنسانية واحليـاة اجلنـسية               -٢٢
عرضاً للخطر وضمان حقها    تركمانستان كذلك بأن تقدم احلماية للفئة األقل متثيالً واألكثر ت         

يف الكرامة اإلنسانية وعدم التعرض للتعذيب والعنف والتجرمي، وهذه الفئة هـي املثليـات              
ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية واملـشتغالت بـاجلنس ومتعاطيـات            

  .)٣٩(ةاملخدرات واملصابات بفريوس نقص املناعة البشري
أن قانون التجنيد واخلدمة العسكرية بـصيغته املعدلـة          ٣ وذكرت الورقة املشتركة    -٢٣
 ٢٠ قد رفع احلد األدىن لسن اخلدمة العسكرية الطوعيـة إىل            ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥ يف

من القانون نفسه تسمح بالتسجيل يف املدارس العـسكرية مـن           ) ٢٣(٢بيد أن املادة    . عاماً
 هذه املدارس كأفراد يف القـوات        عاماً، ويصنف مجيع الطالب الذين يسجلون يف       ١٥ سن

لدى االنضمام إىل الربتوكـول     (وال يتعارض هذا األمر مع إعالن تركمانستان        . )٤٠(املسلحة
)  املـسلحة  املنازعـات  األطفـال يف     بشأن اشتراك االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      

 ال التجنيد دون سن أشكفحسب وإمنا أيضاً مع الربوتوكول االختياري ذاته الذي حيظر مجيع         
  .)٤١(السادسة عشرة

 أن جهات اتـصال ملنظمـة غـري حكوميـة يف           إىل   ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤
تركمانستان قد الحظت أن االستخدام املزعوم جملندين يف اجليش يف توفري عمل الـسخرة يف    

  .)٤٢(االقتصاد املدين ال يزال متوطناً

  اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة   -٣  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب وغريه من               -٢٥

ضروب إساءة املعاملة هو املعيار السائد يف تركمانستان ألن الشكاوى اليت يقدمها الضحايا             
  .)٤٣(نادراً ما يبت فيها
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ان بضمان عدم استخدام أية إفادة تنتـزع        وأوصت منظمة العفو الدولية تركمانست      -٢٦
احملاكمة، إال كـدليل    نتيجة للتعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة كدليل يف إجراءات            

 وضمان فتح حتقيقات فورية     ؛ أو غريه من ضروب إساءة املعاملة      ضد شخص متهم بالتعذيب   
 املعاملـة وحماسـبة     وشاملة ومستقلة ونزيهة يف مجيع شكاوى التعذيب أو غريه من إسـاءة           

 وضمان التمسك الصارم باملعايري الدولية للمحاكمة العادلـة يف          ؛املسؤولني عن هذه األفعال   
  .)٤٤(مجيع احملاكمات

وأوصت منظمة العفو الدولية تركمانستان بأن تكشف على الفور عن مصري مجيـع      -٢٧
قـق يف مجيـع      وأن حت  ؛األشخاص الذين خيضعون لالختفاء القسري وعن أماكن وجودهم       

حاالت االختفاء القسري وتضمن تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة يف إطار حماكمـات           
 إعادة حماكمة مجيع األشخاص الذين حكم عليهم بالسجن ملدة طويلة يف            أن تكفل  و ؛عادلة

 يف إطار إجراءات مستوفية للمعـايري الدوليـة         ٢٠٠٢نوفمرب  /أعقاب أحداث تشرين الثاين   
 عن أمساء مجيـع الـسجناء       أن تعلن  و ؛باإلنصاف ومتاحة ملراقيب احملاكمات الدوليني    ة  املتعلق

قات شاملة ونزيهة ومستقلة يف مجيع مالبـسات         حتقي أن تفتح  و ؛الذين توفوا أثناء االحتجاز   
  .)٤٥(نشر النتائجتموهتم و

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
وسطى يف جمايل القضايا اجلنسانية واحلياة اجلنـسية، فـإن          وفقاً لشبكة عمل آسيا ال      -٢٨

. تشريع تركمانستان ال جيرم إال العالقات اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني رجلني بـالغني             
واحلفاظ " القيم والثقافة التقليدية  " الذي يتضمن تأييد     ٢٠٠٨ يف عام    أشار رد احلكومة   وقد

نستان اجلنائي إىل خطر عدم قبول املثلية بـالنظر إىل أن           على املادة التمييزية يف قانون تركما     
والب النمطية  املرأة والرجل ميكن أن يصبحا مستهدفني إذا كانت أفعاهلما ال تتناسب مع الق            

  .)٤٦(الرجولة يف تركمانستانالثقافية لألنوثة و

  حرية التنقل  -٥  
احترام حق " املتمثلة يف  إىل أن تركمانستان قبلت التوصية  ١أشارت الورقة املشتركة      -٢٩

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١٢كل فرد يف حرية املغادرة والعودة إىل بلده وفقاً للمادة           
، وأهنا رفضت التوصية املتعلقة بإلغاء احلظر املفروض على سفر املـدافعني            "املدنية والسياسية 

انية تواصل التـدخل     أن السلطات التركم   ١وذكرت الورقة املشتركة    . عن حقوق اإلنسان  
 عن طريق   التحكم فيه بصورة تعسفية يف حق املقيمني يف مغادرة تركمانستان والعودة إليها و          

نظام غري رمسي وتعسفي حلظر السفر تفرضه عادة على الناشطني وأسرهم وأقارهبم واملنشقني             
ين والناشطني  وعلى الرغم من السماح جملموعة صغرية من الناشطني يف اجملتمع املد          . يف املنفى 

الـسفر إىل البلـدان     السياسيني بالسفر إىل اخلارج بعد أن كانت قد منعتهم يف السابق من             
ويعتقد .  بأمساء األشخاص املمنوعني من مغادرة البلد      "قائمة سوداء "األجنبية، ال تزال توجد     
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ن يتضمو كما يزعم    ٢٠١٠أغسطس  /سياً سرياً دخل حيز النفاذ يف آب      أن هناك مرسوماً رئا   
. )٤٧( إىل تركمانـستان   بالـدخول  فرد ال يسمح هلم باملغادرة أو        ٣٧ ٠٠٠أمساء أكثر من    

  .)٤٨(وأعربت منظمة العفو الدولية عن شواغل مماثلة
 إىل أشخاص حمدَّدين مل يتمكَّنوا من السفر إىل بلـدان           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠

للعالج الطيب وما شـابه      وأأصدقائهم  لزيارة أقارهبم و   وأالدراسة   وأأخرى ألغراض العمل    
وأشارت جلنة هلسنكي النروجيية أيضاً إىل أن هناك طالباً تركمانيني يدرسـون يف   . )٤٩(ذلك

من تصريح اخلروج ملواصـلة    اخلارج عادوا إىل تركمانستان لقضاء عطلتهم الصيفية وُحرِموا         
جملتمـع املفتـوح ومجعيـة     ومؤسسة ا هي ا،وأضافت منظمة العفو الدولية أهن    . )٥٠(دراستهم
 قد أُدرِجت على قائمة منظمات حقوق اإلنسان املمنوعة من دخـول البلـد إىل               ،الذكرى
  .)٥١( فرد من األفراد احملددة أمساؤهم٨ ٠٠٠جانب 
 أن حكومة تركمانستان رفضت التوصية املتعلقة بإلغاء        ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣١

. الذي حيرم األشخاص من حرية التنقُّل داخل البلد        )propiska(نظام تسجيل اإلقامة اإللزامي     
مكان إقامة الشخص سارياً يف تركمانستان ممـا مينـع          يف  وال يزال نظام التسجيل اإللزامي      

املقيمني من اإلقامة بصورة شرعية أو العمل أو شراء عقار أو استخدام خـدمات الرعايـة                
.  املدينة أو املكان الذي يـسجَّلون فيـه        الصحية العامة أو وضع أطفاهلم يف املدارس خارج       

وكثرياً ما جيدون صعوبات ّمجة يف تغيري مكان التسجيل، وال سيما عندما ينتقلون إىل مـدن                
ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، تفرض عقوبة إدارية علـى         . )٥٢(كربى، مثل العاصمة عشق آباد    

 حيملون سـوى تـسجيل       أو ال  ارياًساملواطنني الذين ُيكَتشف أهنم ال ميلكون تسجيل إقامة         
 ُيسَتخدم كأداة من قبل الشرطة ودوائـر        اإلقامةتسجيل  وُيّدعى أن التهديد بفقدان     . مؤقّت

حـصول  األمن لثين األشخاص عن التذمُّر من إساءة معاملة الشرطة هلم وكذلك كوسيلة لل            
  .)٥٣(على إيرادات عن طريق الرشوة

 لحصول علـى تـسجيل     يطالبون ل   املواطنني  أن شارت منظمة العفو الدولية إىل    وأ  -٣٢
 يثبت حقهم يف السكن، مثل عقد اإلجيار أو عقد يثبت شـراء مكـان                بتقدمي دليل  اإلقامة
إىل وقف احلصول على استحقاقات اجتماعيـة،       إلقامة   تسجيل ا  وقد يؤدِّي رفض  . السكن

. )٥٤(والرعايـة الـصحية   مثل إعانات األطفال أو املعاشات التقاعدية وتقييد احلق يف التعليم           
  .)٥٥( معلومات ذات صلة بقضية فردية١وقدَّمت الورقة املشتركة 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمُّـع الـسلمي واحلـق يف              -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ى صعيد حرية التفكري والوجدان      أن سجل البلد ال يشهد حتسُّناً عل       ١٨رأى املنتدى     -٣٣
وأشارت الرابطة األوروبية لشهود    . )٥٦(٢٠٠٨باالستعراض السابق يف عام     واملعتقد باملقارنة   

املكلفني  ومن   من هيئات املعاهدات  يهوه املسيحيني إىل عدم تنفيذ التوصيات األخرية املقدمة         
  .)٥٧(ص املعين حبرية الدينقرِّر اخلابواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وال سيما امل
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وذكرت جلنة هلسنكي النروجيية أن املتدينني يسجنون بسبب ممارستهم لـشعائرهم             -٣٤
ويشمل ذلك املستنكفني ضمريياً إضافة إىل املؤمنني الذين يتهمون مبمارسة نـشاط            . الدينية

كانية مـن   وقد سجل عدد قليل من املنظمات الدينية منذ إتاحة هذه اإلم          . ديين غري مسجَّل  
وُتَصادر املخطوطات الدينية   . ، وختضع املنظمات املسجَّلة لرقابة صارمة     ٢٠٠٤جديد يف عام    
قيوٌد شديدةٌ على حرية الـدين أو       وُتفَرض  .  وهناك قيود على التعليم الديين     ،وختضع للرقابة 

 التقليديـة  املعتقد اليت يتمتَّع هبا األشخاص الذين ينتمون إىل ما يسمى باجلماعات الدينية غري         
وهو ما يتزامن مع التمييز الواسع النطاق الذي تتعرَّض له فئات األقليات يف تركمانستان، مبن            

 واملـسيحيون مـن الكنيـسة األرمينيـة        ،فيهم املسلمون الشيعة األذربيجانيون واإليرانيون    
. )٥٨(يهـوه  وأقليات دينية كاخلمسينية وأتباع الكنيسة املعمدانية وشهود         ، واليهود ،الرسولية

من إقالة أئمة   يف وقت سابق    قامت به السلطات     إىل اّدعاءات تفيد أن ما     ١٨وأشار املنتدى   
 من مناصبهم يف منطقة داشوغوز الشمالية واالستعاضـة         األوزبكيةينتمون إىل األقلية اإلثنية     

  .)٥٩(عنهم بأئمة من اإلثنية التركمانية يعزى إىل دوافع عنصرية
 أن الدور احلكومي املُسند إىل زعماء األديان، وال سيما مـنحهم            ١٨ويرى املنتدى     -٣٥

احلق يف التدخُّل يف أنشطة الديانات األخرى ينتهك مبدأ الفصل بني الدين والدولة املنـصوص               
، )Gengesh( لشؤون الدينية اوأُشري بصفة خاصة إىل أحد نّواب رئيس جملس         . عليه يف الدستور  

  .)٦٠(مسؤولية خاصة عن الشؤون املسيحيةويتوىل  الروسية وهو من الكنيسة األرثوذكسية
 وأتبـاع املسلمني الشيعة   طلبات التسجيل املقدمة من طوائف       أن   ١٨وذكر املنتدى     -٣٦

وائـف  وتشعر هذه الط   ، وشهود يهوه تلقى الرفض    والربوتستانتالرسولية األرمينية   الكنيسة  
  .)٦١(أهنا غري قادرة على تقدمي الطلبات بسبب القيود الصارمة املفروضة على التسجيل

 إىل أن الطوائف الدينية غري املسجَّلة تتعرَّض حلمـالت مدامهـة            ١٨وأشار املنتدى     -٣٧
وال سيما من الـدائرة     ( عاديون   قبل أفراد الشرطة السرية يدعمهم ضباط شرطة      منتظمة من   

وتعـاين  . حمليون معنيون بالشؤون الدينيـة    فون يف اإلدارة احمللية وموظفون      وموظ) السادسة
  .)٦٢(الطوائف الدينية املسجَّلة أيضاً من هذه املدامهات أو من زيارات التحقُّق الكثرية

 أن القس إملراد نورلييف، وهو زعيم يف الكنيـسة الربوتـستانتية      ١٨وذكر املنتدى     -٣٨
 بتـهمٍ ُتـصرُّ     ٢٠١٢فرباير  / إىل شباط  ٢٠١٠أغسطس  /ن آب يف الفترة م  مباري قد ُسجن    

ثنني من  أيضاً إىل سجن ا١٨وأشار املنتدى . طائفته على أهنا ملفّقة ملعاقبته على نشاطه الديين
  .)٦٣(أحدمهاوقد مت بعد ذلك العفو عن . شهود يهوه بتهمة نشر املواد اإلباحية

يسمح لديانات كـثرية     قيود شديدة، وال   أن أماكن العبادة ختضع ل     ١٨املنتدى  وذكر    -٣٩
وال ُتعطى الطوائف الدينية األخرى تـصاريح لـشراء أرضٍ          . باحلصول على أي مكان للعبادة    

وكثرياً ما تعجز الطوائف    . وبناء أماكن للعبادة أو لشراء مباٍن لكي تستخدمها كأماكن للعبادة         
 ١٨كر مسؤولون كما يزعم للمنتدى      وذ. )٦٤(املسجَّلة يف احلكومة عن استئجار أماكن للعبادة      

 ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أن املسلمني لن يتلقوا تعويضاً عن جـوامعهم الـيت ُهـِدمت يف عـامي                
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أي تعويض إىل الكنيسة الرسولية األرمينية ولن ُيسَمح هلا باسـترجاع كنيـستها              يقدم ولن
، ٢٠٠٥ عامالقائمة منذ قرٍن من الزمن يف تركمان باشي واليت تعرض جزء منها للدمار يف               

ولن حتصل مجاعتا السبتيني وهاري كريشنا على تعويض عن أماكن عبادهتما اليت دمرت يف              
، ولن يكون بإمكان الطائفة املعمدانية واخلمسينية يف عشق آباد استعادة أمـاكن   ١٩٩٩عام  

  .)٦٥(٢٠٠١عبادهتا اليت صودرت يف عام 
سفر إىل اخلارج جتعل من املتعـذر        إىل أن العوائق اليت تعترض ال      ١٨وأشار املنتدى     -٤٠
وإن عدد احلجاج الذين يسمح هلم بالسفر للحـج إىل مكـة         . شاركة يف اللقاءات الدولية   امل

وال ميكن نشر املخطوطات الدينية يف تركمانستان    . )٦٦( حاجاً كل عام   ١٨٨يقتصر على حنو    
 ١٨وقـدم املنتـدى     . )٦٧()Gengesh(احمللـي   لس  اجملأو استريادها إىل البلد بدون إذن من        

  .)٦٨(توصيات للتصدي هلذه الشواغل
وذكرت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أنه ال يوجد يف تركمانستان حكم              -٤١

من القانون اجلنائي يف تركمانستان على      ) ١(٢١٩وتنص املادة   . من أجل اخلدمة املدنية البديلة    
 ٢٤ئية ُيعاقب عليها بالسجن ملـدة تـصل إىل          اعتبار التهرب من اخلدمة العسكرية جرمية جنا      

من قانون تركمانستان املتعلق بالتجنيد واخلدمة العسكرية صراحة        ) ٤(١٨وتنص املادة   . شهراً
 ٢٠١٢ويف عـام    . على املالحقة املتكررة للمستنكفني ضمريياً عن اخلدمة العسكرية وسجنهم        

 من شهود يهوه وأُدينوا علـى أسـاس         ُوجِّهت هتم إىل مثانية أشخاص من املستنكفني ضمريياً       
وقُدمت معلومـات   . )٦٩(ثنان منهم وأُدينا مرتني    وقد حوكم ا   ،رفضهم أداء اخلدمة العسكرية   

وأشـارت الرابطـة    . )٧٠(تفصيلية تتعلق حبالتني حمددتني من شهود يهوه املستنكفني ضـمريياً         
 ُيرسلون إىل معسكر العمـل  األوروبية لشهود يهوه املسيحيني إىل أن معظم املستنكفني ضمريياً     

  .)٧١( وأشارت إىل الظروف الالإنسانية املبلغ عنها هناك،"سيدي"
، يدعى أن عضواً يف اللجنة املعنية حبماية حقوق اإلنـسان      ٣ووفقاً للورقة املشتركة      -٤٢

 إن قانون اخلدمة البديلة     ٢٠١١سبتمرب  /أيلولقد قال يف    ) الربملان(واحلريات التابعة للمجلس    
. ، لكنه سلّم بأن صياغة مشروع القانون مل تبدأ بعـد          ٢٠١٢يكون موضع النظر يف عام      س
. )٧٢( علـى ذلـك    توجد أية تقارير عن التقدم احملرز يف هذا اخلصوص بعد مرور عـام             وال

  .)٧٣( عن شواغل مماثلة١٨وأعرب املنتدى 
 عن إخضاع   وأوصت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني تركمانستان بالكف         -٤٣

املستنكفني ضمريياً املسجونني ملعاملة ال إنسانية ومهينة، ومبنح عفو لشهود يهوه املسجونني            
 وتوفري خدمـة مدنيـة بديلـة حقيقيـة          ؛كمستنكفني ضمريياً عن أداء اخلدمة العسكرية     

غري خاضعة لسيطرة اجليش أو توجيهـه       عن اخلدمة العسكرية، تكون     للمستنكفني ضمريياً   
 أيضاً تركمانستان باستحداث خدمة بديلة مدنية عوضاً        ١٨وأوصى املنتدى   . )٧٤(هإشراف أو

  .)٧٥(عن اخلدمة العسكرية اإللزامية
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ورأت منظمة العفو الدولية أنه ال توجد حماولة حقيقية من جانب السلطات لتحسني              -٤٤
 والتجمـع   تركمانستان بضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات      بتعهدات  احلالة فيما يتعلق    

وعلى العكس من ذلك، ال تزال حرية التعـبري عرضـة           . ومنع مضايقة الصحفيني وترهيبهم   
وأظهرت البحوث اليت قامت هبا منظمة      . وسائط اإلعالم الناقدة نادراً ما ُيسمح هبا      وللخطر،  

العفو الدولية أن الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من الناشطني خيـضعون             
ر للمضايقة والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة واالحتجاز التعسفي والسجن           باستمرا

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات حاولـت يف      . )٧٦(يف أعقاب حماكمات غري عادلة    
ومل تتخذ تركمانستان   . )٧٧(إذاعة احلرية /أوروبا احلرة مناسبات عديدة إسكات مراسلي إذاعة      

ماح ملنظمات غري حكومية مستقلة بالعمل حبرية دون مضايقة أو إلصالح        أيضاً أية تدابري للس   
  .)٧٨(عملية تسجيل هذه املنظمات

 أن مجيع وسائط اإلعـالم يف تركمانـستان مطالبـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٥
باحلصول على ترخيص من احلكومة لكن رسوم الترخيص ختتلف اختالفاً كبرياً من مقـدم              

وتـشري  .  ُتطالب وسائط اإلعالم احلكومية بدفع رسم لتأسيس صحيفة        وال. طلب إىل آخر  
 عليهـا أن تـسدد    التقديرات األخرية إىل أن اهليئات املستقلة اليت تسعى إىل تأسيس صحيفة          

نـشر  وجيب أن حتظى مجيع التراخيص بإقرار وكالة ال       .  دوالر أمريكي  ٣٠ ٠٠٠مبلغاً يناهز   
  .)٧٩(لس الوزراء الداخلية وجماحلكومية ومن مث وزارة

، ُتفرض قيود شديدة على إمكانية الوصول إىل وسـائط          ٢ووفقاً للورقة املشتركة      -٤٦
وال ُيسمح للمواطنني التركمان باالشتراك بصحف دورية أجنبيـة علـى           . اإلعالم األجنبية 

وُتمنع وسائط اإلعالم بوجه عام من إعادة طبـع        . عناوينهم يف املرتل باستثناء بعض احلاالت     
  .)٨٠(األخبار الدولية

 أن إمكانية الوصول إىل اإلنترنـت ال تـزال حمـدودة           ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٧
نترنت الوحيد يف البلـد هـو مـوّرد         وإن موّرد خدمة اإل   . دة من الدولة  وختضع لرقابة شدي  

ـ             ات حكومي وقد أُغلقت منافذ املواقع الشبكية اخلاصة باملعارضة السياسية يف املنفى واملنظم
وال ُتتاح يف حاالت كثرية أيضاً مواقـع        . الدولية حلقوق اإلنسان ووكاالت األنباء األجنبية     

ويطلب إىل  . شبكات التواصل االجتماعي، مثل اليف جورنال وفيس بوك وتويتري ويوتيوب         
ومن املعلوم أن احلكومة تراقب االتصاالت      . زائري مقاهي اإلنترنت إظهار جوازات سفرهم     

  .)٨١( واهلاتفيةاإللكترونية
 /متـوز  أنه يف أعقاب االنفجار الذي وقع يف عبـادان يف            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨
، تكتمت احلكومة على املعلومات املتعلقة باالنفجار، وأغلقت أبواب املدينة وأقفلت           ٢٠١١ يوليه

بـذهلا األشـخاص    لفترة مؤقتة خطوط اهلواتف النقالة واإلنترنت، مما أدى إىل إعاقة اجلهود اليت             
 والورقـة   ٢وقدم كل من الورقة املشتركة      . )٨٢(للعثور على أماكن أحبائهم وإخفاء حجم الدمار      

 ادعاءين حمددين على التوايل يتعلق أوهلما بفرض الرقابـة علـى األخبـار املتعلقـة                ١ املشتركة
رصنة موقع شبكي   خر بق واآل) ٨٣(إذاعة احلرية /إذاعة أوروبا احلرة  عبادان اليت ينقلها مراسل      بانفجار
  .)٨٤( ُيصدر معلومات عن انفجار عبادانمعنية حبقوق اإلنسان يف املنفى، وهو موقعجملموعة 
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وذكرت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنسانية واحلياة اجلنـسية أن               -٤٩
ـ             ات حكومة تركمانستان قد فرضت أنظمة صارمة على املواطنني واجملتمع املـدين واملنظم

الدولية والباحثني فيما يتعلق باحلصول على بيانات وإحصاءات قطرية وبـإجراء البحـوث             
غراض البحث  وقد مسح لقلة قليلة من الباحثني بدخول البلد، وال يسمح بذلك إال أل            . العلمية

وُيطلب إىل البـاحثني الـدخول   . حقبة ما قبل القرن التاسع عشر ال غري      يف جمال التاريخ يف     
وأثـارت  . )٨٥(برجال األمن القومي وُيعّين موظفون حكوميون للرد على أسئلتهم     مصحوبني  

  .)٨٦(جلنة هلسنكي النروجيية شواغل ذات صلة
 الـذي اعُتمـد يف      القانون املتعلق باجلمعيات العامـة     أن   ٢وترى الورقة املشتركة      -٥٠
معيات، مبا يف    يضع عوائق عديدة أمام اإلعمال الفعلي للحق يف حرية تكوين اجل           ٢٠٠٣ عام

ذلك وضع حواجز مكلفة أمام التسجيل وقيود شديدة الصرامة على إمكانية احلصول علـى              
 ويتضمن صالحيات تقديرية واسعة للتدخل يف الشؤون الداخلية ملنظمـات      ،التمويل األجنيب 

زي  أن احلكومة ال تزال حتتج بالقانون على حنو متيي         ٢وذكرت الورقة املشتركة    . اجملتمع املدين 
  .)٨٧(ومسّيس إلسكات منظمات اجملتمع املدين املستقلة وهو ما يثري قلقاً بالغاً

 إىل أن من املتوقـع أن تـسجل اجلمعيـات العامـة             ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
ويشترط أن يكون مجيع مؤسسي هذه اجلمعيات واألعضاء        .  عضو على األقل   ٥٠٠ الوطنية

ما بني  أنه يف الفترة ٢ وذكرت الورقة املشتركة .)٨٨(الغنيواملشاركني فيها مواطنني تركمان ب
، مل تسجل سوى منظمة مستقلة جديـدة وحيـدة مـن            ٢٠١٠ وأواخر عام    ٢٠٠٨عام  

وقد أدى األمر الزجري الكامل للحكومة      . منظمات اجملتمع املدين وهي مجعية عازيف القيثارة      
ن إىل تفاقم آثار القـانون تفاقمـاً        الذي مينع الرصد املستقل حلقوق اإلنسان يف تركمانستا       

ومل يعد ُيسمح ألغلبية منظمات اجملتمع املدين الدولية، مبا يف ذلك منظمات تقـدمي              . شديداً
  .)٨٩(اخلدمات من االحتفاظ مبكاتب فرعية هلا يف تركمانستان

، القانون املتعلق باجلمعيات العامـة     أيضاً أنه مبوجب     ٢وأوضحت الورقة املشتركة      -٥٢
ن للحكومة أن تقوم عن طريق وزارة العدل والفروع الوزارية اإلقليمية بإيفاد ممثل وزاري      ميك

وإضافة إىل ذلك، ال ُيسمح للجمعيات العامـة        . هلا إىل أنشطة واجتماعات اجلمعيات العامة     
 وزارة  "مبـشاركة " وإبرام اتفاقات فيما بني املنظمات إال        "بإقامة اتصاالت وعالقات دولية   "

 توصيات تـشمل    )٩٢(٢ والورقة املشتركة    )٩١(١ وقد قدمت الورقة املشتركة      .)٩٠(ةاخلارجي
  .إصالح القانون املتعلق باجلمعيات العامة وتبسيط إجراءات التسجيل

 أن تركمانستان مل تستجب لتوصـيات االسـتعراض         ١وأكدت الورقة املشتركة      -٥٣
ق اإلنسان من القيام بعملـهم دون       الدوري الشامل املتعلقة بضمان متكني املدافعني عن حقو       

  .)٩٣(مضايقة وهتديد وتقييدات ال مربر هلا
والحظت جلنة هلسنكي النروجيية أن هناك عدداً حمدوداً للغاية من الناشطني الـذين               -٥٤

حياولون إلقاء الضوء على احلالة الكئيبة حلقوق اإلنسان معرِّضني حياهتم وحياة أفراد أسرهم             
  .)٩٤(خلطر كبري
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 أن القدرات اليت يتمتع هبا الناشطون املـستقلون مـن           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٥
اجملتمع املدين على املستوى الوطين حمدودة للغاية فيما يتعلق باالجتماع باجلهـات الفاعلـة              

وقد ذُكر أن جمموعات من اجملتمع املدين ُتمنع بانتظام من االجتمـاع            . الدولية واالتصال هبا  
 .)٩٥(موفدة من احلكومات واألمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا          بوفود دولية   

 إىل حالة شخص اعُتقل قبل وصول       )٩٧(٢ والورقة املشتركة    )٩٦(١وأشارت الورقة املشتركة    
  . وصدر عفو عنه يف مرحلة الحقة٢٠١١أبريل /نيسانأعضاء وفد دويل يف 

ستقلني من اجملتمع املدين يعجزون عـن       وذكرت منظمة العفو الدولية أن ناشطني م        -٥٦
وقد تعاظم اخلوف على سالمة املنشقني يف       . العمل حبرية وُيرغم بعضهم على العيش يف املنفى       

 عندما دعا الرئيس قربانغويل بريدميحمدوف وزارة األمن القـومي إىل           ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 يشوهون صورة إهنم   "،ومةحسبما جاء يف املوقع الشبكي للحك      ، قال حماربة األشخاص الذين  

 .)٩٨("لون تدمري وحدة جمتمعنا وتضامنه     وحياو ة القائمة على القانون   العلمانيالدميقراطية  دولتنا  
 جاء خطاب الرئيس يف اليوم التايل ملقابلة بثتها قناة فضائية مع فريد             ١ووفقاً للورقة املشتركة    

.  حلقوق اإلنـسان   يةبادرة التركمان امل توخباتولني الناشط التركماين املوجود يف املنفى ورئيس      
  .)٩٩(وتفيد االدعاءات تعّرض توخباتولني للتهديد

وحسبما ذكرته شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القـضايا اجلنـسانية واحليـاة                -٥٧
اجلنسية، تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان أشكاالً عدة للتمييز على أساس نوع اجلـنس              

مهيأة مكتظة  وحيظر عليهن السفر وحيتجزن يف سجون        داء اجلنسيني ويتعرضن للتحرش واالعت  
وتواجه املصري نفسه كما ُيّدعى النساء اللوايت لديهن شراكة محيمة أو عالقة زواج             . لرجالل

وكثرياً ما حيرمن من حرية التنقل ومن       . مع املدافعني عن حقوق اإلنسان والسجناء السياسيني      
  .)١٠٠(هبن إىل القطاع غري النظامياحلصول على عمل رمسي وُيدفع 

.  فرض قيود شديدة على إعمال احلق يف التجمع السلمي٢وذكرت الورقة املشتركة   -٥٨
ومن الناحية العملية، ُيثين هتديد احلكومة باالنتقام إىل حد كبري جمموعات األشخاص عـن              

ح ول على تصري  وتطالب السلطات أيضاً املواطنني باحلص    . اخلروج يف مظاهرات واحتجاجات   
رفض فيه بشكل روتيين منح تـصريح للمنظمـات غـري           لالحتجاج العام يف الوقت الذي ي     

، ُيـّدعى أن جمموعـة      ٢٠١١يوليه  /متوز ٨ ويف   .)١٠١(املسجلة لتنظيم التجمعات اجلماهريية   
.  شخصاً جتمعت يف احتجاج عام نادر أمام فندق أوغوزكنت يف وسط عشق آبـاد              ٥٠ من
موعة احتجاجاً على اقتراح هدم جممع سكين هبدف إخالء املكان لبناء           خرجت هذه اجمل   وقد

وُيّدعى أن الشرطة قامت على الفور بتفرقة اجملموعة واعتقال أربع نساء مـن             . طريق سريع 
  .)١٠٢(احملتجات اللوايت ُيشتبه يف تنظيمهن للمظاهرة

 املتعلقة حبريـة     تركمانستان باعتماد أفضل املمارسات    ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥٩
التجمع السلمي على النحو الذي عرضه كل من مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بـاحلق يف          

واملبادئ التوجيهية املتعلقـة    ) ٢٠١٢(التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات يف تقريره السنوي        
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 حبرية التجمع السلمي اليت وضعها مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان التـابع            
 إخطار بسيط عوضاً عـن      اليت تدعو إىل إرسال   ) ٢٠٠٧(أوروبا  األمن والتعاون يف    ملنظمة  

  .)١٠٣(احلصول على إذن صريح بالتجمع
 /كـانون الثـاين    ١١وذكرت منظمة العفو الدولية أن برملان تركمانستان اعتمد يف            -٦٠
. أسيس األحزاب السياسية   الذي يشرِّع رمسياً ت    القانون املتعلق باألحزاب السياسية    ٢٠١٢ يناير

بيد أن املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني للمعارضة الذين يعيشون يف املنفـى              
من التركمان قد أعربوا عن شكوكهم إزاء تطبيق القانون اجلديد وإزاء رغبـة الـسلطات يف                

، تأسس حـزب سياسـي   ٢٠١٢أغسطس / آب٢١ويف . السماح مبناقشات سياسية مفتوحة 
 ١٩٩١وهذه هي املرة األوىل منذ عام       . آخر، وهو حزب الصناعيني وأصحاب املشاريع احلرة      

  .)١٠٤(اليت ُيسمح فيها بتأسيس حزب آخر غري احلزب الدميقراطي التركماين احلاكم
وذكرت جلنة هلسنكي النروجيية أنه مل جتر يف أي وقت مضى أية انتخابات حـرة                 -٦١
بعثة تقييم االحتياجات يف إطار مكتب املؤسسات الدميقراطية        شفافة يف تركمانستان وأن      أو

أوروبا ال ترى أن بإمكـان بعثـة مراقبـة    وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف    
حمدودة لتقييم االنتخابات أن تضيف أية قيمة إىل االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت يف           

لنروجيية أن املشاركة يف العمل الـسياسي       وقد ادعت جلنة هلسنكي ا    . ٢٠١٢اير  فرب/شباط
على منرب مستقل مستحيل من الناحية العملية حىت وإن كان الرئيس قد أنـشأ يف الوقـت                 

  .)١٠٥(احلاضر حزباً ثانياً مؤيداً للحكومة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
ابـة عمـال مـستقلة يف    أشارت جلنة هلسنكي النروجييـة إىل عـدم وجـود نق       -٦٢

  .)١٠٦(تركمانستان

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
  .)١٠٧( أن الفقر منتشر يف البلد١٨يرى املنتدى   -٦٣
 أن السلطات احمللية يف عشق آباد واملنطقة احمليطة هبـا           ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٤

 وهدمها بدون حكم احملكمة وبدون تقدمي تعـويض         تقوم بإخالء منازل سكنية ومصادرهتا    
وترمي عمليـات اهلـدم إىل      . مناسب أو مسكن بديل إىل السكان وبدون إخطارهم مسبقاً        

التمهيد لعملية بناء تشكل جزءاً من مشروع جتديد عمراين ضخم استهلته تركمانـستان يف              
ذا اخلصوص، أشارت   وعلى الرغم من عدم إصدار إحصاءات رمسية يف ه        . أواخر التسعينات 

تقديرات منظمة هيومن رايتس ووتش إىل أن املشروع قد تسبب يف نزوح آالف الـسكان               
 تركمانستان بأن تضمن وقف مجيـع       ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٨(خالل العقد املاضي  

 العمليات اإلضافية املتعلقة باملصادرة واإلخالء واهلدم إىل حني هتيئة مناخ يتيح القيـام هبـذه       
 تـضمن العمليات مبا يتفق مع القانون الوطين التركماين وااللتزامات الدولية لتركمانستان، و          
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إتاحة اإلمكانية ألصحاب امللكية للحصول على مسكن بديل حيق هلم احلصول عليه مبوجب             
  .)١٠٩(القانون الوطين أو جربهم بتعويض عادل يكفله هلم القانون الدويل

  احلق يف الصحة  -٩  
ت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنسانية واحلياة اجلنسية أن املرأة   ذكر  -٦٥

 ال وجود هلا من الناحية السياسية يف تركمانستان بالنظر          ةاملصابة بفريوس نقص املناعة البشري    
يف معدالت أمـراض   وهناك ارتفاع .فريوسالإىل أن احلكومة أعلنت رمسياً أن البلد خيلو من    

الرفاالت والوصم املزدوج مـن قبـل        اجلنسي واخنفاض يف استخدام      ل باالتصال أخرى تنتق 
 وينتهك قانون . تدين مستوى احلصول على وسائل منع احلمل      النساء والرجال على السواء و    

 ألنـه يلزمهـا     ةاألسرة يف تركمانستان حقوق املرأة املصابة بفريوس نقص املناعة البـشري          
 بغض النظـر عـن      ة يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري     باإلفصاح للشريك عن وضعها فيما    
  .)١١٠(عترب سبباً من أسباب طالق املرأةموافقتها وألن اإلصابة بالفريوس ت

ووفقاً لشبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القضايا اجلنسانية واحلياة اجلنسية، هناك              -٦٦
ن أن تعاطي اهلريويني حكر      للنساء اللوايت يتعاطني املخدرات، ألن الناس يتصورو       أشدوصم  

وال حتصل النساء اللوايت يتعاطني املخـدرات علـى         . على الرجال وهو حمظور على النساء     
  .)١١١(خدمات للتخفيف من الضرر أو العالج من اإلفراط يف اجلرع ومن الدمامل

وأوصت شبكة عمل آسيا الوسطى يف جمايل القـضايا اجلنـسانية واحليـاة اجلنـسية                 -٦٧
سيما  ان حبماية احلق يف الصحة وعدم التمييز وإعمال هذا احلق فيما خيص النساء، وال              تركمانست

النساء املعرضات للخطر كاملثليات ومزدوجات امليل اجلنـسي ومغـايرات اهلويـة اجلنـسانية              
  .)١١٢(ةالبشري واملشتغالت باجلنس ومتعاطيات املخدرات واملصابات بفريوس نقص املناعة

  ميةاحلق يف التن  -١٠  
وفقاً للجنة هلسنكي النروجيية، هناك اهتمام متزايد بالطفرة يف نشاط البناء يف البلد               -٦٨

  .)١١٣(املغلق وباملوارد الطبيعية الغزيرة لتركمانستان
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