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  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوقب اللجنة املعنية
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ - نوفمرب/تشرين الثاين ١٤

 ١٦لنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني            ا    
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  تركمانستان    

  تركمانـستان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف تقريـر         ب اللجنة املعنية نظرت    -١
 أن تنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                األويل بش 

)E/C.12/TKM/1 ( ٢٠١١ نـوفمرب /تشرين الثاين  ٢١و ١٨ يومي   تنياملعقود ٣٠ و ٢٨ها  ييف جلست 
    املالحظـات  ،٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢يف   ة املعقود ٥٩واعتمدت يف جلستها    

  .اخلتامية التالية

 وفد رفيع املستوى وترحب ببدء احلـوار مـع          حلضورعن تقديرها     اللجنة وتعرب  -٢
  .الدولة الطرف

  مقدمة - ألف 

أن  بينما تالحظ    )E/C.12/TKM/1(تقريرها األويل   ترحب اللجنة بتقدمي تركمانستان       -٣
 على قائمة   اخلطية بالردود   وترحب اللجنة أيضاً  .  عن موعده بفترة طويلة    تقدميه كان متأخراً  

 ولكنها تأسف لعدم الرد على بعض       )E/C.12/TKM/Q/1/Add.1(يت وضعتها اللجنة    الاملسائل  
  .األسئلة الرئيسية اليت وجهتها
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  اإلجيابية اجلوانب - باء 

حقـوق  ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٤
لية بشأن حظر أسوأ أشكال األشخاص ذوي اإلعاقة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدو   

عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها واتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 
  .مكافحة التبغ واتفاقية األمم املتحدة بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية

  والتوصيات الرئيسية القلق دواعي - جيم 

تتلق  صالحات واسعة النطاق لكنها تأسف ألهنا مل       إ نفذ حالياً ين البلد   أتالحظ اللجنة     -٥
وتأسف اللجنة  . ذات الصلة احمللية  والسياسات  معلومات كافية عن إدماج العهد يف القوانني        

  . بأحكام العهد فيهاجَّاحُت معلومات عن قرارات احملاكم احمللية اليت ة أيلعدم تقدمي أيضاً

علـى  مراعاة  العهد  الناشئة عن   مات  تزال اال مبراعاة  الدولة الطرف  توصي اللجنة   
وعـالوة  . تقييم نتائجها ويف أثناء    وتنفيذها   صالحاتلإلعند التخطيط   حنو كامل ودقيق    

بـشأن  ) ١٩٩٨(٩ة الطرف إىل تعليقها العام رقـم        الدولنظر   اللجنة   تلفت ،على ذلك 
ـ     أن تدرج   إليها  تطبيق العهد على املستوى احمللي، وتطلب        ادم يف تقريرها الـدوري الق

  . القانون احمللي املستمد من السوابق القضائية بشأن تطبيق العهدعنمعلومات 

فيمـا   اجلنس    نوع حسبومصنفة  قلق عدم وجود بيانات مقارنة      بتالحظ اللجنة   و  -٦
 أفراد األقليات القومية أو     مبن فيهم  مبختلف احلقوق الواردة يف العهد،        األشخاص تمتعبيتعلق  
  . اجلنسيةوة واألشخاص عدميالعرقي

، واإلسـكان  تعداد الـسكان      احتواء تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان       
بيانـات دقيقـة عـن التركيبـة     على ، ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  يف   إجراؤهاملزمع  
من صياغة القوانني والسياسات والربامج     لم نتائج هذا التعداد     استخدواغرافية للسكان   الدمي
 الدولة الطرف إىل وضع نظام شامل جلمـع         وتدعو اللجنة أيضاً  .  التنفيذ الفعال للعهد   أجل

أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات      إليها  البيانات يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها العهد وتطلب         
  . أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققةوأن تبني بتنفيذ أحكام العهد تتعلقوحتليالت إحصائية 

 مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان      تنشئمل    ألن الدولة الطرف   وتشعر اللجنة بالقلق    -٧
 ميتثـل  الـذي ال  و  الـرئيس  لديوان التابع املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان       إنشاءمنذ  
   ).مبادئ باريس(مبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لل

 النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق          علىحتث اللجنة الدولة الطرف       
  .رصد االمتثال للحقوق املنصوص عليها يف العهدب ُيعهد إليها ملبادئ باريس، اإلنسان، وفقاً
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تعلق باآلثار الـسلبية لـسياسة      ت معلومات    ما وردها من   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     -٨
متييز وتسفر عن     أصل تركماين  ألشخاص من تفضيل ا  تعرب عن  يتال"  الطابع التركماين  فرض"

وتشعر اللجنة بالقلق على .  التعليم والتوظيفضد األقليات القومية والعرقية، ال سيما يف جمايل
علـى  " لـث اختبـارات اجليـل الثا   "تفيد بفرضتقارير ما وردها من  إزاء  وجه اخلصوص   

  .العامالتعليم العايل والعمل يف القطاع ب  االلتحاقاألشخاص الذين يرغبون يف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي للتمييـز              
اليت تنتهجها  "  الطابع التركماين  فرض"ضد األقليات القومية والعرقية الناجم عن سياسة        

ذات  تنفيذ األحكام التشريعية     تقّيم بأن    أيضاً الدولة الطرف  توصي اللجنة و. الدولة الطرف 
ألقليات القوميـة   اعن متتع   ومصنفة  مع بيانات مقارنة    أن جت تعلق بعدم التمييز و   فيما ي  الصلة

كـذلك  وحتث اللجنة الدولة الطرف     . والعرقية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  . والتوظيف التعليمي، وخاصة يف قطاع"اجليل الثالثاختبارات  "عدم تطبيقضمان على 

األشـخاص  مينع  ) بروبيسكا(ن نظام تسجيل اإلقامة احلايل      القلق أل  اللجنة   ويساور  -٩
عـدد مـن   من احلصول على  والعملمن يف مكان آخر غري الذي سجلوا فيه      يقيمون  الذين  

  .اخلدمات االجتماعية

 نظـام للتحقق من أن حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة     
متتع مجيع املواطنني دون متييز باحلقوق االقتـصادية          الذي تعتمده ال يعوق    تسجيل اإلقامة 

  .واالجتماعية والثقافية، بغض النظر عن مكان التسجيل

ـ  إزاء املواقف أو املمارسـات التقليديـة   باالنشغالوتشعر اللجنة    -١٠ قويـة  السلبية ال
ة اجملحف  األسباب اجلذرية لوضع املرأ   تعد من   والقوالب النمطية الراسخة اليت متيز ضد املرأة و       

، القتصادية واالجتماعية والثقافية   باحلقوق ا  ن متتعه يفؤثر  الذي ي   األمر ،يف عدد من اجملاالت   
  .يف احلياة العامة ويف التعليم العايلوسوق العمل  يف مبا يف ذلك

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف أنشطة التوعية اليت تستهدف التمييـز              
 بغية مكافحة املواقف التقليدية الـسلبية        نطاقها توسعأن  رأة و املباشر وغري املباشر ضد امل    

 حتث اللجنة الدولة الطـرف      ،وعالوة على ذلك  .  املرأة دوراملتعلقة ب  النمطية   والقوالب
، يف عدد من اجملاالت     اخلاصة املؤقتة على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التدابري          

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك يف سوق         باحلقوالنساء   متتع   يفاليت تؤثر   
  .العمل والتعليم العايل

وتالحظ اللجنة  . يف الدولة الطرف   مستوى البطالة ارتفاع   اللجنة القلق إزاء     ويساور  -١١
 فيمـا يتعلـق بالتـدريب        قيـوداً  يواجهون القوميةأن أفراد األقليات العرقية أو      بقلق   أيضاً

  ."انتمائهم إىل أصول تركمانية"بعدم طاعني العام واخلاص ألسباب تتعلق والتوظيف يف الق
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتعزيز فرص احلصول              
 ضـمان إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف     و. على العمل والتصدي الرتفاع معدل البطالة     

 واملهنة، مبا يف ذلك ما يتعلق باخلدمات التوظيفر يف  التمييز املباشر وغري املباشمناحلماية 
بأن تقـوم   ،  كذلكوتوصي اللجنة   . االجتماعية مثل إعانات البطالة واملعاشات التقاعدية     

حبالـة   فيما يتعلـق سب األصل القومي أو العرقي، حبالدولة الطرف جبمع بيانات مصنفة  
  .البطالة يف البلد

 نمحايـة سـالمته    بداعيغري متاحة للنساء     املهن   ن بعض أل  بالقلق وتشعر اللجنة   -١٢
اليت قدمتها الدولة الطـرف     ذات الصلة    اإلحصاءات    ألن القلق أيضاً  اللجنة   ويساور. البدنية
املـساواة يف   انعـدام    إزاء   كذلكباالنشغال   اللجنةوتشعر  .  اجلنس حسب نوع مصنفة  غري  

   .واملهن جمال العمالةيف ساء والرجال  معاملة النوطريقةالفرص 

رأة  امل تواجهاليت   الدولة الطرف مجيع العقبات احلالية       تستعرضتوصي اللجنة بأن      
 لمؤقتة لتعزيز وصول املرأة إىل مجيع أنواع العم       خاصة  وبأن تعتمد تدابري    جمال العمالة   يف  

حصاءات مصنفة  إالدولة أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل        إىل  تطلب اللجنة   و. واملهن
 حـسب   احلقيقية ومتوسط األجور املشاركة يف سوق العمل     تتعلق ب  اجلنس،   حسب نوع 

وعالوة على ذلـك،   .  العام واخلاص  نياملهنة ونوع النشاط ومستوى املؤهالت يف القطاع      
ـ            د معـدالت   حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اختيار املعايري املـستخدمة لتحدي

تفاقات اجلماعية واتفاقات احلد األدىن لألجور،      يف اال املعتمدة   املعايرياألجور، مبا يف ذلك     
وتوصي .  ملبدأ املساواة يف األجور بني الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة املتساويةوفقاً

ـ  التأكد من أن   بيانات كافية من أجل      جتمع بأن   اللجنة الدولة الطرف أيضاً    دىن األد  احل
  .توفري كافة اخلدمات األساسيةبلألجور يسمح 

 الوحيدة يف الدولة الطرف     النقابة الوطين هو     النقايب  القلق ألن املركز    اللجنة ويساور  -١٣
ـ  نقابات عمالية مستقلة قد      وألن غياب حكومة تركمانستان   وألنه خيضع لرقابة     ؤدي إىل  ي

اء عدم وجود تشريعات حمددة     إزالقلق كذلك   ويساور اللجنة   . انتهاكات عدة حلقوق العمال   
   .اإلضرابتعلق باحلق يف ت

 إنشاء منظمات   حتول دون اليت  توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة مجيع العقبات          
احلق إعمال  والنظر يف اعتماد قانون خاص حيدد طرائق        الوطين  النقايب  املركز  نقابية خارج   

  .اإلضراباتيف تنظيم 

 مبستحقاتتمتع  الب فيما يتعلق    فةومصّن بيانات مقارنة    غيابوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٤
تعـرب  يف هذا الصدد،    و. معاشات العجز والتقاعد  والضمان االجتماعي، مثل إعانات البطالة      

  . النظامياألفراد العاملني يف القطاع غريوضع بوجه خاص إزاء عن القلق اللجنة 
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 املعاشـات التقاعديـة     ملبالغ بإجراء مراجعة دورية  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 توصي اللجنة   ،وعالوة على ذلك  .  املعيشة تكلفةالة جلعلها تتماشى مع     واستحقاقات البط 

أن نظام الضمان االجتماعي    للتأكد من   الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية        
 احلـد األدىن   والتغطية الكافية   النظامي،  يف القطاع غري    العاملون   مبن فيهم لعمال،  ليوفر  
  .ملعاشاتمن ا

 االجتماعية واستحقاقات الرعاية االجتماعيـة      اتساعدالقلق ألن امل  نة   اللج يساورو  -١٥
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجـود بيانـات         .  غري كافية  املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة   

  .ذوي اإلعاقةكافية فيما يتعلق باألطفال والبالغني 

ـ        تحقاقات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تقدمي املساعدة االجتماعية واس
ا الـصدد إىل     الدولة الطرف يف هـذ     وحتيلالرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة      

وتوصي اللجنـة الدولـة     . األشخاص ذوي اإلعاقة  بشأن  ) ١٩٩٤(٥تعليقها العام رقم    
احلقوق ب ذوي اإلعاقة  متتع األطفال والبالغني     بشأن فةمصّن بيانات   جتمع بأن   الطرف أيضاً 

وضع قوانني وبرامج وسياسـات     لهذه البيانات   تستخدم  أن  ولعهد،  املنصوص عليها يف ا   
 هذه املعلومات   تدرج، وأن   ذوي اإلعاقة ألطفال والبالغني   لفرص  التعزيز تكافؤ   ترمي إىل   

  .يف تقريرها الدوري املقبل

املرأة، ب تشريعات حمددة بشأن مجيع أشكال العنف        غيابوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٦
  كمـا تـشعر   . يف إطار الزواج  جترم العنف املرتيل واالغتصاب     اليت  تشريعات  المبا يف ذلك    

يف املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب        املسلّط على   اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف      
  .إطار الزواج

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات حمددة جترم العنـف املـرتيل               
إىل نف لنساء والفتيات ضحايا العل الوصول الفوري، لضمان ر الزواجيف إطا واالغتصاب  

توصي اللجنة الدولـة    كما  . تهم ومعاقب اجلناةمقاضاة  على  وسائل لالنتصاف واحلماية و   
. العنف املـرتيل  املرأة، مبا يف ذلك     ب العنف   بشأنالتوعية  ولوقاية   ل الطرف بأن تضع برامج   

املرأة بجراء حبوث بشأن انتشار مجيع أشكال العنف         الدولة الطرف بإ   وتوصي اللجنة أيضاً  
ـ يف إطار الزواج،، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب  ها وعواقب اأسباهبو  اً لتكون أساس

  .حمدد اهلدفلعمل شامل و

القلق إزاء نقص املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عـن مـدى             اللجنة   ويساور  -١٧
باالنشغال للجنة  ، تشعر ا  عالوة على ذلك  و.  هبن االجتارولبغاء  استغالل النساء والفتيات يف ا    

تـدابري   أو   لوقايةلمل تتخذ مبادرات كافية      تقارير تفيد بأن الدولة الطرف    ما وردها من    إزاء  
  .، مبا يف ذلك املساعدة الطبية واالجتماعية والقانونيةملساندة الضحايا
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 يف   بالبـشر   عن حالة االجتـار    فةمصّنتوصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات         
حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الربامج الـيت هتـدف إىل تـوفري              و. تركمانستان

قترح تاملأوى واملساعدة القانونية وغريها من اخلدمات التأهيلية لضحايا االجتار و         واملشورة  
وحتث . ا الصدد أن تنظر الدولة الطرف يف تعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف هذ            

علـى  ضمان تدريب حرس احلدود وضباط الـشرطة        على   الدولة الطرف    اللجنة أيضاً 
  .الضحايا وإرشادهم  على توجيهوأاالجراءات الرمسية لتحديد هوية الضحايا 

رغم أهنا   تعدد الزوجات على نطاق واسع       القلق إزاء استمرار ممارسة    اللجنة   ويساور  -١٨
عدم اختاذ أي تدابري    ل أيضاًعن انشغاهلا   اللجنة  وتعرب  .  يف الدولة الطرف   ةغري قانوني ممارسة  

  . تعدد الزوجاتإطار حاالتحلماية النساء يف 

اليت تعاقب على تعدد الزوجـات      ها   قوانين إنفاذ إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف       
  عن فضالً  واختاذ تدابري شاملة وفعالة هتدف إىل القضاء على هذه الظاهرة          على حنو فعال  

  .يف مثل هذه احلاالتاليت قد تعاين منها النساء معاجلة اآلثار السلبية 

رغـم  يف الدولة الطرف     األطفال   ظاهرة تزويج بالقلق إزاء استمرار    وتشعر اللجنة     -١٩
  .حيظر ذلكوجود تشريع 

 زواجملنـع    اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة        إىل تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً      
  .لاألطفا

، األمـر الـذي     طر الفقر خل معرضة من األسر    اًكبري اًعددالقلق ألن    اللجنة   ويساور  -٢٠
حمرومة مـن   ن نسبة كبرية من السكان      ألو ، املساواة يف توزيع الثروة    انعدام إىل   يعزى جزئياً 

وهي  ،سيما يف املناطق الريفية    ، وال الكافيةمن مرافق الصرف الصحي     ومياه الشرب املأمونة    
، مبا يف ذلـك     شر وغري املباشر لعدد من األمراض      اليت يزعم أهنا كانت السبب املبا      فالظرو

باللنب الذين يتغذون   الرضع  لدى   والزحار وميتهيموغلوبينية الدم     "أ"اإلسهال والتهاب الكبد    
   .وشلل األطفال واحلمى املعويةاالصطناعي 

 بطرق منـها  فقر،  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة فعالة للحد من ال           
على اللجنة الدولة الطرف حتث باإلضافة إىل ذلك، و. يف توزيع الثروة التفاوتات  احلد من   

مرافق الصرف الصحي   وأن تنفذ بالكامل تشريعاهتا اليت تضمن توفري مياه الشرب النقية           
أي سياسـات أو    إطـار   ملناطق الريفية يف    با على إيالء اهتمام خاص      أيضاًها  وحتثالكافية  
  .يف هذا الصددتعتمدها برامج 

  قسراً ت تقارير تفيد بأن الدولة الطرف قد نقل        ما وردها من   تشعر اللجنة بالقلق إزاء     -٢١
األقليات العرقية وأفراد أسرهم إىل مناطق      ينتمون إىل    اًوأفرادحقوق اإلنسان   يف جمال   نشطاء  

 اً عددبأن  تفيدتقاريرمن ردها و إزاء ما القلق أيضاً اللجنة يساوركما . تركمانستانوعرة يف 
ف الذي ُيعرَ يف سياق مشروع التجديد احلضري      نفذت   من عمليات اإلخالء القسري      اًكبري
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ملستوطنات والبلـدات   لسكان القرى وا  تحسني الظروف االجتماعية    لالربنامج الوطين   "باسم  
  ".٢٠٢٠عام يف أفق  راكز الريفيةواملواملقاطعات 

  أو إجالئهـم    األفراد إعادة توطني رف على االمتناع عن     حتث اللجنة الدولة الط     
، مربراًأمراً   إعادة التوطني أو  اإلجالء  ر اللجنة أنه يف احلاالت اليت يعترب فيها         وتذكّ. قسراً
من القانون الدويل   ذات الصلة   االمتثال الصارم لألحكام    إطار  يف  أن يتم ذلك    ينبغي  فإنه  

) ١٩٩٧(٧م رقم   ت اللجنة االنتباه إىل تعليقها العا     يف هذا الصدد، تلف   و. حلقوق اإلنسان 
سـبل  منـها  بشأن عمليات اإلخالء القسري اليت تتضمن توجيهات بشأن مجلة أمـور،          

  .االنتصاف القانونية الكافية والتعويض املالئم والتشاور

رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني اخلـدمات          القلق ألنه  اللجنة   ويساور  -٢٢
يف سـيما    ، وال معدل اإلجهاض يف الدولة الطـرف     فإن  الصحة اجلنسية واإلجنابية،     جماليف  

 ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات        أيضاً تأسف اللجنة و. ، ال يزال مرتفعاً    الشباب أوساط
 يف جمال التوعية والوقاية فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية         ما تبذله من جهود   كافية حول   

 بـشأن ،  اجلنس والعمـر  نوع  ، مصنفة حسب    مل تقدم بيانات إحصائية    دولة الطرف وألن ال 
  .ةيالقضايا الصح

لنـساء والـشباب   ل مبا يكفل جهودها مضاعفةحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 اخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، مع إيـالء اهتمـام            النفاذ الفعال إىل  فرص  
يف أن تقـدم   الدولة الطـرف  إىل وتطلب اللجنة أيضاً  . عالجوقاية وال وال بالتثقيفخاص  

  نوع بيانات إحصائية عن املسائل املتعلقة بالصحة، مصنفة حسب       تقريرها الدوري املقبل    
  .اجلنس والعمر

انتشار فريوس نقـص املناعـة      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دقة البيانات املتعلقة ب          -٢٣
وتعرب عن االنشغال   .  عن طريق االتصال اجلنسي    املنقولة واألمراض   اإليدز والسل /البشري

ضغوط متـارس علـى     و الدولة   خيضع لرقابة  وجود نظام حصص  إزاء   على وجه اخلصوص  
عن معدالت وفيـات    باإلبالغ  فيما يتعلق    وذلك   ثل هذه احلصص  للوفاء مب العاملني الصحيني   

  .ات والرضع، على سبيل املثالاألمه

مجع املعلومات اإلحصائية   عملية  ف على إعادة النظر يف      حتث اللجنة الدولة الطر     
 على العاملني يف جمال مارس اليت ُتفيما يتعلق بالقضايا الصحية وإزالة كافة أشكال الضغط 

.  تقدمي اخلدمات الـصحية     إطار احلصص احلقيقية أو املتصورة يف    ب للوفاءالرعاية الصحية   
تقلـيص   الطرف تكثيف جهودها هبـدف        الدولة إىلباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة      و

 برامج تثقيفيـة حـول       منها وضع  بوسائل الرضع،ومعدالت وفيات األمهات واألطفال     
أن تـضع    وتقترح اللجنة أيضاً  . الصحة اجلنسية واإلجنابية والتركيز على الوقاية والعالج      

تركز و اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    مستدامة تتعلق ب   الدولة الطرف سياسة وطنية   
أيـضاً أن   اللجنة   وتقترح . عن الوقاية  العالج والدعم، فضالً  على  وصم و العلى احلد من    
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، مثـل   املعنيـة  املنظمات الدولية    اليت تقدمها من املساعدة التقنية    الدولة الطرف   تستفيد  
  .يف هذا الصدد، اإليدز/ملعين بفريوس نقص املناعة البشريبرنامج األمم املتحدة املشترك ا

  الواقعة خارج العاصمة   ياتإغالق املستشف تفشي ظاهرة   بالقلق إزاء   اللجنة  تشعر  و  -٢٤
 إصالح قطاع إطارالرعاية الصحية يف جمال  اآلالف من العاملني يف طرد وإزاء ٢٠٠٤يف عام 
 مجيع املؤسـسات    تفيد بإجبار تقارير  ما وردها من    إزاء   أيضاًالقلق   اللجنة   ويساور. الصحة

عدد العـاملني   يف   على التمويل الذايت مما أدى إىل نقص         على االعتماد ستان  الطبية يف تركمان  
  .اللوازم الطبية األساسية يف املستشفياتيف يف جمال الرعاية الصحية واملتخصصني 

وجود عدد كاف من املستشفيات       من أن تتأكد  الدولة الطرف    إىلتطلب اللجنة     
علـى ختـصيص    أيضاً  ة الدولة الطرف    حتث اللجن و.  خارج العاصمة   تعمل ال تزال اليت  

 اللوازم واألدوية الالزمة حلاالت وضعضمان  وال سيما على    موارد كافية لقطاع الصحة،     
 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      ،وعالوة على ذلك  . الطوارئ حتت تصرف املستشفيات   

ظمـة  منو اليونيـسيف    عدة منظمات منها  تستفيد من إمكانية تلقي املساعدة التقنية من        
صندوق األمم املتحـدة    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و      والصحة العاملية   

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيللسكان و

املـواد  ويف  تـدريس   للنقص احلاد يف املوظفني املؤهلني      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال      -٢٥
س الثانوية الراغبني يف دخول مؤسـسات  خرجيي املدار أمام   عقبات   مما يضع التعليمية املناسبة   

 من تقارير   هاإزاء ما ورد    القلق أيضاً  ويساور اللجنة . التعليم العايل يف تركمانستان وخارجها    
ؤسـسات  مب لاللتحـاق فرض رسوم غري رمسية عالية      عن ممارسات واسعة النطاق تتمثل يف       

  .التعليم العايل

تدابري الالزمة لتحـسني نوعيـة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع ال         
 املعايري الدولية للتعلـيم، مـن    استيفاء حتسني املناهج املدرسية هبدف      بطرق منها التعليم،  

خالل حتسني املرافق املدرسية والكتب املدرسية وغريها من اللوازم وباالستثمار يف تدريب     
سـوم غـري الرمسيـة       ممارسة مجع الر    أيضاً مبنع  توصي اللجنة الدولة الطرف   و. املدرسني
  .ؤسسات التعليم العايلمب لاللتحاق

، ال سـيما     لألقليـات العرقيـة     املتاحـة  مكانيـات اإلن  أل  القلق  اللجنة ويساور   -٢٦
 وجـود  األم حمدودة رغـم      هالغتبة واألوزبكية واألرمنية والروسية، للدراسة      الكازاخستاني

 منع عدد مـن  إزاء أيضاًنشغال  عن اال اللجنة  وتعرب  .  يف هذا الصدد   خاصة تشريعية   أحكام
  .د ملواصلة دراستهمامعات يف اخلارج من مغادرة البلاملسجلني يف اجلالتركمانيني الطالب 

أطفـال  التحاق  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل           
تانية  باللغـات الكازاخـس     اليت ُيتاح فيها التعلـيم     واملدارس الصفوف ب األقليات العرقية 

 مجيع التدابري   باختاذ الدولة الطرف    وتوصي اللجنة أيضاً  . واألوزبكية واألرمنية والروسية  
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غـادرة  مب املسجلني يف اجلامعات يف اخلارج        التركمانيني املناسبة لضمان السماح للطالب   
  .البلد ومواصلة دراستهم

القوالـب   إزاءعايل و  التعليم ال  يفنسبة الطالبات   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفاض        -٢٧
  . حبسب نوع اجلنسجملاهلم الدراسياختيار الطالب اليت ُتحدد قوية الالنمطية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلـك التـدابري                
، لتشجيع زيادة عدد النساء يف التعليم العايل وتـوفري حـوافز للـشابات        املؤقتةاخلاصة  

  . خيتارونهذي اليال الدراساجمل يف صللتخصوالشبان 

ن األقليات القومية والعرقية وكذلك األشخاص الذين       ألعن انشغاهلا     اللجنة وتعرب  -٢٨
.  عقبات خطرية فيما يتعلق باحلق يف التمتـع بثقافتـهم          يواجهونينتمون إىل هذه األقليات     

لرقابة ع  ختض،  ئل اإلعالم  مبا يف ذلك وسا    ،ن مصادر املعلومات  أل  أيضاً  بالقلق وتشعر اللجنة 
  .لتنوعاوتفتقر إىل ، احلكومة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة حلماية التنـوع الثقـايف               
الظـروف املواتيـة    وأن تتيح    ،وتعزيز الوعي بالتراث الثقايف لألقليات القومية والعرقية      

 هم وتقاليدموعاداهتتهم  ولغتهمقافثو همتلك األقليات للحفاظ على هويتهم وتارخيألفراد 
) ٢٠٠٩(٢١اللجنة العـام رقـم      مبا يتماشى مع تعليق      ها والتعبري عن  ها ونشر هاوتطوير
  . حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافيةبشأن

 للغاية وتـشعر    ة حمدود للثقافةختلفة  املصادر  إىل امل  النفاذ  فرص اللجنة ألن وتأسف    -٢٩
الرقابة على االتصاالت االلكترونية وحجب ممارسة عن تقارير ا وردها من    م إزاء   بالقلق أيضاً 

  .مواقع اإلنترنت

 املتنوعة اىل مصادر املعلومات النفاذحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حرية         
   وقف ممارسة الرقابة على االتصاالت االلكترونية وحجب املواقع على شبكة اإلنترنـت           و
  . يرغب يف ذلكمن جلميع اًتاحنترنت مجيعل اإل امب

الكامل ب يتمتعونأعضاء بعض اجلماعات الدينية ال      ن  ألعن االنشغال     اللجنة وتعرب  -٣٠
مسجلة غري  بعض الطوائف الدينية ال تزال      ألن  باحلق يف حرية التعبري الثقايف يف جمال الدين و        

مبوجـب  املفروض  ظر  احلإزاء  أيضاً  تشعر اللجنة بالقلق    و. اتسجيل ال مربر هل   معايري  بسبب  
ارتداء الـزي   وعلى  يف املنازل اخلاصة    على ممارسة الشعائر الدينية      ٢٠٠٣قانون الدين لعام    

  .القيادات الدينيةعدا ، العامةيف األماكن الديين 

ها حتث اللجنة الدولة الطرف على احترام حرية الدين املنصوص عليها يف دستور             
 تـهم ة املسجلة وغري املسجلة يف ممارسة دينهم وثقاف       واحترام حق أعضاء اجلماعات الديني    

 من أجـل    ٢٠٠٣عام  ل تعديل قانون الدين     إىل الدولة الطرف    وتدعو اللجنة أيضاً  . حبرية
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 عن القيود املختلفة    ماعات دينية معينة، فضالً   جب املتعلقة   غري املربرة  معايري التسجيل    إلغاء
  . حرية الدينيف اليت تؤثر سلباً

للجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع على الربوتوكول االختياري          وتشجع ا   -٣١
  . عليهامللحق بالعهد والتصديق

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية              -٣٢
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          
االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          

  . عليهااملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والتصديق

 الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           إىلوتطلب اللجنة     -٣٣
ال سيما يف أوساط موظفي الدولـة والـسلطة         واسع يف أوساط مجيع قطاعات اجملتمع، و      

القضائية ومنظمات اجملتمع املدين وترمجتها والترويج هلا على أوسع نطاق ممكن وإبـالغ             
كما تشجع اللجنة الدولـة  . اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري املقبل  

سان واملنظمـات غـري     الطرف على االستمرار يف إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن        
 اليت جتري على املستوى الـوطين       اتاحلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف املناقش       

  .قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

ـ  الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين،    إىلوتطلب اللجنة     -٣٤  وفقـاً اً ّدُمَع
 ٢٠٠٨ اليت اعتمدهتا اللجنـة يف عـام         يربشأن تقدمي التقار  للمبادئ التوجيهية املنقحة    

)E/C.12/2008/2( ،٢٠١٦ديسمرب /كانون األول ٢ حبلول.  

        


