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أوال -مقدمة
املنهجية والعملية التشاورية
 -١أحرزت تركمانستان تقدماً كبي اً يف معاجلية ععيا القاييااي والتوتييات الييت خرحي ي
احل يوار ع ي ن حال يية حق ييوا ايفنس ييان يف تركمانس ييتان ال ييذي عق ييد يف  ٢٢نيس ييان/أعري  ٢٠١٣يف
اجلولة الثانية من االستعراض الدوري ال ام .
جلسة جملس حقوا ايفنسان األوىل
 -٢ويركييه هييذا التقرييير الييذي أعييد وفق ياً للمبييادا التوجيهييية العاميية ا ييددة يف مقييرر جملييس
حقوا ايفنسان  ١١9/١٧علي التطيورات الييت اسيت دت علي حالية حقيوا ايفنسيان يف البليد
من ييذ جول يية االس ييتعراض الس يياعقة .ويتاي ييمن التقري يير معلوم ييات ع يين الت ييداع الت يريعية والقاي ييا ية
وايفدارية الر يسية والتداع األ رى اليت اختذت يف هذا الصدد.
 -٣والتقرير من إعداد الل نة امل رتكة عني ايفدارات املعنية ابالمتثا ل لتهامات الدوليية الييت
تعهيدت هبييا تركمانسييتان يف جمييا حقييوا ايفنسييان والقييانون الييدود ايفنسييا  .ويسييتند التقرييير إىل
املعلوم ييات املقدم يية م يين اؤيس ييات واملةسس ييات احلاومي يية وم يين اجلمعي ييات الطوعي يية .وأثن ييا إع ييداد
التقرييير تعقييدت م يياورات متعييددة األخ يراإل ع ي ن منه ييية ايفع ي غ مبوجييل ةلييية االسييتعراض
الدوري ال ام مع ربا دوليني عدعوة من وكاالت األمم املتحدة.
 -٤ويف ت يرين الثيا /نوفمرب  ٢٠١٧عقيدت م ياورات تقنييية ميع بي دود انعيع لييرب م
األمييم املتحييدة ايف،ييا د وعقييدت حلقيية عمي عيين املنه ييية ليا ييدة أعايييا اليري ي العامي الييذي
أن ته الل نة امل رتكة عني ايفدارات لصياغة تقرير تركمانستان اليوخ الثاليا املقيدال ل سيتعراض
ال ييدوري ال ييام  .وأثن ييا إع ييداد م ييروت التقري يير عتييذل جه ييود م يين أج ي ن يير املعلوم ييات ال يييت
يتايمنها عني عموال اجلمهور.
 -٥ونوقش م روت التقرير يف اجتمات ما دة مستديرة شارك فييه ثثليون عين الل نية امل يرتكة
عييني ايفدارات .واسييتعان عملييية تنقيييي التقرييير شصيييلة تليييف املناق يية اليييت ت ييمن يف الصيييغة
النها ية للتقرير.

اثنيا -تنفيذ التوصيات الصادرة عر اجلولة الثانية على الصعيد الودين
 -٦متثي ي ي املرحل ي يية الراهن ي يية م ي يين املسي ي ي ة ايف،ا ي ي يية للبل ي ييد تغيي ي ي اً ج ي ييذرايً يف احلي ي يياة السياس ي ييية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ل عبه عياي ايفت حات الااسحة اليت ا طلع هبيا الير يس
غورابنغ ييود ع ددحم ييدوإل .وعغي يية ويس يية الل ييروإل ال زم يية لت ييوف حي يياة كرد يية جلمي ييع املي يواخنني
تعاف أياياً حاومة تركمانستان علي مواتيلة إتي ظ نلامهيا اليوخ حلمايية حقيوا ايفنسيان
كما ابتي تتخيذ إجيرا ات حازمية ومتسيقة للوفيا ابلتهاماويا الدوليية عياه ايلتميع اليدود .والييوال
تبذ جهود كبي ة علي كثي مين اجلبهيات لتعهييه التقالييد الددقراخيية العريقية يف ايلتميع الرتكميا
وايفخار القانو للدولة ومن أج تطوير ايلتمع امليد وتوسييع قاعيدة ثارسية احلقيوا السياسيية
واالقتصادية واالجتماعية واحلقوا املدنية األ رى.

2

GE.18-02888

A/HRC/WG.6/30/TKM/1

التصديق على الصكوك الدوليرة االتوصريات أرلرال 1-13و  3-113و2-113
و 4-113و 6-113و 7-113و 8-113و 9-113و10-113
و 11-113و 12-113و 13-113و 14-113و15-113
و 16-113و 17-113و 18-113و 19-113و20-113
و 51-113و 58-113و)1-112
 -٧منذ أن قدم تركمانستان يف  ٢٠١٣تقريرها الثا إىل االستعراض الدوري ال ام
انايييم إىل عييدد ميين املعاهييدات الدولييية عينهييا اتييياا ابريييس املعتمييد يف  ١٢كييانون األو /
ديسيمرب  ٢٠١٥أثنيا اليدورة احلادييية والع يرين مليةمتر األخيراإل يف اتياقييية األميم املتحيدة ايفخارييية
ع ي ن تغ ي املنييا  ١٤ت يرين األو /أكتييوعر )٢٠١٦؛ واتياقييية عييرن حلماييية املصيينيات األدعييية
والينييية  ١٢كييانون الثا /ينيياير )٢٠١٦؛ واالتياقييية رقييم  )١٨٥املنقحيية التياقييية وو ي هوييية
البحييارة  9 ١9٥٨ت يرين الثييا /نوفمرب )٢٠١٣؛ واتياقييية ماييية املمتلاييات الثقافييية يف حاليية
ن وب نهات مسلي وعروتوكود عامد  ١9٥٤و ١999امللحقني هبا  ٤ت رين الثا /نوفمرب .)٢٠١٧
 -٨ويعا ييف اء يربا الوخني ييون يف الوق ي ال يراهن عل ي ت ييدارإ مس ي لة اناي ييماال البل ييد إىل
معاهيدات دولييية أ يرى عينهييا نلياال رومييا األساسييد للمحامية اجلنا ييية الدوليية واالتياقييية الدولييية
حلماية مجيع األشخاص من اال تيا القسري والربوتوكو اال تياري التياقية مناهاية التعذيل
وغي ه ميين ييروب املعامليية أو العقوعيية القاسييية أو ال إنسييانية أو املهينيية والربوتوكييو اال تييياري
امللحي ي ابلعه ييد ال ييدود اء يياص ابحلق ييوا االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية واالتياقي يية الدولي يية
حلماية حقوا مجيع العما املهاجرين وأفراد أسيرهم واتياقيية منلمية األميم املتحيدة للرتعيية والعليم
والثقاف يية اليونس يياو) ملاافح يية التميي ييه يف جم ييا التعل يييم .و قيقي ياً ؤ ييذه الغاي يية ختاي ييع أحا يياال
الص يياوك الدولي يية امل ييذكورة أعي ي ه للتحليي ي كم ييا جي ييري اس ييتعراض الت ي يريعات الوخني يية عغ ييرض
موا متهييا مييع تليييف األحايياال فاي ي ً عيين النليير يف ةليييات االنايييماال نيسييها .ومييع ليييف توجييد
أياياً قيد الدراسة مس لة م مة إعدا يلات عند انايماال تركمانستان إىل تليف الصاوك.
 -9وجيرى ابلتعياون ميع املنلميات الدوليية تنلييم حلقيات إع ميية وم ياورات ميع أعاييا
الربملان وثثلد اجلهات احلاومية ات الصلة.
 -١٠وسوإل تستند القرارات املتخيذة يف هيذا الصيدد إىل نتيا اسيتعراض شيام جلمييع مايو ت
النلاال القانو الوخ وإدراج هذه املعاي الدولية يف النلاال القانو الوخ وموا متها معه.

التع رراون مر ررو ليار ررات وإللير ررات حقر رروق اإلنسر رران االتوصر رريات أرلر ررال 23-112
و 24-112و 16-113و 30-113و 31-113و 32-113و33-13
و 34-113و 35-113و 36-113و 37-113و38-113
و 39-113و 40-113و 41-113و 42-113و43-113
و 44-113و 45-113و 46-113و 47-113و)48-113
 -١١تتعاون عولندا تعاو ً عنا مع اآلليات الدولية حلقوا ايفنسان.
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 -١٢ويف إخ ييار اجله ييود الرامي يية إىل تعهي ييه التع يياون ع ييني حاوم يية تركمانس ييتان وميو ييية األم ييم
املتحي ييدة السي ييامية حلقي ييوا ايفنسي ييان امليو ي ييية) اختي ييذت ي ي الي ييدورتني العي يياديتني اءامسي يية
والث ثني والسادسة والث ثني يللس حقوا ايفنسان املعقودتني يف  ٢٠١٧مبادرات خمتليية مين
أج املايد قدماً يف تروي األفاار ايفنسانية وماية حقوا ايفنسان عن خريي اعتمياد عيدد مين
الصاوك ات الصلة أثنا الدورتني املذكورتني مبا يف ليف ما يلد:


عيييان م ييرتك مقييدال ميين تركمانسييتان والربازي ي ع ي ن االع يرتاإل ابملسييا ة القيميية
اليت قدمها اليريي األوليمي ل جسيني يف تعهييه السي ال وحقيوا ايفنسيان عرعايية
تركمانستان؛



ق يرار جملييس حقييوا ايفنسييان املعنييون "متتييع مجيييع النسييا واليتيييات الاام ي شقييوا
ايفنسان وتعميم املنلور اجلنسا عصيورة منه يية يف تنيييذ طية التنميية املسيتدامة
لع يياال  "٢٠٣٠ال ييذي اش ييرتك يف تقدد ييه تركمانس ييتان .وكاني ي ال ييدو الر يس ييية
امل ييرتكة يف تق ييدا ه ييذا القي يرار ه ييد :أنغ ييوال والربازيي ي والربتغ ييا وتيم ييور  -لي يييت
وغينيا  -عيساو وكاعو ف دي وموزامبي وهاييت.

 -١٣وقيدم تركمانسيتان تقاريرهييا الوخنيية عيين تنيييذ الصياوك التالييية إىل هيسيات املعاهييدات
ات الصلة وفقاً لل دو الهم لتقدا التقارير:
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اتياقية حقوا الطي يف  ٢٠١١نوقش التقرير يف )٢٠١٥؛
األخييا يف البغيا ويف امليواد



الربوتوكو اال تياري ع ن عيع األخيا واستغ
ايفابحية يف  ٢٠١١نوقش التقرير يف )٢٠١٥؛



الربوتوكو اال تياري ع ن اشرتاك األخييا يف املنازعيات املسيلحة يف ٢٠١١
نوقش التقرير يف )٢٠١٥؛



اتياقي يية حق ييوا األش ييخاص وي ايفعاق يية يف ع يياال  ٢٠١٢ن ييوقش التقري يير يف
عاال )٢٠١٥؛



االتياقيي يية الدوليي يية للقايي ييا عل ي ي مجيي ييع أشي يياا التمييي ييه العنصي ييري يف ٢٠١٥
نوقش التقرير يف )٢٠١٦؛



اتياقية القايا عل مجيع أشياا التميييه يد امليرأة يف عياال  ٢٠١٦سييناقش
التقرير يف متوز/يوليه )٢٠١٨؛



اتياقي يية مناهاي يية التع ييذيل وغي ي ه م يين ييروب املعامل يية القاس ييية أو ال إنس ييانية
أو املهينة يف عاال  ٢٠١٥نوقش التقرير يف )٢٠١٦؛



العهد اليدود اءياص ابحلقيوا االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية يف عياال ٢٠١٦
سيناقش التقرير يف )٢٠١٨؛



العهد الدود اءاص ابحلقوا املدنية والسياسية يف عاال  ٢٠١٥نيوقش التقريير
يف )٢٠١٧؛



الوثيقة األساسية املوحدة يف .٢٠١٥
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 -١٤وابيف ييافة إىل ليييف قييدم تركمانسييتان يف عيياال  ٢٠١٧إىل جلييان امليو ييية املعنييية
ما يلد:


معلومييات إ ييافية عيين متاععيية امل حلييات اءتامييية لل نيية املعنييية ابلقايييا عل ي
التمييه د املرأة؛



معلومات تتعل ابلدراسة العاملية ع ن العدالة االنتقالية؛



معلومات عن نلاال التعليم يف تركمانستان؛



معلوميات عيين موقيف تركمانسييتان إزا التعياون مييع اليريي العامي املعي شيياالت
اال تيا القسري أو غ الطوعد.

 -١٥وتعاظم التعاون عني تركمانسيتان وكييا ت األميم املتحيدة يف السينوات األ ي ة كميا ت يهد
علي ليييف سلسييلة ميين امل يياريع امل ييرتكة املنيييذة يف قطاعييات خمتلييية نييذكر منهييا يف مجليية مبييادرات
أ رى :إخار عم األمم املتحدة لل يراكة ايف،ا يية للييرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٦املتيي علييه يف ٢٠١٦
عييني حاوميية تركمانسييتان واألمييم املتحييدة؛ وعيير م التعيياون عييني حاوميية تركمانسييتان ومنلميية األمييم
املتحييدة للطيوليية اليونيسيييف) لليييرتة ٢٠٢٠-٢٠١٦؛ و طيية عم ي ال يربام القطرييية املتي ي عليهييا
عني حاومة تركمانستان وتندوا األمم املتحدة للساان لليرتة .٢٠٢٠-٢٠١٦

اإلد ررار الدسر ررتوري والق ررانو االتوصر رريات أرلر ررال  112و 2-112و3-112
و 4-112و 5-112و 6-112و 7-112و 8-112و9-112
و 10-112و 13-112و)21-113
 -١٦ويف أيلو /س ييبتمرب  ٢٠١٦اعتم ييدت تركمانس ييتان دس ييتوراً جدي ييداً ال يعا ييس احلق ييا
الراهنة للم تمع الرتكما مث نلاال التعددية احلهعية واالنتقا إىل اقتصاد السيوا فحسيل عي
يعا ييس أيايي ياً العدي ييد م يين أحا يياال املعاه ييدات الدولي يية ال يييت ابتي ي تركمانس ييتان خرفي ياً فيه ييا .ويف
الدسييتور عصيييغة اجلديييدة اسييتتام ابب احلقييوا ايفنسييانية واملدنييية واحل يرايت مبييا جمموعييه ١١
مادة جديدة مد تليف احلقوا واحلرايت وفقاً مليا يقتايييه القيانون اليدود وتصيوكا عتاريسيها يف
نيير مبرتبيية الدسييتور .وعل ي وجييه اءصييوص تاييرإ املييادة  9ميين الدسييتور اجلديييد إق يرار البلييد
عس تمو قواعد القانون الدود املتعارإل عليه عامليا.
ت

 -١٧وجيري حالياً تعدي الت ريعات الدا لية عغية مان التقيد الصيارال اباللتهاميات واملعياي
الدولية حلقوا ايفنسان.

 -١٨ومن أج تعهيه ةليات ماية وتعهيه حقوا ايفنسان اختذت السلطات طوات
اليرتة امل مولة ابلتقرير عغية سن قوانني جديدة وتعدي قوانني قا مة مبا يف ليف ميا يليد :قيانون
ايفس ي ي يياان املع ي ي ييد )  ٢ة ار/م ي ي ييارإ )٢٠١٣؛ وق ي ي ييانون صخص ي ي يية املس ي ي يياكن العام ي ي يية ٢٢
حهيران/يونيي ي ييه )٢٠١٣؛ وقي ي ييانون إلغي ي ييا لمي ي يييم ثتلاي ي ييات الدولي ي يية و صخصي ي ييتها  ١٨كي ي ييانون
األو /ديسمرب )٢٠١٣؛ وقانون التعليم املعد )  ٤أاير/مايو )٢٠١٣؛ والقانون االنتخايب ٤
أاير/م ييايو )٢٠١٣؛ وق ييانون اجلنس ييية املع ييد )  ٢٢حهيران/يوني ييه )٢٠١٣؛ وق ييانون السياس يية
الوخنييية لل ييباب  ٢9ةب/أغسييطس )٢٠١٣؛ وقييانون ازدرات األعايييا و/أو األنس ي ة الب يرية
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 ٢9ةب/أغسطس )٢٠١٣؛ والقانون املتعل شماية تحة املواخنني من ةور التيد ني واسيته ك
التبي ي  ١٨ك ييانون األو /ديس ييمرب )٢٠١٣؛ وق ييانون ماافح يية اليس يياد  ١ة ار/م ييارإ )٢٠١٤؛
وقانون ما ت الدولة حلقوا الطي املعد )  ٣أاير/مايو )٢٠١٤؛ وقانون مايية املسيتهليف
 ٨ت ي يرين الث ييا /نوفمرب )٢٠١٤؛ وق ييانون الص ييحة العام يية  ٢٣أاير/م ييايو )٢٠١٥؛ وق ييانون
اللياقة البدنية والراي ة  ٢٣أاير/مايو )٢٠١٥؛ وقيانون ماافحية غسي األموا /ماافحية متويي
ايفرهي يياب  ١٨ةب/أغسي ييطس )٢٠١٥؛ وق ي ييانون الايي ييما ت احلاومي ي يية للمسي يياواة يف احلق ي ييوا
وتاي ييافة اليي ييرص عي ييني امل ي يرأة والرج ي ي  ١٨ةب/أغسي ييطس )٢٠١٥؛ وقي ييانون الراي ي ييات املهنيي يية
 ١٨ةب/أغسطس )٢٠١٥؛ وقانون مايية الدولية للاييحااي وال يهود وغي هم مين امل ياركني يف
ايفج يرا ات اجلنا ييية  ١٢كييانون الثا /ينيياير )٢٠١٦؛ وقييانون حرييية األداين واملنلمييات الدينييية
املع ييد )  ٢٦ة ار/م ييارإ )٢٠١٦؛ وق ييانون ال ييرتوي للر يياعة الطبيعي يية ودعمه ييا  ٢٦ة ار/
مارإ )٢٠١٦؛ والقانون املتعل مبنع انت يار األميراض الييت يسيببها في وإ نقير املناعية الب يري
ايفتيياعة عي ي وإ نقيير املناعيية الب ييري) املعييد )  ٢٦ة ار/مييارإ )٢٠١٦؛ وقييانون العم ي
 ١٨حهيران/يونيييه )٢٠١٦؛ وقييانون الصيياوك القانونييية  ٢٦ةب/أغسييطس )٢٠١٦؛ وقييانون
منع االعار ابألشخاص  ١٥ت رين األو /أكتيوعر )٢٠١٦؛ وقيانون يما ت الودا يع ايفلهاميية
من جانل األفراد  ١٥ت يرين األو /أكتيوعر )٢٠١٦؛ وقيانون أميني املليا  ٢٣ت يرين الثيا /
نييوفمرب )٢٠١٦؛ وقييانون رعاييية الصييحة العقلييية املعييد )  ٢٣ت يرين الثييا /نوفمرب )٢٠١٦؛
وقييانون العم ي التطييوعد  ١٢كييانون الثا /ينيياير )٢٠١٦؛ وقييانون ماييية املعلومييات ال خصييية
 ٢٠ة ار/م ي ييارإ )٢٠١٧؛ وق ي ييانون ايفج ي يرا ات ايفداري ي يية  ٣حهيران/يوني ي ييه )٢٠١٧؛ وق ي ييانون
الوت يياية واحلايي ييانة  ٣حهيران/يوني ييه )٢٠١٧؛ وقي ييانون ماافح يية املن ي ييطات يف جم ييا الراي ي يية
 ٣حهيران/يونيه )٢٠١٧؛ وقانون ال جسني املعد )  ٣حهيران/يونييه )٢٠١٧؛ وقيانون األن يطة
اء ييية  ٢٦ةب/أغسييطس )٢٠١٧؛ وقييانون التييربت ابلييدال  ٢٦ةب/أغسييطس )٢٠١٧؛ وقييانون
املناخ احلرة  9ت رين األو /أكتوعر .)٢٠١٧

اآللي ررات الودني ررة قر روق اإلنس رران االتوص رريات أرل ررال  22-113و23-113
و 24-113و 25-113و 26-113و 27-113و28-113
و)29-113
 -١9وعنييا علي اقيرتاظ ميين ر يييس تركمانسييتان ييينر الدسييتور اجلديييد علي مةسسيية ميييوض
حق ييوا ايفنس ييان أم ييني املل ييا ) يف تركمانس ييتان اليق ييرة  ٧١م يين امل ييادة  .)١٧ويف  ٢٣ت ي يرين
الثا /نوفمرب  ٢٠١٦اعتمد عرملان تركمانستان قانون أمني امللا الذي حيدد حقوا أمني امللا
وواجبات ييه واملب ييادا التوجيهي يية ال يييت يتبعه ييا وس ييلطاته كم ييا ي يينر علي ي الاي ييما ت فيم ييا يتعلي ي
ابألن ي ييطة الي يييت يايي ييطلع هبي ييا .وتي ييي القي ييانون ابلتعي يياون مي ييع ي يربا ؤي ييم ابت يف إن ي ييا وتعهيي ييه
املةسسات الوخنية حلقوا ايفنسان مبا يف ليف األمم املتحدة واال اد األورويب ومنلمة األمن
والتعيياون يف أورواب وغ هييا ميين املنلمييات .ومبوجييل هييذا القييانون ينتخييل الربملييان الييوخ أمييني
امللا مين عيني ث ثية مرشيحني يقيدمهم ر ييس تركمانسيتان .وعيري االنتخياابت ابالقيرتات السيري.
ويتح ييدد الي ييا ه بغلبي يية عس يييطة م يين األتي يوات امل ييادة  .)٤ويف  ٢٠ة ار/م ييارإ  ٢٠١٧نل ييم
الربملان انتخاابً ال تيار أمني امللا شارك فيه أكثر من مرشي.
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 -٢٠وأن طة أمني امللا علنية وتغطيها وسيا ايفعي ال .ويتمتيع كي مين أميني املليا و بيه
ابحلصانة ال خصية .ويتصرإل أمني امللا عصورة مستقلة وال خيايع ملسا لة أية هيسة أو مسةو
يف الدولة .وتتماش والية أمني امللا مع مبادا ابريس.
 -٢١ومبوجل هذا القيانون يقيدال أميني املليا تقرييراً سينوايً إىل ر ييس اجلمهوريية والربمليان عين
أن طة ديوان أمني امللا وعن حالة حقوا ايفنسان يف البلد .وحيل التقرير السنوي عتغطية من
وسا ايفع ال يف تركمانستان.
 -٢٢ومي ي يين أج ي ي ي تعهيي ي ييه وماي ي ي يية حقي ي ييوا ايفنس ي ي ييان واحل ي ي يرايت وإعم ي ي ييا قواعي ي ييد الق ي ي ييانون
ال ييدود ايفنس ييا م يين ي ي الت ي يريعات الوخني يية وإني ييا الق ييانون مت ي ي املوافق يية عل ي ي ط ي ي
العمي ي ي التالي ي يية مبوج ي ييل ق ي ي يرار رمس ي ييد :ط ي يية العمي ي ي الوخني ي يية ع ي ي ي ن املس ي يياواة ع ي ييني اجلنس ي ييني
يف تركمانستان  ٢٢ ٢٠٢٠-٢٠١٥كانون الثا /يناير )٢٠١٥؛ و طة العم الوخنية ع ي ن
حق ييوا ايفنس ييان يف تركمانس ييتان  ١٥ ٢٠٢٠-٢٠١٦ك ييانون الثا /ين يياير )٢٠١٦؛ و ط يية
العم الوخنية ملاافحة االعار ابألشخاص  ١٨ ٢٠١٨-٢٠١٦ة ار/مارإ .)٢٠١٦
 -٢٣وت ييم ط ي العم ي الوخني يية جمموع يية متنوع يية م يين الت ييداع ال يييت تعا ييس امل حل ييات
اءتامييية للهيسييات املن ي ة مبعاهييدات حقييوا ايفنسييان والتوتيييات اليييت قبلتهييا تركمانسييتان ي
احل يوار امليينلم أثنييا جوليية االسييتعراض الييدوري ال ييام يف عيياال  .٢٠١٣وت ييم اءط ي أهييدافاً
وغاايت حمددة فاي ً عن طوات لتحقيقها وكذا مةشرات لقياإ التقدال ا رز.

التثقير والتردريو والتوعيرة ا جمراو حقروق اإلنسران االتوصريات أرلرال 14-112
و 15-112و 16-112و 17-112و 18-112و 19-112و)30-112
 -٢٤يف إخ ييار توعي يية املس ييةولني احلا ييوميني وال ييباب والس ييلطات ا لي يية وهيس ييات إني ييا
القانون والراعطات الطوعية عقايااي حقوا ايفنسان مبيا فيهيا حقيوا امليرأة والطيي واملسياواة عيني
اجلنس ييني يعق ييد املعه ييد ال ييوخ للددقراخي يية وحق ييوا ايفنس ييان الت يياعع ل ييديوان ر يييس اجلمهوري يية
حما رات واجتماعات وحلقات نقيا منتلمية ع ي ن مايية احلقيوا واحليرايت املدنيية وثارسيتها
وع ن ايفخار القانو الذي تستند إلييه .وتتينلم هيذه األن يطة يف مراكيه ايفعي ال املتعلقية شقيوا
ايفنسان املوجودة يف أشغاابت ويف مجيع مقاخعات البلد.
 -٢٥وفيمييا يتعلي ابلتعيياون مييع ماتييل تييندوا األمييم املتحييدة للسيياان يف تركمانسييتان ي
اليييرتة امل ييمولة ابلتقرييير  )٢٠١٧-٢٠١٣عق ييدت يف عم يوال مقاخعييات تركمانسييتان  ٣٠حلق يية
عم ي ش ييارك فيهييا م ييا يرعييو عل ي  ٧٥٠م يياركاً عغي يية إ كييا ال ييوعد العيياال ابملس يياواة عييني اجلنس ييني
ومواتلة ترسيخ مبادا املساواة عني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة وتعهيه دور املرأة يف ايلتمع.
 -٢٦ويف عياال  ٢٠١٧مت عمييع جمموعيية مين الت يريعات الوخنييية والصياوك الدوليية يف جمييا
املساواة عني اجلنسني ون رها.
 -٢٧وعغيية إ كيا اليوعد ابلقاييااي اجلنسيانية نليم ثثليون عين اال ياد النسيا د لرتكمانسيتان
ابلتعاون مع املاتل ال تقطري ؤيسة األمم املتحدة للمساواة عني اجلنسيني ومتايني امليرأة هيسية األميم
املتح ييدة للم ييرأة) يف تركمانس ييتان سلس ييلة م يين حلق ييات العم ي ي يف  ٢٠١٥يف أش ييغاابت ويف
مقاخعات الب د.
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 -٢٨ويف عاال  ٢٠١٤نلم أكادديية اءدمية العامية التاععية ليديوان ر ييس اجلمهوريية حلقية
عمي ع ي ن مو ييوت "القايييااي اجلنسييانية يف ايفدارة العاميية" .وعي وة عل ي ليييف اسييتتحدث يف
ع يياال  ٢٠١٤دورات لل ييتعلم ايفلا ييرتو يف جم ييا ال ييةون اجلنس ييانية والددغرافي يية واس ييتتحد يف
عاال  ٢٠١٧عر م للحصو عل درجة املاجست يف علم الساان واملساواة عني اجلنسني.
 -٢9ومبوجي ييل املي ييادة  9٣مي يين قي ييانون ا ي يياكم النسي ييخة املعدلي يية املةر ي يية  ٨ت ي يرين الثي ييا /
نوفمرب  )٢٠١٤يتبع للمحامة العليا يف تركمانستان مركه إع مد يعقد حلقيات عمي مليوظيد
ا يياكم عغي يية تعهي ييه ق ييدراوم علي ي ت ييوف املعلوم ييات ع ي ي ن املس ييا املتعلق يية ابلسي يواع القاي ييا ية
وتو يي القوانني واألنلمة.
 -٣٠وأع ييدت ا ام يية العلي ييا يف تركمانس ييتان وثيق يية م ييوجهة للسياس يية العام يية لتط ييوير النل يياال
القايا د يف تركمانستان للييرتة  .٢٠٢١-٢٠١٧واعتتميدت هيذه الوثيقية مبوجيل مرسيوال رمسيد
مةر  ١٨ة ار/مارإ  .٢٠١٧ومبوجل هذه الوثيقة املوجهة سوإل يستعان ابيفنرتن من أج
النهوض ععم املركه ايفع مد.
 -٣١ويف إخييار م ييروت ي ييرتك يف تنييييذه ك ي ميين عيير م األمييم املتحييدة ايف،ييا د وا اميية
العليا جيري عريل نلاال إلارتو لتقدا ال ااوى يف حمامة مقاخعة كوعيتداغ يف ع أابد.
 -٣٢ونتلم ي ي يف  ٢٠١٥ابلتع ي يياون مي ييع ي يربا دوليي ييني ي ييس حلقي ييات عم ي ي للقاي ي يياة
وامل ييوظيني القاي ييا يني اس ييتياد منه ييا  ٥١م يياركاً؛ ونتلم ي يف  ٢٠١٦س ي حلق ييات عمي ي
حايرها  ٣٨م اركاً؛ ويف  ٢٠١٧نتلم  ١٦حلقة عم استياد منها  ٣٠٥م اركني.
 -٣٣ونتي ييذ يف  ٢٠١٧م ييروت م ييرتك ع ييني ا ام يية العلي ييا لرتكمانس ييتان وع يير م األم ييم
املتحدة ايف،ا د يف إخار تنييذ طة العم الوخنية حلقوا ايفنسان لليرتة .٢٠٢٠-٢٠١٦

 ٢٠١٧شارك القاياة وموظيو القايا م اركة فعالة يف حلقيات عمي وحلقيات
 -٣٤و
نقييا ع ي ن موا يييع خمتلييية ئلي املسييا املتعلقيية بن ييطة وسييا ايفعي ال و سييني أدا وسييا
ايفع ال يف تركمانستان واملمارسات اليايل يف جما ماافحية متويي ايفرهياب فايي ً عين امل ياركة
يف أن طة أ رى عقدها مركه ع أابد التاعع ملنلمة األمن والتعاون يف أورواب.
 -٣٥وع ييدعم م يين ال ييرب م ايفقليم ييد للوكال يية األملاني يية للتع يياون ال ييدود املعن ييون "تعهي ييه س يييادة
الق ييانون يف ةس يييا الوس ييط " عق ييدت حلق ييات عمي ي ل ييرظ أحا يياال ق ييانون ايفجي يرا ات املدني يية
مب اركة  9٦من موظيد القايا .

تدريو ضباط الشؤون الداخلية
 -٣٦ت يم عيرام تيدريل ييباا ال يةون الدا لييية يف اءدمية والعمليييات امليدانيية عييدداً ميين
قايااي حقوا ايفنسان منها املساواة عني اجلنسني وحقوا الطي .
 -٣٧ويايييم املنهيياج الدراسييد للمعهييد التيياعع لييوزارة الدا لييية مقييررات يف قييانون العمي وقييانون
األسييرة والقييانون ايفداري والقييانون اجلنييا د كمييا ي ييم موا يييع املسيياواة عييني اجلنسييني والعنييف
العيا لد وسيب االنتصياإل القيانو للاييحااي فايي ً عين تعليميات لاييباا ال يرخة ع ي ن إجيرا
االست واابت وعمليات االعتقا .
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 -٣٨وميين أجي تييوف التييدريل املتخصيير يف التحقيي يف قايييااي التعييذيل وتوثيقهييا ميين قبي
إدارة املةسس ييات العقاعي يية دأعي ي وزارة ال ييةون الدا لي يية ومااتبه ييا ا لي يية علي ي تنل يييم دورات
تدريبية تناقش فيهيا االتياقييات واملعاهيدات الدوليية الييت ابتي تركمانسيتان خرفياً فيهيا .ويف الييرتة
مييا عييني  ٢٠١١و ٢٠١٦نلمي إدارة املةسسييات العقاعييية التاععيية لييوزارة ال ييةون الدا لييية ٥٥
دورة تدريبيي يية ع ي ي ن هي ييذا املو ي ييوت حايي ييرها  ٤١٨موظي ي ياً؛ وعقي ييدت املةسسي ييات العقاعيي يية ٧٤
دورة تدريبي ي يية حاي ي ييرها  ١ ٥٤٢موظيي ي ياً .ويف ع ي يياال  ٢٠١٧عق ي ييدت ايفدارة  ٥دورات تدريبي ي يية
حايرها  ١٠٦موظيني وعقدت املةسسات العقاعية  ٢٠دورة تدريبية حايرها  ١ ٥9٦موظياً.
وعقدت أياياً دورات تدريبية ل رظ أحااال اتياقية مناهاية التعذيل وغي ه مين يروب
 -٣9ت
املعامليية القاسييية أو ال إنسييانية أو املهينيية ملييوظيد األقسيياال اليرعييية املعنييية التاععيية لييوزارة الدا لييية.
وفيمي ييا عي ييني عي ييامد  ٢٠١٢و ٢٠١٧نلم ي ي ايفدارة واملراف ي ي العقاعيي يية التاععي يية لي ييوزارة ال ي ييةون
الدا لي يية  ١٠٦دورات تدريبي يية ع ي ي ن ه ييذا املو ييوت حاي ييرها  ٧ ٣٥٦موظيي ياً .كم ييا نلمي ي
وحدات معنية أ رى انععة لوزارة ال ةون الدا لية  ٦دورات تدريبية حايرها  ٢٢9م اركاً.
 -٤٠ونتلم حلقات عمي ودورات دراسيية وتدريبيية تناولي املعياي الدوليية ملعاملية السي نا
و ليييف يف املعهييد التيياعع لييوزارة الدا لييية وابلتعيياون مييع منلمييات دولييية منهييا مركييه ع ي أابد التيياعع
ملنلميية األم يين والتع يياون يف أورواب ونلم ي ع ي وة عل ي ل يييف زايرات دراس ييية موف ييدة إىل اء ييارج.
وفيما عني عامد  ٢٠١٢و ٢٠١٦شارك  ٢٠٠مين ميوظيد وزارة ال يةون الدا ليية يف  ٢٤حلقية
عم نلم يف تركمانستان و ١١ن اخاً ثياث ً يف اءيارج .ويف  ٢٠١٧نتلمي  ٢٠حلقية عمي
وزايرانن دراسيتان إىل اءارج شارك فيها  ٣٨من موظيد وزارة ال ةون الدا لية.

اثلثا -ا قوق املدنية والسياسية
حري ررة تكر روير اجلمعي ررات االتوص رريات  ،77-113و59-112از) ،و83-113از)،
و87-113از) ،و ،82-113و ،81-113و ،75-113و،76-113
و ،79-113و)80-113
 -٤١يسيتند ت يريع تركمانسيتان املتعلي جمعييات العمي التطيوعد إىل مبيادا وقواعيد القيانون
اليدود املعيرتإل هبيا عامليياً .ويت لي ليييف يف تاييمن الدسيتور أحاامياً ع ي ن االعيرتاإل ابلتعددييية
السياسييية ونليياال التعددي يية احلهعييية يف تركمانس ييتان .وتاي ي الدول يية ويسيية الل ييروإل ال زميية لنم ييا
ايلتمع امليد  .وتتمتيع مجعييات العمي التطيوعد ابملسياواة أمياال القيانون امليادة  .)١٧وللميواخنني
احل يف ت ياي أحيهاب سياسيية ومجعييات للعمي التطيوعد يتيي أدادهيا ميع دسيتور تركمانسيتان
وقوانينها املادة .)٤٤
 -٤٢وللم يواخنني احل ي يف إن ييا تل يييف اجلمعي ييات مبوج ييل ق ييانون مجعي ييات العم ي التط ييوعد
الصيغة املعدلة يف  ٣أاير/مايو  .)٢٠١٤وؤم احل يف إن يا ميا خيتارونيه منهيا دون إ ن مسيب
من الدولة أو من السلطات ا ليية فايي ً عين احلي يف االناييماال إليهيا شيريطة التقييد بنلمتهيا
األساسييية املييادة  .)٤ويف حييا رفييا خلييل تس ي ي مجعييية للعم ي التطييوعد جيييوز الطعيين يف
القرار أماال ا اكم املادة .)٤
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 -٤٣وتيينر طيية العمي الوخنييية حلقييوا ايفنسييان لليييرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٦يف البيياب املتعلي
ابحلقييوا املدني يية والسياس ييية عل ي اس ييتعراض الت يريع الس يياري ع ي ن مجعي ييات العم ي التط ييوعد
ملواتلة تنقيحه.
 -٤٤ويبلي عييدد مجعيييات العمي التطييوعد املسي لة حاليياً  ١٢٠مجعييية تتعي  ٥منهييا شيي
تي يرا البل ييد الطبيع ييد واليي ي و ١٤ابلين ييون والعلي يوال و ٥٠ابلراي يية و ١٠ابألش ييخاص وي
ايفعاقة و ٧ابلقايااي البيسية و ٧ابلقاييااي االقتصيادية و ٣ع يةون األسيرة و ٨ابل يباب و٤
ابل ةون الدولية و ١٢عقايااي أ رى.
وس ل يف  ٢٠١٧منلمتان للعم التطوعد ا :الوكالية الوخنيية ملاافحية املن يطات
 -٤٥ت
يف تركمانستان وا اد اؤوكد الرتكما .
 -٤٦ومنذ اعتماد قانون األحهاب السياسيية يف عياال  ٢٠١٢تسي ل ث ثية أحيهاب سياسيية
ه ييد :احل ييهب ال ييددقراخد يف تركمانس ييتان واحل ييهب الهراع ييد يف تركمانس ييتان وح ييهب الص ييناعيني
وأتحاب امل روعات يف تركمانستان.

حرية الفكر والضمري والدير االتوصريات  ،73-113و ،74-113و،7-114
و)8-114
 -٤٧اعتتم ي ي ييدت يف  ٢٦ة ار/م ي ي ييارإ  ٢٠١٦ت ي ي يييغة معدل ي ي يية م ي ي يين ق ي ي ييانون حري ي ي يية األداين
واملنلمييات الدينييية .وييينر هييذا القييانون عل ي أن تايييمن تركمانسييتان عوتيييها دوليية ددقراخييية
وعلمانية امها سيادة القانون وتتاي فيها حرية الدين واملعتقد املساواة عني مجييع األشيخاص
عغا النلر عن معتقداوم الدينية وأن تعرتإل ابلدور التيارخيد لسسي ال يف تطيوير ثقافية ال يعل
وحيات ييه الروحي يية وأن ي يرتال األداين األ ييرى وأن تع ييرتإل ب ي يية ال ييومال ع ييني األداين والتس ييامي
الدي واحرتاال معتقدات املواخنني الدينية.
 -٤٨وحي ي  ١ك ييانون الثا /ين يياير  ٢٠١٨ك ييان البل ييد ياي ييم  ١٣١منلم يية ديني يية مسي ي لة؛
منها  ١٠٨منلمات إس مية  ١٠٣سنية و ٥شيعية) و ١٢منلمية أرثو كسيية و ١١منلمية
من داي ت أ رى.
 -٤9ويف عاال  ٢٠١٧س ل وزارة العد

س منلمات دينية جديدة.

 -٥٠ويتسمي للانا س ابست اد املةليات واللوازال الدينية .فقد استتوردت من اال اد الروسيد
عل سبي املثا مةليات ومواد دينية أنت ها مصنع سوفرينو .)Sofrino
 -٥١واس ييت اعةً لطلب ييات مي يواخ تركمانس ييتان تق ييدال الل ن يية املعني يية ابلتع يياون م ييع املنلم ييات
الدينية الدعم إىل أكثر من  ١ ٥٠٠شيخر سينوايً رجياالً ونسيا ً مين خمتليف األتيو ايفثنيية
ألدا مناسيف احل يف ماة.
 -٥٢ويف الي ييرتة ع ييني ع ييامد  ٢٠١٣و ٢٠١٧زار تركمانس ييتان زعم ييا ديني ييون م يين خمتل ييف
العقا ييد قييادمني ميين روسيييا وأملانيييا واألرجنتييني وأوكرانيييا والييوالايت املتحييدة األمرياييية وأ رعي ييان
وكازا ستان وإيران وترأسوا شعا ر دينية يف الانا س وغ ها من أماكن العبادة يف البلد.
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 -٥٣وتتعيياون تركمانسييتان مييع مركييه منلميية األميين والتعيياون يف أورواب الييذي يوجييد مقييره يف
ع أابد ع ن املعاي الدولية املتعلقة شرية الدين واملعتقد.
 -٥٤ويف أاير/م ييايو  ٢٠١٥وحهيران/يونيي ييه  ٢٠١٦تعقي ييدت حلق ييات عم ي ي يف ع ي ي أابد
تناول مو وت "تعهيه تنييذ املعاي الدولية املتعلقة شرية اليدين واملعتقيد" مب ياركة يربا دولييني
ميين عريطانيييا العلم ي  .ويف ةب/أغسييطس  ٢٠١٥شييارك ثثلييون عيين هيسييات حاومييية يف زايرة
دراسية إىل الوالايت املتحدة نلمها مركه منلمة األمن والتعاون يف أورواب ل خي ت علي عرعية
البلد فيما يتعل ابحرتاال حقوا ايفنسان واحلرايت يف جما الدين واملعتقد.
 -٥٥ويف إخ ييار امل ييروت ايفقليم ييد ملات ييل املةسس ييات الددقراخي يية وحق ييوا ايفنس ييان التي ياعع
النهيوض
ملنلمة األمن والتعاون يف أورواب املعنون "تعهيه األمن والتماسيف االجتماعد من
شرية الدين أو املعتقيد لل مييع يف ةسييا الوسيط " شيارك  ١٦مسيةوالً حاوميياً مين تركمانسيتان
يف دورة لتييدريل املييدرعني عل ي حرييية الييدين واملعتقييد نتلم ي يف وارسييو يف متوز/يوليييه .٢٠١٧
وسيتوات يف عاال  ٢٠١٨العم علي زايدة سيني املعيارإل واملهيارات مين أجي النهيوض شريية
الدين واملعتقد.
 -٥٦وييينر الدسييتور علي حرييية امل يواخنني يف عقييد الت معييات وتنليييم املس ي ات واملليياهرات
وغ هييا ميين األحييدا اجلماه ييية وفقياً لل ييروا ا ييددة يف القييانون املييادة  .)٤٣وييينر القييانون
املتعل ي عتنليييم وس ي الت معييات واملس ي ات واملليياهرات وغ هييا ميين األحييدا اجلماه ييية ٢٨
ش ي ييباا/فرباير  ) ٢٠١٥عل ي ي أن م ي يين ح ي ي امل ي يياركني يف األح ي ييدا اجلماه ي ي يية أن ي ي يياركوا يف
املناق ييات ويف تيينع القيرارات ويف أشيياا العمي اجلميياعد األ ييرى وفقياً ألهييداإل احلييد وأن
جيمع ي يوا مطالي ييل امل ي يواخنني وع غ يياوم األ ي ييرى وحييلوهي ييا إىل س ييلطات الدولي يية ومجعيي ييات العم ي ي
التطوعد واملنلمات الدينية واملنلمات الدولية وغ ها من السلطات واملنلمات.
 -٥٧وال يتايييمن الت يريع املتعلي عتنليييم وس ي األحييدا اجلماه ييية أي حليير لتنليييم وس ي
أحييدا غ ي خمط ي ؤييا ش يريطة أن عييري يف ظييروإل ال ت ييا ط يراً عل ي الس ي مة العاميية أو
عل حياة املواخنني أو تحتهم أو رفاههم أو عل قيم ايلتمع الروحية واأل قية.
 -٥٨ويت ييدارإ عرمل ييان تركمانس ييتان يف إخ ييار س ييعيه ال ييدا م إىل س ييني الت ي يريعات الوخني يية
إماانييية تبسييي قواعييد تسي ي مجعيييات العمي التطييوعد وتوسيييع نطيياا األميياكن اليييت جيييوز أن
تتعقد فيها الت معات السلمية وإقرار اللوا ي املتعلقة ابألحدا اجلماه ية العيوية.

حرير ررة ال ر ررأي والتعبر ررري االتوصر رريات  ،69-113و ،78-113و،83-113
و ،84-113و ،85-113و ،86-113و ،87-113و،89-113
و ،59-112و ،60-112و ،61-112و ،62-112و،63-112
و70-113از) ،و ،67-113و ،68-113و ،88-113و87-113از)،
و)59-113
 -٥9تتبييذ جهييود كب ي ة يف تركمانسييتان يفرسييا هياك ي البلييد األساسييية يف جميياد املعلومييات
واالتصياالت السييلاية وال سيلاية وويسيية الليروإل القانونيية والتنليميية واملالييية والتعليميية ال زميية
لتطوير جمتمع املعلومات.
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 -٦٠وتايي املييادة  ٤٢ميين الدسييتور لاي شييخر احلي يف حرييية اليايير والا ي ال .وال حي ي
ألحد أن دنع التعب احلر عن اآلرا أو يعرق ن رها امل روت.
 -٦١ويارإ قانون وسا ايفع ال الصادر يف  ٢٢كيانون األو /ديسيمرب  ٢٠١٢املبيادا
األساسية لسياسة الدولة يف هذا ايلا وينر عل حرية ايفع ال يف تركمانستان.
 -٦٢وتي يينر املي ييادة  ٣٠مي يين القي ييانون عل ي ي أن الصي ييحافة مهني يية حي ييرة ال ختايي ييع للرت ي ييير.
وللصحييني احلي يف التمياإ املعلوميات وخلبهيا واحلصيو عليهيا ونقلهيا؛ واالخي ت علي الوو ي
واملواد ابستثنا األجها اليت توي عل أسيرار الدولية أو األسيرار الت اريية أو غ هيا مين األسيرار
امل مولة شماية القانون؛ وزايرة مواقع الطوارا وحاييور الت معيات اجلماه يية العامية؛ وؤيم احلي
يف ن يير مييا يتعدونييه ميين تقييارير أو حمتييوايت بءييا هم أو بءييا مسييتعارة أو عييدون أءييا ؛ وعييرض
ةرا ه ييم وتقييم يياوم ال خص ييية بء ييا هم يف التق ييارير وا ت ييوايت املعي يد؛ة لغ ييرض التعم يييم؛ وتا ييوين
النقاابت وامل اركة يف أن طتها؛ وثارسة احلقوا األ رى املنصوص عليها يف القانون.
وجيييرال قييانون وسييا ايفعي ال الت ييويش االتييطناعد لعرقليية اسييتقبا القنيوات أو اليربام
 -٦٣ت
ايف اعييية أو التليهيونييية أو إشييارات ايف اعيية أو التليهيييون أو ايفشييارات األ ييرى اليييت تتبييا عل ي
موجات مر ر ؤا املادة .)٢٦
 -٦٤واعتتمد يف  ٣أاير/مايو  ٢٠١٤قانون ماية املعلوميات لتنلييم األميور املتعلقية مبمارسية
احل يف التماإ املعلومات ومجعها وتلقيها وإرساؤا وإنتاجها وختهينها ونقلها واستخدامها فاي ً
عن تطبي تانولوجيات املعلومات وماية املعلومات.
 -٦٥واعتتمد يف كانون األو /ديسمرب  ٢٠١٤القانون املتعل ابلتنليم القيانو لتطيوير شيباة
ايفنرتن وتوف دماوا يف تركمانسيتان .ويايرإ هيذا القيانون الاييما ت احلاوميية للحمايية يف
سييياا ايفنرتن ي وحقييوا امل يواخنني ومصيياحلهم امل ييروعة ومصييا الدوليية املييادة  )٣وحقييوا
املواخنني وحرايوم فيما يتعل ابستخداال ايفنرتن واحلصو عل املعلومات املن ورة عل ال باة
املادة  .)٦ويتمث أحيد األهيداإل الر يسيية للسياسية احلاوميية املتعلقية عتيوف يدمات ايفنرتني
يف ييمان اسييتيادة اجلميييع علي قييدال املسيياواة ميين التوتييي ال ييباد ميين ي إرسييا اؤياكي
األساسية احلاومية وغ احلاومية وتيانتها ليتس رع األجههة التقنية ابيفنرتن املادة .)٧
 -٦٦وت ييوفر ييدمات ايفنرتني ي مص ييدر معلوم ييات متاحي ياً جلمي ييع مي يواخ عل ييد  .وأت ييبح
املةسسييات التعليمييية جمهييهة ابلوسييا املتعييددة واألجهييهة احلاسييوعية العصيرية وتسييتعم أسيياليل
تعليمية تياعلية .وتدان هذا الو ع ال باب من احلصو عل تعليم متميه عل الصعيد العياملد
وإث ي يرا حي ي يياوم وتوس ي يييع ةف ي يياقهم وإمل ي ييامهم ابلتطي ييورات العلمي ي يية .ويس ي ييتييد مجي ي ييع الط ي ي ب يف
املةسس ييات التعليمي يية يف البل ييد جمي ييع مس ييتوايوا م يين ييدمات املاتب يية ايفلارتوني يية ودا يينهم
احلصييو عل ي ييدمات شييباة ايفنرتن ي العاملييية .وفتتح ي مقيياهد ايفنرتن ي يف وجييه اجلميييع يف
العاتييمة ويف خمتلييف حمافلييات البلييد .وعل ي عييدد املسييتعملني املس ي لني لييدى مييهودي ييدمات
ايفنرتني  ٢ ٣9٥ ٠٠٠مسييتعم يف عيياال ٢٠١٦؛ ثييا دثي زايدة مبقييدار ييعف ونصييف عل ي
عدد امل رتكني يف عاال .٢٠١٣

12

GE.18-02888

A/HRC/WG.6/30/TKM/1

اجلرائم املرتبكة بدارو الكرالية ااملساواة وعدل التمييز) االتوصية )55-113
 -٦٧تاي ي تركمانسييتان مبوجييل الدسييتور املسيياواة يف احلقييوا واحل يرايت ايفنسييانية واملدنييية
واملسيياواة أميياال القييانون وا يياكم عصييرإل النليير عيين االنتمييا ايفث ي أو لييون الب ييرة أو اجليينس أو
األت ي أو امللاييية أو الصييية الرءييية أو ماييان ايفقاميية أو اللغيية أو االنتمييا الييدي أو املعتقييدات
السياسية أو أي ظروإل أ رى .وعنا ً عل ليف تايمن الدولة املساواة عني اجلميع أماال القيانون
وا يياكم عصييرإل النليير عيين أي ظييرإل ميين تليييف اللييروإل ووفق ياً ل تياقيييات الدولييية والصيياوك
األ ييرى ال يييت ه ييد خ ييرإل فيه ييا .وال دا يين الت ييذرت بي ظ ييرإل م يين تل يييف الل ييروإل للتميي ييه ييد
املواخنني أو غ هم.
وعي يرال امل ييادة  ١٧٧م يين ق ييانون العق ييوابت األفع ييا ال يييت تترتا ييل عم ييداً يفش ييعا فتي ي ي
 -٦٨ت
الاراهيي يية أو العي ييداوة االجتماعيي يية أو القوميي يية أو ايفثنيي يية أو العرقيي يية أو الدينيي يية أو الحتقي ييار أي
جمموعة إثنية فاي ً عن الدعايية الييت تنسيل إىل امليواخنني و يعاً أءي أو أدىن مين و يع غي هم
عل أساإ انتما هم الدي أو أتلهم االجتماعد أو القومد أو ايفث أو العرقد.
 -٦9ويف و توتيات جلنية القاييا علي التميييه العنصيري يعايف الربمليان علي اسيتعراض
الت ييارب الدولييية واملمارسييات املتبعيية يف البلييدان املتقدميية عغييية استا يياإل إماانييية زايدة تعييدي
الت ريعات الوخنية ملوا متها مع االتياقية الدولية للقايا عل مجيع أشاا التمييه العنصري.

امنو وحظر) التعذيو االتوصيات  ،58-113و ،69-113و)70-113
 -٧٠تنر املادة  ٣٣من الدستور عل أنه ال جييوز إ اييات أي شيخر للتعيذيل أو العنيف
أو املعامليية أو العقوعيية القاسييية أو ال إنسييانية أو املهينيية وال جيييوز إ ايييات أي شييخر لت ييارب
خبييية أو علمييية أو عييارب أ ييرى ميين دون موافقتييه .ومبوجييل املييادة  ٦٢ميين الدسييتور ال جيييوز
إكراه أي شخر عل تقدا أدلة أو ايفدال ع هادة د نيسه أو د أقرب أقراب ه .وال ياون
لألدلة املنتهعة ابيفكراه النيسا أو اجلسما أو غ ليف من الطرا غ امل روعة أثر قانو .
 -٧١وأ يييي إىل قييانون العقييوابت مييادة جديييدة هييد املييادة  .)١ ١٨٢ويتي ي تعريييف فع ي
"التعذيل" مع األحااال اليت دد ميهوال "التعذيل" يف القانون الدود ويعاس التعرييف اليوارد
يف املي ييادة  ١م ي يين اتياقي ي يية مناهاي ي يية التع ي ييذيل وغ ي ي ه م ي يين ي ييروب املعامل ي يية أو العقوع ي يية القاس ي ييية
أو ال إنسانية أو املهينة.
وجي يرال قييانون العقييوابت تعم يد إحليياا الايييرر البييد ال ييديد نسييبياً عوسييا تتعتييرب تعييذيباً
 -٧٢ت
أو سو معاملة املادة .)١٠٨
 -٧٣ووفق ياً لبي ييا ت وزارة الدا لي يية ت ييرد حي ي اآلن أي ش ييااوى م يين أش ييخاص حمت ي يهين
تتعل ي ي ابلتع ييذيل أو املعامل يية املهين يية وال توج ييد أي س ي ي ت تب ييني ارتا يياب فع ي ي م يين أفع ييا
التعذيل أو سو املعاملة.
 -٧٤ووفقياً للمحاميية العليييا يف تركمانس يتان تتعييرض عل ي حميياكم البلييد أي قايييااي مبوجييل
املادة  )١ ١٨٢من قانون العقوابت املتعلقة عي "التعذيل".
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االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري
 -٧٥فيما يتعل عسياسة احلاومة الراميية إىل تنيييذ اتياقييات األميم املتحيدة األساسيية حلقيوا
ايفنس ييان والوف ييا ابلتهاماو ييا مبوج ييل الق ييانون ال ييدود ايفنس ييا ع ييدر ايفش ييارة إىل أن الس ييلطات
تتعاون مع اليري العام املع شاالت اال تيا القسري أو غ الطوعد التاعع للميو ية.
 -٧٦وي ييم ه ييذا التع يياون تب يياد اآلرا ع ي ن املس ييا ال يييت ت ييد يف نط يياا والي يية اليري ي
العام ععقد اجتماعات منتلمة مع ثثلييه وابختيا إجيرا ات أ يرى .فييد  ١٧أاير/ميايو و١٢
أيلو /سييبتمرب  ٢٠١٧مييث ً عقييد املمث ي الييدا م لرتكمانسييتان لييدى ماتييل األمييم املتح ييدة يف
جنيف اجتماعاً يف ليف املاتل مع يربا مين اليريي العامي  .وعيرض ي املناق يات موقيف
تركمانستان من التعاون مع اليري .
 -٧٧وأع ييرب اء ي يربا ي ي ه ييذه ا ييادوت ع يين اس ييتعدادهم ملوات ييلة احل ي يوار م ييع حاوم يية
تركمانسييتان ع ي ن املسييا املتصييلة عوالييية اليري ي العام ي  .ويف الوق ي نيسييه أكييد ر يييس اليري ي
العام أن نتا هذه االجتماعات ابيف افة إىل املعلومات اليت تقدمها تركمانستان ابنتلاال عن
األف يراد ال ييذين يقايييون أحاام ياً ابلس ي ن يف مةسس يياوا ايفت ي حية س ييتة ذ يف االعتبييار ل ييدى
إعداد تقارير اليري العام يف دوراته العادية.

ظر ر ر رررو االحتجر ر ر رراز االتوصر ر ر رريات  ،61-113و ،62-113و،63-113
و ،64-113و ،65-113و ،66-113و ،72-113و)57-112
 -٧٨الوص رروو أم أم رراكر االحتج رراز وز رات مثل رري املنظم ررات الدولي ررة تلر ر ا م رراكر.
تتعيياون وزارة الدا لييية عيين كثييل مييع الل نيية الدولييية للصييليل األميير الل نيية) ومنلميية األميين
والتعاون يف أورواب ع ي ن املسيا املتعلقية عوتيو ثثليد املنلميات الدوليية إىل أمياكن االحت ياز.
وتعتمد حاومة تركمانستان ووفيد الل نية ايفقليميد يف ةسييا الوسيط سينوايً طية عمي يف إخيار
التعاون املتعدد األخراإل يف جما الس ون .ويف اليرتة عني عيامد  ٢٠١١و ٢٠١٤أجيرى ثثليو
الل نة س زايرات إنسانية إىل س ون خمتلية.
 -٧9ويف متوز/يوليييه  ٢٠١٤زار ثثلييو الل نيية املةسسيية ايفتي حية اجلديييدة اءاتيية ابلنسييا
 )DZ-K/8يف إدارة شرخة حمافلة داشوغوز وفت وا املرف ععد نق الس ينات إليه.
 -٨٠ويف  ١9ةب/أغسطس  ٢٠١٤زار املرف أيايياً ر ييس مركيه منلمية األمين والتعياون يف
أورواب يف ع أابد.
 -٨١ويف  ٢٨أيلو /سي ييبتمرب  ٢٠١٥زار ردسي ييا البعثي ييات الدعلوماسي ييية لربيطانيي ييا العلم ي ي
وال ييوالايت املتح ييدة وأملاني ييا وفرنس ييا يف تركمانس ييتان ور يس ييا مات ييل األم ييم املتح ييدة ايف،ي ييا د يف
تركمانستان وماتل اال اد األورويب يف ع أابد املةسسة ايفت حية .DZ-K/8
 -٨٢وجيري العم حالياً علي إعيداد م يروت ميذكرة تيياهم عيني حاومية تركمانسيتان والل نية
الدولية للصليل األمر ع ن التعاون واألن طة ايفنسانية ليا دة األشخاص مسلويب احلرية.
 -٨٣وتيينر طيية للتعيياون يف عيياال  ٢٠١٨أتعرم ي عييني احلاوميية والل نيية عل ي تييداع لتنييييذ
أحااال القانون الدود ايفنسا .
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 -٨٤وزار وفييد يايييم ثثلييني ملنلمييات دولييية معتمييدة يف تركمانسييتان ووفييد يايييم سيييرا عييدة
علدان أوروعية وسيي اليوالايت املتحيدة تباعياً يف  ٦كيانون األو /ديسيمرب  ٢٠١٦و ٣١كيانون
الثا /يناير  ٢٠١٧مرف احت از ايليرمني األحيدا يف إدارة شيرخة حمافلية مياري يف ابيرامياد
واملةسسية ايفتي حية  DZ-K/8اءاتيية ابلنسييا يف إدارة شييرخة حمافلية داشييوغوز .وكييان ميين عييني
امل يياركني علي وجييه اءصييوص ثثلييون عيين اليونيسييف وعيير م األمييم املتحييدة ايف،ييا د انععييون
ليري ي األم ييم املتح ييدة القط ييري يف تركمانس ييتان وع يين مرك ييه منلم يية األم يين والتع يياون يف أورواب يف
ع أابد وعن ماتل االتصا التاعع ل اد األورويب وعن سيارات الوالايت املتحدة وأملانيا
وإيطاليا وفرنسا واململاة املتحدة.
 -٨٥ويف  ١٣ت يرين الثييا /نوفمرب  ٢٠١٧زار ب ي است يياري دود مع ي شقييوا الطي ي
ومراقييل حلقييوا الطي ي ميين ماتييل اليونيسييف يف تركمانسييتان مرفي احت يياز ايل يرمني األحييدا
 MR-K/18يف ابيراماد.
 -٨٦وشهدت اآلونة األ ي ة اتصياالت دعلوماسيية عسييارة أملانييا يف تركمانسيتان لتنلييم زايرة
ثثلد سيارات ععا البلدان األوروعية يف تركمانستان وسيارة الوالايت املتحدة وععيا املنلميات
الدولية إىل املةسسة ايفت حية اءاتة ابلرجا .
 -٨٧التشريو الودين املتعلق بتفتيش السجون .تتي لف القيوانني اجلنا يية يف تركمانسيتان مين
قييانون تنييييذ العقييوابت لعيياال  ٢٠١١وقيوانني ول يوا ي أ ييرى تسييتند إليييه .وتعييرض هييذه النصييوص
أحاام ياً ومبييادا عاميية تتعل ي عتنييييذ العقييوابت وإج يرا ات وشييروا إنيييا العقييوابت وقايييا ها
وتطبي تداع أ رى من القانون اجلنا د عل الس نا .
 -٨٨وختايييع أميياكن االحت يياز لرتييد منييتلم تسييهر عليييه جلنيية الرقاعيية التاععيية لييسدارة ايفت ي حية
العقاعية يف وزارة الدا لية إ عري زايرات دورية للمحت هين وتبحا أو اعهم وظروإل احت ازهم.
 -٨9وأتقييرت الليوا ي املتعلقيية عل ييان الرقاعيية مبوجييل قيرار رمسييد تييادر يف  ٣١ة ار/مييارإ .٢٠١٠
وتايطلع هذه الل ان عهايرات إىل أماكن سلل احلرية مت ياً مع ططها السينوية .ويف الييرتة عيني
ع ييامد  ٢٠١٠و ٢٠١٧أتجريي ي  ٦٨زايرة إىل املرافي ي ايفتي ي حية ومراك ييه احل ييبس االحتي يياخد
ومركه الت هي اءاص.
 -9٠وتتييوىل جلييان الرقاعيية وهييد هيسييات مس ييتقلة رتييد املةسسييات ايفت ي حية ميين حي ييا
امتثا تؤا للقانون وايفجيرا ات وال يروا املتعلقية ابحت ياز امليدانني؛ وتيوف ت ظيروإل العييش والصيرإل
الصيحد امل ميية؛ وإشير تاك السي نا املييدانني يف أعمييا تعيود ابلنيييع علي ايلتميع؛ وتقييدات الرعاييية
الطبية؛ واالمتثا ت للقواعد القانونية املتعلقية ابيففيراج امل يروا عين امليدانني واالستعا ية عين جيه
السماظ لألقارب واألشخاص اآل رين عهايرة الس نا
من عقوابوم بشاا من العقوعة أ ف؛ و
ت
وتنليم هذه الهايرات؛ واالمتثا ت لسجرا الذي جييه للس نا إحالة الطرود والتحيوي ت
املدانني
ت
املالية واملراس ت أو تلقيها أو إرساؤا.
 -9١ووفقياً للمييادة  ١٨ميين قييانون أمييني امللييا حيي ألمييني امللييا أن يييهور شرييية وميين دون
إ ط ي ييار س ي يياع أي هيس ي ييات انعع ي يية للدول ي يية أو للحاوم ي ييات ا لي ي يية أو ش ي ييركات أو مةسس ي ييات
أو منلم ييات أايً ك ييان ش ييالها الق ييانو أو نل يياال ملايته ييا فايي ي ً ع يين املةسس ييات ايفتي ي حية
وغ هييا م يين املةسسييات املتخصص يية ومراك ييه االحت يياز الس يياع للمحاكميية ومراف ي االحت يياز
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التاععة للقوات املسلحة الرتكمانية ولغ هيا مين القيوات واملةسسيات العسيارية وحيي ليه أن يعياين
أن طتها عصورة مستقلة أو مع هيسات حاومية خمتصة أو مسةولني أو موظيني مدنيني.
 -9٢وتتتيياظ لألشييخاص الييذين يقايييون أحاام ياً ابلس ي ن يف املةسسييات ايفت ي حية املراف ي ت
األساسية .وتستويف مراف إيوا السي نا وكي ميا فيهيا مين أمياكن النيوال ومرافي الصيرإل الصيحد
والنلاف يية مجي ييع ال ييروا ات الص ييلة وت ييم الل ييروإل املنا ي يية يف تركمانس ييتان .ويتت يياظ لنهال ه ييا
مييا يايييد ميين مسيياحة العيييش وفييرص اءييروج إىل اؤيوا والايييو حياظياً علي تييحتهم .وتتوافي
مسييتوايت ايف ييا ة والتدفسيية والتهوييية والراحيية العاميية يف مرافي االحت يياز مييع املسييتوايت املطلوعيية
حلماييية تييحة السي نا  .وتتتيياظ ؤييم إ ييا ة اتييطناعية كافييية لتماييينهم ميين القيرا ة أو العمي ميين
دون ايف رار عبصرهم.
 -9٣وينر القانون عل أن مساحة العيش الدنيا لا س ني هيد  ٤أمتيار مرععية يف املرافي
ايفت ي حية و ٣يف الس ي ون و ٥يف مراف ي احت يياز النسييا وايلييرمني األحييدا واملست ييييات
ا روسيية .وحرت ياً عل ي أن تسييتويف احلاليية الراهنيية يف س ي ون البلييد هييذه ال ييروا تتبييذ جهييود
حثيثة يفت ظ املراف املعنية وعديدها وترميمها وتوف اءدمات الطبية وفرص العم للس نا .
 -9٤ولقد أتجنهت أعميا إتي حية كيربى يف ععيا املرافي املوجيودة وال تيها مرافي أ يرى قييد
ايفت ي ظ .ويف اليييرتة عييني عييامد  ٢٠١١و ٢٠١٧ت صيير أكثيير ميين  ٦٧مليييون دوالر أمرياييد
م يين ميهاني يية الدول يية لتموي ي أعم ييا الت ييييد وايفت ي حات الا ييربى ملراف ي نل يياال الس ي ون ول يرا
املعييدات الطبييية .واسييتتخدم هييذه األميوا لبنييا عييدة مرافي منهييا مركييه جديييد للحييبس االحتييياخد
هييو  BL-D/5تييديره إدارة شييرخة حمافليية علقييان؛ وعيييادة يف س ي ن  MR-K/16يف ابيراميياد الييذي
تديره إدارة شيرخة حمافلية مياري؛ ووحيدة لسييوا يف مركيه احليبس االحتيياخد  AH-D/1اليذي تيديره
إدارة شرخة حمافلة أها ؛ وعيدة مبيان يف مركيه احليبس االحتيياخد  AH-K/3يف مقاخعية غوكيدي
مبحافلة أها .
 -9٥واستتخدم األموا املرتودة يف عاال  ٢٠١٧اليت وتيل إىل  ٦ ٣١٧ ٠٠٠دوالر
يفجنيياز إت ي حات كييربى ئل ي عييدة مبييان ولت ييييد مبييان ومراف ي لتحسييني الصييرإل الصييحد
والنلافي يية وتبي ييدي ال ي ييباات الاهراب يي يية واملا يي يية يف ععي ييا املراف ي ي ايفت ي ي حية التاععي يية لي ييسدارة
ايفت حية العقاعية يف وزارة الدا لية .وأتني حواد  ٨٢يف املا ة من هذا املبل ح اآلن.
 -9٦ويف أعقياب اعتمياد قيانون تنيييذ العقيوابت يف  ٢٥ة ار/ميارإ  ٢٠١١نتقحي قيوانني
وعييدل اجلوانييل املتعلقيية عنليياال االحت يياز واحلماييية وايفجيرا ات وشييروا
وليوا ي وزارة الدا لييية ت
االحت از وجوانل أ رى ملوا متها مع ليف القانون.
 -9٧وتايييم مجيييع املةسسييات ايفتي حية مرافي ل سييتحماال وغسييي امل عييس .وختايييع مجيييع
املراف شهرايً للتطه ايفلهامد .وتايطلع حمطات الصرإل الصحد وا طيات املعنيية ابألوعسية علي
الصعيد ا لد ععمليات املراقبة الصحية والواب ية يف املةسسات ايفت حية.
 -9٨وحيص الس نا وفقاً لل دو الييومد علي كمييات كافيية مين ليوازال النلافية الصيحية
ومن الغذا واألغطيية واألدويية وغ هيا مين الليوازال األساسيية ات اجليودة الاافيية للمحافلية علي
تحة ك س ني وعافيته ومجيع هذه اللوازال ثولة من ميهانية الدولة.
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نلاال غذا د أعل من حيا القيمة الغذا ية ابلنسيبة للسي ينات املر يعات أو احلوامي
 -99وييتت؛بع ٌ
واألح ييدا والسي ي نا املر ي ي واملص يياعني عاق ييات م يين اليست ييني األوىل والثاني يية و ل يييف وفقي ياً للقي يرار
الرمس ي ييد امل ي ييةر  ١١نيس ي ييان/أعري  ٢٠١٤واملتعلي ي ي مبع ي يياي س ي ييني تغذي ي يية األش ي ييخاص ا ت ي ي يهين
يف املةسسي ييات ايفت ي ي حية ومراكي ييه احلي ييبس االحتيي يياخد واملراكي ييه اءاتي يية يفعي ييادة الت هي ي ي وظي ييروفهم
املعي ية األ رى.
 -١٠٠ومتث النسا زها  ١٠يف املا ة من جمموت الس نا .
وحيت ييه الس ي نا األحييدا مبعييه انال ع يين الس ي نا البييالغني .وتوجييد يف تركمانس ييتان
 -١٠١ت
مةسسيية واحييدة الحت يياز ايلييرمني األحييدا وهييد مرفي  MR-K/18الاييا ن يف ابيراميياد الييذي
تحيت ه فيه  ٨٥س يناً مدا ً من عينهم  ٣٨قاتراً .ويف عياال  ٢٠١٦علغي نسيبة األحيدا ٢
يف املا يية ميين جممييوت عييدد املييدانني وعلغ ي نسييبة األحييدا ا ا يوال عليييهم بحايياال غ ي سييالبة
للحرية  ٨٢يف املا ة.
 -١٠٢وأقي ييرت وزارة الدا ليي يية املعي يياي املتعلقي يية ابلل ي يوازال املصي ييروفة للس ي ي نا املي ييدانني امللي ييبس
واألو واألدوات املنهلييية ووسييا االتصييا ومييا إىل ليييف) مبوجييل األميير رقييم  ١٨٤املييةر ٢١
متوز/يوليه .٢٠١٤
وحيت ييه
 -١٠٣وأتن يس وحييدات خبيية يف أميياكن سييلل احلريية لتييوف الرعاييية الطبيية للسي نا  .ت
األشخاص املصاعون ابلس واملدمنون عل الاحو أو املخيدرات أو امليواد املخيدرة ويعياجلون يف
مست ييييات مة؛منيية .أمييا الس ي نا الييذين حيتيياجون إىل ييدمات خبييية متخصصيية فيتنقل ييون إىل
املست ييي املرك ييهي الت يياعع لسي ي ن  MR-K/15ال ييذي ت ييديره إدارة ش ييرخة حمافل يية م يياري .وتتيينل؛م
دمات الع ج الط والرعاية الصحية الوقا ية للس نا ابلتعاون الوثيي ميع السيلطات الصيحية
ا لية وتتقد؛ال وفقاً لقوانني تركمانستان واللوا ي الدا لية للس ون.
 -١٠٤ويف اليرتة املمتيدة عيني عيامد  ٢٠١١و ٢٠١٧ت صير مبلي إمجياد قيدره ٣ ٥٨9 ٤٦٢
دوالراً أمريايياً مين ميهانيية الدولية ل يرا معيدات خبيية حديثية ويف عياال  ٢٠١٧ت صير ؤيذا الغييرض
مبل قدره  ٢ ٢٣٥ ٧٤٢دوالراً أمرياياً.
 -١٠٥ويف إخييار ط ي العم ي السيينوية اليييت تنيييذها ايفدارة ايفت ي حية العقاعييية التاععيية لييوزارة
الدا لية وهد ايفدارة املسةولة عن مجيع الس ون يف البلد أجرت األفرقة اليت تشال صيصاً
لهايرة مواقيع السي ون وتيتي ييها ولتقيدا املسياعدة والتيدريل العملييني  9٨زايرةً إىل مةسسية DZ-K/8
ايفتي ي ي حية النس ي ييا ية ال ي يييت ت ي ييديرها إدارة ال ي ييرخة يف حمافل ي يية داش ي ييوغوز يف الي ي ييرتة املمت ي ييدة ع ي ييني
عامد  ٢٠١٣و.٢٠١٧

حظررر العبوديررة واال اب ررار اب اررواي االتوصرريات أرلررال  ،34-112و،35-112
و ،36-112و)38-112
 -١٠٦وي تيدإل السياسيية احلاومييية ملاافحيية االعييار ابألشييخاص إىل ماييية اليييرد وايلتمييع و سييني
الت ريعات ومنع األن طة املتعلقة ابالعار ابألشخاص وك يها وقمعها وويسية الليروإل املواتيية
لت هي حااي االعار لهيي ً عيدنياً ونيسيياً واجتماعيياً والوفيا اباللتهاميات الدوليية الييت تعهيدت
هبا الدولةت الطرإل يف هذا ايلا .
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 -١٠٧وييينر قييانون ماافحيية االعييار ابلب يير املعتمييد يف  ١٥ت يرين األو /أكتييوعر ٢٠١٦
عل لوا ي تتناو مسي لة التعيرإل علي يحااي االعيار وإجيرا ات ميني تيية الاييحية لمين عيانوا
من هذا الن اا ايفجرامد فاي ً عن مسيا أ يرى تتعلي ابيفجيرا ات اليعالية ملاافحية االعيار
ابألشخاص.
 -١٠٨ومبوجييل هييذا القييانون أتد لي تعييدي ت علي القييانون اجلنييا د وقييانون اجليرا م ايفدارييية
وقانون نقاعة ا امني ومهنة ا اماة.
 -١٠9ويف  ١٢ك ييانون الثا /ين يياير  ٢٠١٦اعتتم ييد ق ييانون ماي يية الدول يية للاي ييحااي وال ييهود
وغ ي هم م يين امل يياركني يف ايفج يرا ات اجلنا ي يية .وي يينر ه ييذا الق ييانون عل ي منلوم يية م يين الت ييداع
الراميية إىل يمان مايية الدولية للاييحااي وال ييهود وغي هم مين امل ياركني يف ايفجيرا ات اجلنا ييية
مبا ي م مان س متهم ومايتهم االجتماعية كما حيدد القواعد وايفجرا ات الواجل اتباعها
لتنييذ هذه التداع .
 -١١٠غ أن اجلرا م املنطوية عل اعار ابألشيخاص غي م لوفية يف البليد فييد عياال ٢٠١٦
علغ نسبة القايااي املصنية يف هذه اليسة  ٠,٠٣يف املا ة مين جمميوت عيدد القاييااي املرفوعية أمياال
ا يياكم عينمييا علغ ي نسييبة األشييخاص املييدانني ابرتايياب جيرا م ميين هييذا القبيي  ٠,٠٢يف املا يية
من جمموت عدد األشخاص املدانني.
 -١١١ووفق ياً لبي ييا ت وزارة الدا لي يية ع يين الي ييرتة م ييا ع ييني ع ييامد  ٢٠١٣و ٢٠١٧ترفعي ي يف
تركمانستان  ٢٣قايية جنا ية مبوجل املادة  )١ ١٢9من القانون اجلنيا د "االعيار ابألشيخاص"
وس ما جمموعه  ٤٥شخصاً فق عوتيهم يحااي ل عيار .و تتسي إال جردية واحيدة مين
ت
هذا القبي يف عاال  .٢٠١٧ووجهي ويم جنا يية إىل  ٢٣مواخنياً تركمانيياً فيميا يتصي جيرا م مين
هذا القبي .
 -١١٢وأتقي ييرت طي يية العم ي ي الوخنيي يية ملاافحي يية االعي ييار ابألشي ييخاص لليي ييرتة ٢٠١٨-٢٠١٦
مبوج ييل قي يرار رمس ييد يف  ١٨ة ار/م ييارإ  .٢٠١٦وت ييوجه ه ييذه اءط يية ال يياملة ت ييداع حم ييددة
ملاافحة االعار ابألشخاص .وو ع م روت ايفجيرا ات التنييذيية املوحيدة املقرتحية للتعيرإل علي
ييحااي االعييار والعمي جييار عل ي و ييع األحايياال املتعلقيية عييادة هييةال الايييحااي إىل أوخيياكم
وعل إعداد االستمارة املوحدة لرتيد تنيييذ طية العمي  .وأتعيدت ونت يرت ميواد إع ميية ت يم
كتيبيات ومن يورات عيين حقيوا ايفنسييان وحقيوا املهيياجرين و يحااي االعييار .ويف الييرتة املمتييدة
عييني عييامد  ٢٠١٦و ٢٠١٧ومبسيياعدة ماتييل املنلميية الدولييية لله ييرة يف تركمانسييتان تعقييد ١٤
اجتماعاً وحلقية عمي ئلي اجتماعيات إقليميية و ١١دورة تدريبيية ليا يدة ميوظيد إنييا القيانون
وال تقاياة وثثلد الراعطات الطوعية والسلطات ا لية مب اركة ربا ومدرعني دوليني.

رابعا -ا قرروق االلتصررادية واالعتماعيررة والثقاريررة االتوصرريات أرلررال ،72-112
و ،73-112و ،66-112و ،67-112و ،75-112و)76-112
 -١١٣يةدي دستور تركمانستان دوراً هاماً يف تعهييه األسيس القانونيية للدولية ويف يمان تنيييذ
ايفت حات االجتماعية واالقتصادية اجلارية يف البلد تنييذاً جحاً.
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 -١١٤وقييد اعتمييدت سييلطات تركمانسييتان وشييرع يف تنييييذ الييرب م الييوخ للتنمييية االجتماعييية
واالقتصييادية لليييرتة  ٢٠٣٠-٢٠١١والييرب م الرمسييد الييوخ امليينقي ع ي ن سييني اللييروإل
االجتماعية واملعي يية يف ال تقيرى والبليدات وامليدن واملراكيه ا ليية للييرتة املمتيدة حي عياال ٢٠٢٠
والرب م الرمسد ع ن التنمية االجتماعية  -االقتصادية لليرتة .٢٠٢٤-٢٠١٨
 -١١٥ويف ييو ايفتي حات اجليياري تنييييذها يف تركمانسييتان يف إخييار اليربام و طي العمي
ايف،ا ييية الوخنييية تتعي ؛د القيوانني عصييية دورييية مبييا فيهييا قييانون احلماييية االجتماعييية .ويرمييد قييانون
ميهانييية تركمانسييتان عل ي وجييه اءصييوص إىل تطييوير اءييدمات االجتماعييية وإىل تييوف ال ييدعم
ص يير س يينوايً م ييا يرع ييو عل ي  ٧٥يف املا يية م يين م يوارد امليهاني يية
وخي ؛
االجتم يياعد ال ييام للس يياان .ت
للقطات االجتماعد.
 -١١٦ويف السيينوات األ ي ة اس ييتتثمرت مبييال ها ل يية تعيياد م ييا يرعييو عل ي  ٤٠يف املا يية م يين
النييات ا لييد ايفمجيياد يف القطيياعني ايفنتيياجد واالجتميياعد األميير الييذي يييد علي تسييارت وتي ة
التقدال الذي حيرزه البلد توب االنايماال إىل قا مة البلدان املتقدمة.
 -١١٧وتت ل فعالية التداع املتخذة يف هيذا الصيدد يف أن تركمانسيتان أ يح
األو /أكتوعر  ٢٠١٢من البلدان اليت ييوا نصيل اليرد من الد فيها املتوس .

منيذ ت يرين

 -١١٨وابيف ييافة إىل ليييف يسي البلييد ارتياعياً مسييتمراً يف معييدالت ،ييو نتاجييه ا لييد ايفمجيياد.
فعل سبي املثا عل معد ،و النات ا لد ايفمجاد ما نسبته  ٦.٥يف املا ة يف عاال .٢٠١٧
 -١١9وتيينر مجيييع هييذه اليربام و طي العمي وغ هييا ميين التييداع الت يريعية والتنليمييية علي
إجرا ات اسرتاتي ية للحيلولة دون حدو أي تدهور يف مستوى معي ة الساان.
 -١٢٠فيد ك عاال يص تيدر مرسيوال رمسيد يقاييد عيهايدة املعاشيات التقاعديية واالسيتحقاقات
االجتماعية واملني الدراسية واألتجور يف مجيع قطاعيات االقتصياد عنسيبة  ١٠يف املا ية .وقيد ارتييع
ايفنياا العاال عل القطات االجتماعد.
 -١٢١وفيما عني عامد  ٢٠١٣و ٢٠١٧ارتيع عدد مةسسيات التعلييم قبي املدرسيد عواقيع ١٣٠
مةسسيية ليصي جمموعهييا إىل  ١ ٠٦٦مةسسيية يف مجيييع أاييا البلييد .وقييد أدى ليييف إىل ارتيييات
عيدد الت مييذ يف مرحلية التعلييم ميا قبي املدرسيد عواقيع  ٥٦ ٣٠٠تلمييذ ليصي جمميوت الت ميييذ
يف هذه املرحلة إىل  ٢٤٤ 9٠٠تلميذ.
 -١٢٢ويف اليييرتة مييا عييني عييامد  ٢٠١٣و ٢٠١٧ارتيييع عييدد املييدارإ يف نليياال التعليييم العيياال
عواق ييع  ٨٣مدرس يية ليصي ي جمموعه ييا إىل  ١ ٨٦٥مدرس يية يف مجي ييع أا ييا البل ييد .وارتي ييع ع ييدد
الط ب عواقع  ٢٤١ ٣٠٠خالل ليص عددهم إىل  ١ ٢٠٣ ١٠٠خالل عنهاية عاال .٢٠١٧
 -١٢٣وهنيياك  ٤٢مدرسيية ونوييية مهنييية يف البلييد يبل ي عييدد الط ي ب امللتحقييني هبييا ٢١ ٧٠٠
خالل .ومنذ عاال  ٢٠١٣ارتيع عدد املدارإ املهنية عواقع  ٥ميدارإ وعيدد الطي ب امللتحقيني
هبا عواقع  ٧ ٢٠٠خالل.
 -١٢٤ويف ك ي عيياال يرتيييع عييدد الط ي ب يف املةسسييات ا لييية واألجنبييية عل ي الس يوا  .فيييد
عيياال  ٢٠١٧عل ي العييدد ايفمجيياد للط ي ب يف مةسسييات التعليييم العيياد  ٤١ ٣٠٠خالييل ثييا دث ي
زايدة نسبتها  ٣٨يف املا ة مقارنة ابلنسبة املس لة يف عاال .٢٠١٣
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ا ق ا الصحة االتوصيتان رلم  69-112ورلم )70-112
 -١٢٥تت ل ايفتي حات املنييذة يف قطيات الرعايية الصيحية يف اليهايدة البالغية نسيبتها  ٢١يف املا ية
ص يير حص يية كبي ي ة م يين ه ييذه امليهاني يية للي يربام املتعلق يية
يف ميهاني يية الرعاي يية الص ييحية لع يياال  .٢٠١٧ت
وخت ؛
ابلصحة ايفجناعية وتحة األال والطي وتحة ال باب وتحة فسات ساانية أ رى معينة.
 -١٢٦وفيم ييا ع ييني ع ييامد  ٢٠١٣و ٢٠١٧تاخت ييذت ت ييداع لتعهي ييه اؤياك ي األساس ييية للرعاي يية
الصييحية يف املنيياخ الرييييية .واسييتتخدم امل يوارد املخصصيية ميين امليهانيييات ا لييية لبنييا  ٢٨مست ييي
جديييداً وتييرميم  ٦٤مست ييي يف ا افلييات وزودت العيييادات الرييييية واملراكييه الصييحية مبعييدات خبييية
حديثة وعسيارات إسعاإل ثا أدى إىل توسيع نطاا اءدمات الصحية العامة.
وع ييهزت اؤياكي ي األساس ييية للرعاي يية الص ييحية أيايي ياً ابفتت يياظ  ٣٠مةسس يية جدي ييدة منه ييا ٤
 -١٢٧ت
عيييادات تييحية حاي يرية و ٥مراكييه للرعاييية املاث؛ييية والط يوارا يف ع ي ةابد ويف عواتييم ا افلييات؛
ومراكييه دولييية كييربى تقييدال ييدمات يف جميياالت خييل األسيينان وخييل القلييل وخييل األعصيياب
وخل الغدد الصما واجلراحة وتيحة األال والطيي و ٣منت عيات تيحية؛ ومركيه جمتمعيد للصيحة
والتغذي يية؛ ومرك ييه للوقاي يية م يين الع ييدوى ابألم يراض البالغ يية اءط ييورة؛ ومرك ييه للت يريي والبح ييا العلم ييد.
وع وة عل ليف تجددت عيادانن جامعيتان ألمراض العيون وخل األسنان.

 -١٢٨والعمي جييار علي ت ييييد عييدد ميين املراف ي منهييا مست ييي عيياال عسييعة  ٦٨٠س يريراً يف
تركمان ةابت ومركه لصحة األال والطي عسعة  ١٢٠سريراً يف ماري ومنت ع تحد يف منطقية
أفازا السياحية الوخنية دان أن يستوعل عدداً يص إىل  ٢٠٠شخر.
 -١٢9وافتتح اجلامعية الطبيية احلاوميية كليتيني جدييدين أحيدا ا للطيل الراي يد واأل يرى
للطل العساري واستحدث عر جماً تدريباً يف جما جديد أال وهيو جميا الطيل املسياعد علي
التعايف والطل البدي  .واستتحد ما جمموعه  ١٣٠عر جماً جامعياً و ٤٧عر م دراسات عليا.

 -١٣٠وجي ييري تنيي ييذ اس يرتاتي ية لتط يوير ت ييناعة األدوي يية م يين أج ي س ييني حص ييو مجي ييع اليس ييات
الس يياانية علي ي الرعاي يية الص ييحية اجلي ييدة .ويف الي ييرتة م ييا ع ييني ع ييامد  ٢٠١٣و ٢٠١٧ارتي ييع ع ييدد
ال ييركات الصي يييدالنية التاععي يية لراعطي يية " "Turkmendermansenagatالت اريي يية مبعي ييد الايي ييعف تقريب ي ياً
عينما ارتيع إنتاج األدوية عواقع أرععة أ عاإل .وتنت ال ركات التاععية ؤيذه الراعطية ميا يرعيو علي ٤٠٠
نوت من أنوات األدوية واملنت ات الطبية املدرجة يف قا مة األتناإل اليت تتبات للساان بسعار خمياية.
 -١٣١ويف عاال  ٢٠١٦ارتيع عيدد اليوالدات عنسيبة  ٦يف املا ية مقارنية ععياال ٢٠١٢؛ وعلغي
نسبة الوفيات النياسية  ٣.٦يف املا ة من ك  ١٠٠ ٠٠٠مولود حد.
 -١٣٢وعل معد وفيات الر ع  ٢١ر يعاً من ك  ١ ٠٠٠مولود حد؛ وعلي معيد وفييات
املواليد أي احتما وفاة املولود يف ال هر األو من حياته)  ١٣مولوداً مين كي  ١ ٠٠٠موليود
حد؛ وعلغ نسبة الوالدات اليت أشرإل عليها أ صا يون تحيون مهرة  ١٠٠يف املا ة؛ وعلغ
نسييبة احلصييو علي الرعاييية السيياعقة للييوالدة زايرة واحييدة علي األقي )  99,9يف املا يية؛ وعلغي
نسييبة النسييا املتهوجييات ال ي أ ت يرتاوظ أعمييارهن عييني  ١٥و ٤9عام ياً وال ي أ يسييتخدمن وسييا
منع احلم  ٥٠.٢يف املا ة .)١
 -١٣٣ووفق ياً ألحايياال قييانون الصييحة العاميية املييةر  ٢٣أاير/مييايو  ٢٠١٥ال جيييوز مليين تق ي
أعمييارهن عيين  ١٨عام ياً أن تجيهاييين إال مبوافقيية طييية ميين أوليييا أمييورهن أو األوتيييا عليييهن
و ن من ايللس االست اري الط .
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 -١٣٤وتبل نسبة األخيا الذين ترتاوظ أعمارهم عني  ٢٤و ٣٥شهراً واليذين تلقيوا اللقاحيات
املدرجة يف جدو التحصني الوخ شلو عيد مي دهم األو  9٥.٣يف املا ة .)٢
 -١٣٥وقييد أدى اسييتحدا ع يرام فحيير إىل سييني الا ييف املبايير عيين حيياالت ايفتيياعة
ابلسرخان.
 -١٣٦وتعمي وسييا ايفعي ال علي إ كييا الييوعد العياال ابلقايييااي الصييحية مبيا يف ليييف ب،يياا
وسب الوقاية من األمراض املعدية وغ املعدية.
العيش الصحية والعادات الايارة ت

مي ررال الش رررا واملرار ررق الص ررحية االتوص رريات أرل ررال  ،74-112و،75-112
و)76-112
 -١٣٧عغيية سيني الليروإل االجتماعيية واملعي يية يف املنياخ الريييية جييري اختيا إجيرا ات يف
إخار النسخة اجلديدة من الرب م الرمسيد اليوخ املتعلي عتحسيني الليروإل االجتماعيية واملعي يية يف
القرى والبليدات وامليدن واملراكيه ا ليية للييرتة املمتيدة حي عياال  ٢٠٢٠وكيذليف يف إخيار اليرب م
العاال يفمداد املراكه الساانية يف تركمانستان مبياه ال رب النقية.
 -١٣٨ويف إخار عر م سني اللروإل االجتماعية واملعي ية يف القيرى ت يم املبيادرات الييت
تاختذت منذ عاال  ٢٠٠٨يفمداد القيرى ابمليياه الصياحلة لل يرب ميد أ عييل ميياه علي خيو أكثير
ميين  9 ٢٠٠كيلييومرت وإن ييا قنيوات تصيريف علي خييو  ١ ٧٠٠كيلييومرت وحييير زهييا ٦٠٠
عسر وإن ا  ٦حمطات ملعاجلة املياه و ٥هياك تصريف.
 -١٣9وقد سن احلصو عل مياه ال رب عياي اجلهود الييت عتيذل يف إخيار اليرب م العياال
يفمييداد املراكييه السيياانية يف تركمانسييتان مبييياه ال ييرب النقييية لليييرتة املمتييدة ح ي ع يياال .٢٠٢٠
وارتيع ي نسييبة السيياان الييذين يعي ييون يف أسيير معي ييية تسييتخدال مصييادر حم ؛سيينة لسمييداد مبييياه
)٣
ال ييرب ميين  ٧٠,٨يف املا يية إىل  ٨٢,٨يف املا يية  .وحيصي مجيييع سيياان املنيياخ احلاييرية تقريبياً
عل مياه ال رب  9٧.٨يف املا ة من ساان املناخ احلايرية عينما تبلي هيذه النسيبة  ٧٣.٢يف
املا ة يف املناخ الرييية .)٤
 -١٤٠وترتييد املةسسييات التاععيية لييسدارة احلاومييية للخييدمات الصييحية والواب ييية التاععيية لييوزارة
الصحة والصناعات الطبية مستوايت إنتاج مياه ال رب واسته كها رتداً مسيتمراً .وميا انياي
نسبة الساان الذين دانهم الوتو إىل دمات الصرإل الصحد ا سينة ترتييع لتصي إىل 99
يف املا يية .وتبل ي نسييبة السيياان الييذين يعي ييون يف أسيير معي ييية تسييتخدال مراف ي تييرإل تييحد
ونلافة تحية غ م رتكة مع أسر معي ية أ رى  9٨,٦يف املا ة .)٥

ا ار ر ررواي املصر ر ررابون بفر ر ررريوا نقر ر ررص املناعر ر ررة البش ر ر ررية/اإليدز االتوصر ر رريات
أرلال  ،77-112و ،78-112و)79-112
 -١٤١تتواتي ي األن ييطة املني ييذة يف إخ ييار ال ييرب م ال ييوخ ملاافح يية ايفت يياعة عيي ي وإ نق يير
املناعة الب رية يف تركمانستان مع توسيع نطاا حصو خمتلف اليسيات السياانية علي يدمات
االست ييارة واليحيير فيمييا يتعلي عي ي وإ نقيير املناعيية الب يرية واختييا مبييادرات لتحسييني إع ي ال
عامة اجلمهور وال سيما ال باب عسب الوقاية من ايفتاعة هبذا الي وإ.
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 -١٤٢وو ييع مو ييع التنييييذ يف عييامد  ٢٠١٣و ٢٠١٥املبييادا التوجيهييية وعروتوكيوالت الرعاييية
السريرية املتعلقة ابلوقاية من ايفتاعة عي وإ نقر املناعة الب رية.
 -١٤٣والا ييف ع يين ايفت يياعة عي ي ي وإ نق يير املناع يية الب ي يرية جم ييا ٌ وإلهام ييد ابلنس ييبة للنس ييا
احلوام ي واملتربعييني ابلييدال واملسييتييدين منييه واملييوظيني الطبيييني الييذين يلمسييون س يوا أجسيياال
السي والتهيياب الابييد الي وسييد
املر ي واملر ي اءا ييعني لل راحيية واملر ي املصيياعني ابلسييرخان و ت
أو بمراض معدية أ رى.
 -١٤٤واعتتمييد يف عيياال  ٢٠١٦القييانون املتعل ي ابلوقاييية ميين انت ييار األم يراض اليييت يسييببها ف ي وإ
نقيير املناعيية الب يرية أي العييدوى ابلي ي وإ) ثييا يييد عل ي مييدى كيييا ة هيسييات التنليييم والرتييد
احلاومية يف ماافحة انت ار العدوى ابلي وإ .وحيدد القانون أنوات اليحوص الطبيية املتعلقية عيي وإ
نقر املناعة الب رية وقوا م اليسات امللهمة ابءايوت ليحوص خبية لي وإ نقر املناعة الب رية.
 -١٤٥وأجييرى األ صييا يون العيياملون يف مراكييه الوقاييية ميين ايفيييدز مييا يرعييو علي  ٦ ٠٠٠دورة
تدريبييية ليا ييدة أ صييا يد الرعاييية الصييحية مبيين فيييهم العيياملون يف جمييا الرعاييية األولييية يف جمييا
الوقاية من ايفتاعة عي وإ نقر املناعة الب رية ومعاي الس مة يف إجرا اليحوص الطبية.
 -١٤٦وعغية إ كا وعد ال باب يف مةسسات التعليم العاال ويف مدارإ التعليم الثانوي والعاد
وامله عي وإ نقر املناعة الب رية/ايفيدز تعقيدت  ٣ ٠٠٠مناق ية مين مناق يات املا يدة املسيتديرة
مب اركة أكثر مين  ١٣٥ ٠٠٠شيخر كميا تعقيدت حيواد  ٢ ٠٠٠جلسية حيوار حاييرها تعر ي
ؤا مقاخع فيديو ووزع كتيبات ومن ورات شايور أكثر من  ١١٨ ٠٠٠م ارك.
وعق ييد م ييا جمموع ييه  ٧٢٠جلس يية حي يوار ليا ييدة األفي يراد العس يياريني وايلن ييدين اجل ييدد يف
 -١٤٧ت
الق يوات املس ييلحة ويف وحييدات ح ييرإ احلييدود والوح ييدات التاععيية ل ييوزارة الدا لييية .وحاي يير تل يييف
ؤا مقاخع فيديو ووزع كتيبات.
وعر
اجللسات  ٧٢ ٠٠٠م ارك ت
 -١٤٨ودان لألفراد من عامة اجلمهور مبين فييهم اليسيات املعر ية ءطير ايفتياعة ابيفييدز أن
حيصيلوا علي املعلومييات جميا ً وع ييا سيري عيين خريي اءي السييا ن اليذي يتييوىل ت يغيله املركييه
اليرتة امل مولة ابلتقريير اسيتخدال زهيا  ٣ ٠٠٠شيخر هيذا
الوخ للوقاية من ايفيدز .و
اء السا ن.

ا ررق ا التعل رريم االتوص رريات أرل ررال  ،20-113و ،82-112و،83-112
و ،80-112و ،81-112و70-112از))
 -١٤9أتييدر ر يييس تركمانسييتان يف عيياال  ٢٠١٣مرسييوماً ع ي ن تعهيييه نليياال التعليييم يف البلييد
وأقر ارخة الطري ل نتقا إىل دورة تعليم ميدوا  ١٢عامياً ت يم مرحلية التعلييم الثيانوي العياال.
واعتتمد قانون التعليم عصيغته املعدلة يف عاال  ٢٠١٣أياياً.

 -١٥٠وأت يييف ع ييدد م يين املوا يييع اجلدي ييدة إىل م يينه امل ييدارإ الثانوي يية مث ي أساس يييات عل ييم
االقتصيياد والدراسييات البيسييية وال يرتا الثقييايف لرتكمانسييتان وثقافيية العييا ودراسييات السييلوك
وتانولوجيات املعلومات واالتصاالت واالعتاار التانولوجد والنمذجة الراي ية والتصميم البيا .
 -١٥١واعتدا ً من العياال الدراسيد  ٢٠١٥/٢٠١٤عيدأ العمي عنلياال تعلييم عيا ي مسيتويني
درجة الباالوريوإ ودرجة املاجست ).
 -١٥٢وما انييف عدد الط ب امللتحقني مبةسسات التدريل امله يرتيع سنوايً.
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 -١٥٣وقييد تهيس ي اللييروإل املواتييية يفعطييا ك ي خالييل فرتيية الوتييو إىل نلييم املعلومييات يف
البلييد وإىل ال ييباات احلاسييوعية العاملييية اليييت تتعييد مبثاعيية مييد إىل املةسسييات العلمييية والتعليمييية
الرا دة وال ركات العاملة يف قطاعد الصناعة التحويلية واءدمات.
 -١٥٤ويف كي ي ع يياال يي ييوز ت مي ييذ وخي ي ب ومعلم ييون م يين املةسس ييات التعليمي يية يف تركمانس ييتان
مبيداليات يف أوملبياد ايفنرتني  .فييد عياال  ٢٠١٧ميث ً فياز خي ب ومعلميون مين مةسسيات التعلييم
العي يياد وامله ي ي مبي ييا جمموعي ييه  ١9٧ميداليي يية هبيي يية وفايي ييية وعرونهيي يية) يف أوملبيي يياد ايفنرتن ي ي الدوليي يية
أي بكثر من  ١٣١ميدالية مقارنة ععاال  ٢٠١٣الذي فازوا فيه مبا جمموعه  ٦٦ميدالية.
 -١٥٥وارتيع عدد املعلمني يف املدارإ االعتدا يية مين  ١٥ ٥٠٠معليم إىل  ١9 ٣٠٠معليم يف
اليرتة املمتدة عني العامني الدراسيني  ٢٠١٤/٢٠١٣و.٢٠١٧/٢٠١٦
 -١٥٦ويتم التدريس يف املةسسات التعليمية يف البلد ابللغتني الوخنية والروسية.
 -١٥٧وارتيع نسبة الطالبيات إىل الطي ب يف مرحلية التعلييم العياد مين  ٠.٥٢إىل  ٠.٥٦يف
اليرتة ما عني العامني الدراسيني  ٢٠١٤/٢٠١٣و.٢٠١٧/٢٠١٦
 -١٥٨ويف العيياال الدراس ييد  ٢٠١٣/٢٠١٤علغ ي نس ييبة األشييخاص وي ايفعاق يية  ٠,٢يف املا يية
ميين خ ي ب املييدارإ الثانوييية وعلغ ي هييذه النسييبة  ٠.٣يف املا يية يف العيياال الدراسييد .٢٠١٧/٢٠١٦
أما يف مةسسيات التيدريل املهي الثانويية والعلييا فليم تاين توجيد إحصيا ات عين الطي ب وي ايفعاقية
ح ي العيياال الدراسييد  ٢٠١٧/٢٠١٦الييذي ت ي ايفحصييا ات إىل أن نسييبتهم يف تليييف املةسسييات
علغ  ٠.٠١يف املا ة و ٠.٠٣يف املا ة عل التواد.
 -١٥9وترعو نسبة ايفملاال ابلقرا ة والاتاعة يف تيوإل األشيخاص البيالغني مين العمير  ١٥عامياً
أو أكثر عل  99.9يف املا ة .)٦
 -١٦٠ودث ايفنياا عل التعليم أكثر من  ٢٣يف املا ية مين جمميوت ايفنيياا مين ميهانيية الدولية
يف عاال .٢٠١٦

ا ق ا التنمية االتوصيتان رلم  68-112ورلم )84-112
 -١٦١كان تركمانستان من أتوىل علدان العا اليت استهل م اورات هبدإل تاييف أهداإل
التنمية املستدامة مبا ي م السياا الوخ  .وو ع احلاومية وفريي األميم املتحيدة القطيري طيةً
لتنييييذ هييذه األهييداإل يف تركمانسييتان عل ي ث ي مراح ي  .وقييد عييدأ تنييييذ املرحليية األوىل اليييت
ت ييم ديييد االحتياجييات يف ت يرين األو /أكتييوعر  ٢٠١٥وانته ي يف ة ار/م ييارإ .٢٠١٦
ونتي يية للم يياورات اليييت أجري ي أتوتييد ابعتميياد  ١٢١هييدفاً ميين أت ي  ١٦9هييدفاً ميين دون
وعييد  ٢٧هييدفاً يف ييو اللييروإل السييا دة يف البلييد واعتتمييد  ١9٧مةشيراً منهييا ٣9
تعييدي ت
مةشراً و ع عل الصعيد الوخ .
 -١٦٢ويف أيلو /سييبتمرب  ٢٠١٦أقيير جملييس الييوزرا قا ميية أهييداإل التنمييية املسييتدامة وغايتهييا
ومةشراوا اليت مت تايييها مبا ي م السياا الوخ .
 -١٦٣ويف  ١٧ت رين الثا /نوفمرب  ٢٠١٧أقر ر يس تركمانستان طة عم لتنييذ أهداإل
التنمية املستدامة اليت اعتمدوا الدو األعايا يف األمم املتحدة عل الصعيد الوخ .
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 -١٦٤و قيق ياً ؤييذه الغاييية أن ي نليياال عل ي املسييتويني السياسيياأ والتق ي يت ي لف ميين ك ي ميين
الل نة الرفيعة املستوى املعنية عتنييذ أهداإل التنمية املستدامة والل نة التقنيية امل يرتكة عيني الوكياالت
واملعنية عتنسي تنييذ أهداإل التنمية املستدامة.
 -١٦٥وتتييوىل وزارة املالييية وال ييةون االقتصييادية رمسيية الل نيية التقنييية امل ييرتكة عييني الوكيياالت واملعنييية
عتنسي أهداإل التنمية املستدامة.

حقوق املررأة االتوصريات ،51-112 ،42-112 ،44-112 ،84-112
30-112 ،32-112 ،49-112 ،53-112از)،49-112 ،40-112 ،
)46-112
التميير ر ر ررز ضر ر ر ررد امل ر ر ر ررأة ا،48-112 ،47-112 ،45-112 ،46-112
)50-112 ،43-112 ،33-112 ،41-112
 -١٦٦للدوليية الطييرإل دور ر يسييد تلعبييه يف ترسيييخ املبييدأ الدسييتوري املتمثي يف التسيياوي يف احلقييوا
واحلرايت والوفا اباللتهامات الدولية املتعلقة ابملساواة عني اجلنسني.
 -١٦٧وتنعاس مسا النهوض ابجلنسني يف عرام تركمانستان الوخنية للتنمية االجتماعيية -
االقتصادية.
 -١٦٨ويف  ٢٢كييانون الثا /ينيياير  ٢٠١٥اعتتمييدت طيية العمي الوخنييية ع ي ن املسيياواة عييني
اجلنسني يف تركمانستان لليرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٥مبوجل قرار رمسد .واءطة وثيقية شياملة يدد
األهييداإل االسيرتاتي ية للنهييوض ابملسيياواة عييني اجلنسييني قصييد متهيييد الطريي ملهيييد توسيييع م يياركة
املرأة يف احلياة االجتماعية  -السياسية واالجتماعية  -االقتصادية والثقافية وايفنسانية يف علد .
 -١٦9ويف  ١٨ةب/أغس ييطس  ٢٠١٥اعتم ييد الربمل ييان ق ييانون الاي ييما ت احلاومي يية لتس يياوي
امليرأة يف احلقيوا الييذي يينر علي ييما ت الدولية فيميا يتعلي ابلتسياوي يف احلقيوا والتسيياوي
يف اليرص عني الرج واملرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة واالجتماعية .والتمييه د املرأة حملور
يف مجيع جماالت الن اا .واألشخاص الذين يصدر عنهم متييه وا ي أو يد د امليرأة معر يون
للمقا اة مبوجل الت ريع ي الصلة.
 -١٧٠وييينر دسييتور الييب د وتيينر قوانينهييا املتعلقيية ابلعمي علي أن لاي فييرد احلي يف العمي
ويف ثارسة تقديره يف ا تيار عم ومهنة وماان عم والتمتع علروإل عم ةمنة وتحية.
 -١٧١وحيلر قانون العم التمييه يف العم ألي سبل من األسباب.
 -١٧٢وييينر قييانون العم ي الصييادر يف  ١٨حهيران/يونيييه  ٢٠١٦عل ي احلماييية القانونييية ميين
مجيييع أشيياا التمييييه ورفييا الت ييغي عييدون مييربر أو اليصي غ ي امل ييروت أو إكييا العقييد عييدون
وجه ح ألي عقد عم  .وينر أياياً عل احلماية يف حالة البطالة.
 -١٧٣وحلماييية األمهييات واألخيييا ولايييمان حقييوا النسييا العييام ت واألخيييا واألشييخاص
وي ايفعاقيية ومصيياحلهم امل ييروعة يتايييمن قييانون العمي أحاامياً اتيية ع ي ن عمي امليواخنني
املنييدرجني يف هييذه اليسييات مبييا يعاييس اهتميياال الدوليية اءيياص ابألشييخاص الييذين يتطلبييون ماييية
اجتماعية وقانونية معهزة .وللنسا عصرإل النلر عن خو مدة عملهن احلي يف إجيازة مدفوعية
األجيير لرعاييية أخياؤييا حي سيين الثالثيية .ودايين أن تمتييني هييذه ايفجييازة ل ييخر ة يير يتييوىل فعليياً
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رعاية الطي مبا يف ليف والد الطي  .وأثنا إجازة رعايية الطيي حييتي العامي ابحلي يف العيودة
إىل عمله أو منصبه املادة .)9٧
 -١٧٤ومبوجييل أميير ميين وزارة العم ي واحلماييية االجتماعييية وابلتواف ي مييع ميت ييية املعيياي احلاومييية
ووزارة الصيحة والصيناعة الطبييية اعتتميدت يف ةب/أغسييطس  ٢٠١٦قواعيد فيمييا يتعلي ابألثقييا
القصوى اليت قد يتطلل من النسا أو األشخاص دون سن  ١٨عاماً رفعها أو ملها.

 -١٧٥وتق يوال حالي ياً وزارة العم ي واحلماييية االجتماعييية ووزارة الصييحة والصييناعة الطبييية عو ييع قا ميية
ابملهن والوظا ف والواجبات اليت تنطوي عل ظروإل عم مايرة أو طرة ويقيد فيها عم النسا .
 -١٧٦ويعاييس مييدى م يياركة امل يرأة يف سييوا العم ي مسييتوى ن يياا امل يرأة االقتصييادي .فيييد
عاال  ٢٠١٦كان النسا دثلن نسبة  ٤٢.٨يف املا ة من الساان الن طني اقتصادايً و ٤٥.١يف
املا ة من إمجاد عدد الساان العاملني فع ً.
 -١٧٧ويف أاير/م ييايو  ٢٠١٥وهب ييدإل لي ي ف ييرص وظ ييروإل أوس ييع نطاق ياً ملمارس يية املي يواخنني
حلقهيم الدسييتوري يف العمي وزايدة تييوف ظيروإل العمي ال ي للسيياان وتطيوير قييدرة البلييد ايفنتاجييية
أتدر ر يس تركمانستان قراراً يقر فيه عر جماً لتعهيه قطيات العمالية و لي ميواخن شيغ جدييدة يف
تركمانستان لليرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٥فاي ً عن طة عم لتنييذ الرب م .
 -١٧٨ومت ل زها  ٧ ٨٠٠موخن شغ جدييد يف تركمانسيتان يف عياال  ٢٠١٦وأتن ي ٥ ٥٠٠
م ييوخن ش ييغ ة يير يف ع يياال  .٢٠١٧وال يهايدة يف ع ييدد م يواخن ال ييغ ق ييد حركه ييا أساس ياً قط ييات
التصنيع الذي ازداد فيه عدد مواخن ال غ ث مرات تقريباً.
 -١٧9ويف عيياال  ٢٠١٧تسي  ٧٤ ٠٠٠شييخر يف وكيياالت الت ييغي العمومييية؛ وكييان الييرقم
ابلنسبة لعاال  ٢٠١٥عواقع  ٨٠ ٣٠٠شخر .وكان نسيبة احلاتيلني علي شيغ  9٢يف املا ية
يف عياال  ٢٠١٧و 9٢.٢يف عيياال  .٢٠١٥وميين إمجيياد عييدد األشيخاص الييذين تسي لوا لييدى وكيياالت
الت ييغي العمومييية مثل ي النسييا نسييبة  ٣٠يف املا يية يف عيياال  ٢٠١٧و ٢9يف املا يية يف عيياال .٢٠١٥
ومن إمجاد عدد النسا املس ت مت توف نسبة  ٨9.٢يف املا ة من مواخن ال يغ يف عياال ٢٠١٧
و ٨9.٣يف عاال .٢٠١٥
 -١٨٠ويف كييانون الثا /ينيياير  ٢٠١٦أتييدر وزييير العم ي واحلماييية االجتماعييية أم يراً يقيير فيييه
لوا ي ي يرتا مبوجبهيا علي ال يركات ختصيير نسيبة  ٥يف املا ية مين إمجياد عيدد ميواخن ال يغ
لألشخاص وي ايفعاقة ايلازين للعم يف إخار عرام إعادة الت هي اليرديية وللعيا لني الوحييدين
لألسر الاب ة العدد اليت تق أعمار أخياؤا عن  ١٨عاماً أو ؤم إعاقات.

 -١٨١ومبوجييل املييادة  ٤9ميين الدسييتور حيي للعيياملني احلصييو عل ي أجيير متناسييل مييع كمييية
عملهييم ونوعيتهييا .ومقييدار هييذا األجيير ال جيييوز أن يق ي عيين األجيير األدىن الييذي ييدده الدوليية.
وهذا احلام الدستوري ينعاس يف العديد من مواد قانون العم .
 -١٨٢ومبدأ تساوي األجر عند تساوي قيمة العم ليس قاعدة رءيية وإ،يا يتطبي يف املمارسية
االجتماعية والقانونية.
 -١٨٣وشسل ايفحصا ات الرءية املقدمة من دا رة ايفحصا احلاومية فإن مستوايت أجور
النسا مرتيعة إىل حد ما يف خمتلف قطاعات االقتصاد .وابلنسبة ل قتصاد كا كان أجير امليرأة
يف  ٢٠١٥أق ي م يين أج يير الرجي ي عنس ييبة  ١٣يف املا يية؛ ويف ع يياال  ٢٠١٦اخنياي ي تل يييف الثغ ييرة
إىل  ١٢يف املا ة.
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 -١٨٤ويف إخار طة العم الوخنيية ع ي ن حقيوا ايفنسيان يف تركمانسيتان للييرتة ٢٠٢٠-٢٠١٦
تتنيييذ وزارة العم ي واحلماييية االجتماعييية وماتييل عيير م األمييم املتحييدة ايف،ييا د يف تركمانسييتان
م روت "تعهيه القدرة يف ختطيي وتنيييذ سياسية العمي والعمالية" للييرتة  ٢٠١9-٢٠١٧ويتمثي
هدفها يف دعم وختطي وتنييذ سياسات واسرتاتي يات العم والعمالة.
 -١٨٥وتعلي الدوليية أ ييية اتية علي تعهيييه وتعميي التعيياون الييدود يف هيذا ايلييا وال سيييما
التعاون مع األميم املتحيدة وغ هيا مين املنلميات الدوليية األمير اليذي يسياهم يف و يع املهييد مين
االس يرتاتي يات ميين أج ي قي ي املسيياواة عييني اجلنسييني يف املنطقيية و سييني الت يريعات الوخنييية
ومتاني املرأة واحلماية العامة ملصاحلها.
 -١٨٦وانتخيياب تركمانسييتان يف ايللييس التنييييذي ؤيسيية األمييم املتحييدة للمسيياواة عييني اجلنسييني
ومتاييني امليرأة لليييرتة  ٢٠١٨-٢٠١٦ويف جلنيية و ييع امليرأة لليييرتة  ٢٠٢٢-٢٠١٨ويف ايللييس
التنييذي ملنلمة األمم املتحدة للطيولة لليرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٨قد م ؛هد الطري مل اركة علد يف
و ع وتطوير سياسيات ومعياي وقواعيد م مية علي املسيتوى العياملد .وقيد أعطي أن يطة هيذه
اؤيسييات عل ي الصييعيد الييدود مهيييداً ميين الييه م لل هييود اجلارييية لتحقي ي نتييا عالييية اجلييودة يف
النهوض ابملعاي الدولية يف جما املساواة عني اجلنسني.

العن ر ضررد املرأة/العن ر القررائم علررى نررون اجلررنس ،والعن ر املنررز االتوصرريات
)53-113 ،54-113 ،52-113 ،50-113 ،51-113
 -١٨٧تايمن الدولة مبوجيل قيانون يما ت الدولية للحقيوا املتسياوية وتسياوي الييرص عيني
املرأة والرج تساوي املرأة والرج يف احل يف الوقاية من االعتيدا اجلنسيد واال تطياإل واالعيار
املادة  .)٢٤ومرتابو مث هذه األفعا عر ة للمقا اة اجلنا ية مبوجل القانون اجلنا د.
 -١٨٨ال توجد جردة حمددة تتمثي يف "العنيف املنيهد" يف ت يريع تركمانسيتان .لاين ومبوجيل
القييانون اجلنييا د تعي؛رال األفعييا املرتابيية يف احليييه املنييهد .واألحاياال ات الصييلة عييرال األفعييا غي
امل روعة املتمثلة يف احل مين الارامية وايفهانية والقسيوة وتسيلي خمتليف أنيوات ايفييذا اجلسيدي
مبا يف ليف عل النسا .
 -١٨9ويتمث ي ي هي ييدإل مي يين أهي ييداإل طي يية العم ي ي الوخنيي يية ع ي ي ن املسي يياواة عي ييني اجلنسي ييني يف
تركمانستان يف الييرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٥يف ليي الت يريعات الوخنيية مين أجي االعتمياد املماين
لقانون جيرال العنف وإجرا شو ع ن تي د مجيع أشاا العنف د املرأة وأسباهبا ونتا ها
مبا يف ليف العنف املنهد.
 -١9٠ويف اليرتة  ٢٠١٥-٢٠١٤تعقدت حلقات تدريبية ع يراكة ميع ماتيل األميم املتحيدة
لألن طة الساانية يف تركمانستان مب اركة ربا دوليني لتحديد منه ية ؤيذه الدراسيات وللنلير
القياال عهايرات منهلية.
يف ت ريعات البلدان األ رى املتعلقة ابلعنف املنهد وتطبيقها من
 -١9١ومة راً و ع استبيان يفجرا دراسة حو انت ار العنف د املرأة.
 -١9٢ورهناً عنتا الدراسيات سيتتد تعيدي ت مقرتحية علي الت يريعات الوخنيية احلاليية أو سييتم
الدفات عن فارة إعداد م روت قانون حو العنف املنهد.
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مشاركة املرأة ا ا ياة السياسية االتوصية )52-113
 -١9٣مبوجل امليادة  ٤٥مين الدسيتور مليواخ تركمانسيتان احلي يف امل ياركة يف إدارة ال يةون
العاميية واالجتماعييية و ليييف ع ييا مباشيير وميين ي ا تيييار ثثليييهم شرييية .ويايييمن دسييتور
تركمانسييتان ح ي امل يواخنني يف التصييوي ويف الرتشييي ل نتخيياب يف سييلطات الدوليية والسييلطات
ا لية .ويتمتع املواخنون شقوا متساوية يف االخنراا يف اءدمة العموميية خبقياً ملهياراوم وتيدريبهم
امله املادة .)٤٦
 -١9٤ويسييمي القييانون االنتخييايب لرتكمانسييتان الصييادر يف  ٤أاير/مييايو  ٢٠١٣للم يواخنني
البالغني  ١٨عاماً من العمر ابالنتخاب وامل اركة يف االستيتا ات املادة .)٣
 -١9٥متث النسا نسبة  ٢٦.٤يف املا ة من النواب يف عرملان تركمانستان وعددهم  ١٢٥باً.
ور يييس الربملييان و ييل ر يييس الربملييان نسييا  .وهيسييات احلاييم التمثيلييية والتنييذييية علي مجيييع املسييتوايت
تايم يف عايويتها نسا .
 -١9٦علي الصيعيد الت يريعد املسياواة عيني اجلنسيني يف الوتيو إىل اءدمية العموميية مارسية
يف قانون اءدمة املدنية الصادر يف  ٢٦ة ار/مارإ  .٢٠١٦ونليراً الرتييات مسيتوايت النسيا يف
التعلييم واحليوييية اليييت يبييدينها فييإن النسييا ثييث علي نطيياا واسييع يف هياكي مجيييع فييروت احلاييم
ويف مجيييع قطاعييات اقتصيياد الييب د وهيين ي يياركن عن يياا يف احلييياة العاميية والسياسييية يف تركمانسييتان.
والنسييا ي يياركن يف سي ال ييةون العاميية ويف مسييا السياسيية اءارجييية علي قييدال املسيياواة مييع الرجي .
وعل سبي املثا فإن سي تركمانسيتان املمثي اليدا م) ليدى األميم املتحيدة وسيي تركمانسيتان
لدى الصني نسا .
 -١9٧ومبوجييل قييانون األح يهاب السياسييية الصييادر يف  ١٠كييانون الثا /ينيياير  ٢٠١٢يتمتييع
مواخنييو تركمانسييتان شقييوا وفييرص متسيياوية يف ت يياي األح يهاب السياسييية وامل يياركة شرييية يف
أن طتها .والنسا ثث ت عل نطاا واسع يف األحهاب الث ثة املس لة يف تركمانستان.

ا للير ر ررات ااملسر ر رراواة وعر ر رردل التميير ر ررز) االتوصر ر رريات 57-113 ،25-112
)56-113 ،55-113 ،54-113 ،56-113
 -١9٨إن املبدأ الدستوري للتساوي يف احلقوا واحلرايت ايفنسانية واملدنيية عصيرإل النلير عين
اءليية ايفثنية مارإ يف قيانون العمي ويف قيانون احلمايية االجتماعيية وقيانون العمي وغي لييف
من القوانني واللوا ي السارية يف تركمانستان.
 -١99يف إعداد أرقاال العم واليد العاملة وايفحصا ات االجتماعية تحيسيل حسياب جلميع
البيييا ت ع ي ن اءليييية ايفثنييية للميواخنني مبييا أن مجيييع امليواخنني مبيين فيييهم األقليييات ايفثنييية ؤييم
احل يف امل اركة ابلتساوي يف القوة العاملة ويف نلم املعاشات التقاعدية والايمان االجتماعد.
 -٢٠٠و ييدد السييلطات احليياالت اليييت تقيييد فيهييا إماانييية احلصييو عل ي
ابلنسبة لألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو قومية.
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حقوق الطفل االتوصريات ،27-112 ،31-112 ،26-112 ،28-112
)58-112 ،29-112
 -٢٠١م ييد الدول يية مبوج ييل امل ييادة  ٤٠م يين الدس ييتور األس ييرة واألموم يية واألع ييوة والطيول يية.
وللوالدين واألوتيا حي وواجيل تن يسة األخييا والسيهر علي تيحتهم و،يا هم وتعلييمهم وويسيتهم
للحياة العملية وتلقينهم احرتاال القانون والتقاليد التارخيية والوخنية .وختل الدولة الليروإل امل مية
ملمارسة حقوا وحرايت ال باب وتساهم يف ،ا هم الاام .
 -٢٠٢ولتحس ييني خ ييرا وس ييب ماي يية حق ييوا الطي ي تب ي ر ييس تركمانس ييتان يف  ١حهيي يران/
يوني ييه  ٢٠١٢ق يراراً يق يير ال ييرب م الع يياال لو ييع نل يياال عدال يية األح ييدا للي ييرتة .٢٠١٦-٢٠١٢
ويرمييد الييرب م إىل منييع إجيراال األحييدا وجنييوحهم وعييودوم إىل ايفجيراال كمييا يايي أن تاييون
ايفجرا ات القايا ية مراعيية للطيي وحمرتمية حلقوقيه والسيهر علي تن يسة األخييا عطريقية ت ي ع
احرتاال القيم الوخنية والعاملية.
 -٢٠٣واختييذت ت ييداع ت يريعية ومةسس ييية لتنييييذ ال ييرب م العيياال .وجي ييري حالي ياً ع يراكة م ييع
ماتييل منلم يية األمييم املتح ييدة للطيوليية اليونيس يييف) يف أفغانسييتان تقي يييم الييرب م الع يياال عغي يية
تقدير مدى التقدال ا رز و ديد ايلاالت ا تملة لتطوير مرحلته املقبلة.

عمل ا دفاو
 -٢٠٤تتايمن املادة  ٤9من الدستور املنقي حاماً حيلر العم القسيري وأسيوأ أشياا عمي
األخيا .
 -٢٠٥ويف حهيران/يونيييه  ٢٠١٦تعييد قييانون العم ي لتحديييد سيين  ١٨عام ياً عوتيييها السيين
الييدنيا للقبييو يف العمي  .وجيييوز إعيراال عقييد عمي مييع شييخر دون  ١٨عامياً فقي عر ييا القاتيير
وعييد وفق ياً لييذليف ك ي ميين قييانون احلماييية االجتماعييية
املع ي وأحييد والديييه أو األوتيييا عليييه .ت
وقانون ما ت الدولة حلقوا الطي وقانون س مة الطرقات.
 -٢٠٦ويتمتع األشخاص دون سن الثامنة ع رة من العمر نيس احلقوا اليت يتمتع هبيا الابيار
فيما يتص عع قات العم ولان تدنحون مبوجل قيانون العمي ظيروإل معاملية أفايي فيميا يتصي
ابلس مة والصحة املهنيتني وساعات العم وايفجازات وغ ليف من شروا العم .
 -٢٠٧وميين أتي مجيييع البيياحثني عيين عم ي املس ي لني لييدى دوا يير العماليية كييان األخيييا دون
سن  ١٨عاماً دثلون نسبة  ١.٢يف املا ة يف عاال  ٢٠١٣و ٠.٤يف املا ة يف عاال  ٢٠١٤و٠.٣
يف املا ة يف عاال  ٢٠١٥و ٠.١يف املا ة يف عاال .٢٠١٦
 -٢٠٨وشسل البيا ت املستمدة من الدراسات االستقصا ية من أت  ٧٠٣ ٠٠٠شخر
عيياملني يف املةسسييات الابي ة واملتوسييطة احل ييم يف تركمانسييتان يف عيياال  ٢٠١٤كييان  ٣٤عييام ً
أي نسبة  ٠.٠٠٥يف املا ة) من األحدا البالغني من العمر  ١٦عاماً أو أق  .واألرقياال املقاعلية
لذليف ابلنسبة لألعواال األ ة كان  ١9من أت  ٧٢١ ٠٠٠شيخر  ٠.٠٠٣يف املا ية) يف
عاال  ٢٠١٥و ١٢من أت  ٧٠٥ ٠٠٠شخر  ٠.٠٠٢يف املا ة) يف عاال .٢٠١٦
 -٢٠9واعتمدت حاومة تركمانستان تداع وخنية حللر عم األخيا وال سيما يف قطات القطن.
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 -٢١٠ومبوج ييل امل ييادة  ٣٨م يين ق ييانون ييما ت الدول يية حلق ييوا الطي ي تس ييتخدال الدول يية وس ييا
قانونية واقتصادية واجتماعية وخبية وتعليمية حلماية األخيا من مجيع أشاا االستغ يف العم .
 -٢١١وأثنييا السيينة الدراسييية ال جيييوز توظيييف أخيييا للقييياال بعمييا زراعييية أو أعمييا أ ييرى
تبعدهم عن الدراسة.
 -٢١٢واملسيةولون يف املةسسييات التعليميية خيايييعون لسجيرا ات الت ديبييية مبوجييل قييانون العمي
يف حالة استخداال عم األخيا يف املةسسات التعليمية للقياال بي ن اا مبا يف ليف الهراعة.
 -٢١٣ومبوجييل املييادة  ٣٠٤ميين قييانون اجل يرا م ايفدارييية يتعييرض األف يراد واملسييةولون وال ييركات
لغرامات و يف حالية ال يركات لوقيف إداري للن ياا مليدة تصي إىل ث ثية أشيهر لعيدال االمتثيا
ملنع العم القسري أو ايفجباري أو احللر املنطبي علي العمي اليذي تقيوال عيه النسيا أو يقيوال عيه
أشخاص دون سن  ١٨عاماً.
 -٢١٤وتقوال السلطات حالياً ابلتعاون مع اليونيسيف عو يع طية عمي وخنيية لألخييا يف
تركمانستان.

ا اواي ذوو اإلعالة االتوصيات )39-112 ،12-112 ،11-112
 -٢١٥ح املواخنني يف الاييمان االجتمياعد عنيد ال ييخو ة ويف حالية امليرض أو الع يه ياييمنه
الدستور املادة  )٥٤ويايمنه قانون احلماية االجتماعية .وينر قيانون العمي أيايياً علي يما ت
حلقيوا األشيخاص وي ايفعاقيية يف سيوا العمي  .وايفعاقية ال ت يا أسييباابً مسيموحة للحرمييان
ميين العمي أو الرتقييية أو إكييا ع قيية العم ي مببييادرة ميين تيياحل العمي أو النقي إىل عمي ة يير
دون موافقيية العامي  .وهنيياك اسييتثنا ات ؤييذا احلليير يف احليياالت اليييت يتلهيير ك ييف خي أن حاليية
ال خر اجلسدية متنعه من القياال عواجبات عمله أو تعرض تحة أو س مة اآل رين للخطر.
 -٢١٦والتمييه د األشخاص وي ايفعاقة حملور ويعاقيل علييه القيانون .واحلقيوا واحليرايت
واملصا امل روعة لألشخاص وي ايفعاقة ميها الدولة.
 -٢١٧ومبوجل قانون التعليم لعاال  ٢٠١٣تايمن الدولة اللروإل ال زمة لتماني األشخاص
وي ايفعاقة من الرتدد عل املداإ العادية التعليم ال ام لل ميع).
 -٢١٨خبقاً التياقية حقيوا الطيي تعيد قيانون احلمايية االجتماعيية يف حهيران/يونييه ٢٠١٦
السيتبدا فسيات "األخييا وي ايفعاقيية حي سين  ١٦عامياً" عيسيية "األخييا وي ايفعاقية حي
ورفع مبل استحقاا اءلف يف حالية فقيدان املعيي اليذي خيتليف شسيل عيدد
سن  ١٨عاماً" .ت
املعييالني ونيير القييانون علي دفييع هييذا االسييتحقاا لألخيييا حي سيين  ١٨عامياً عصييرإل النليير
عما إ ا كانوا حيصلون أال ال عل استحقاا ع ه من الدولة.
 -٢١9ولألخييا وي ايفعاقيية احلي يف امل يياركة كليياً وعاراميية يف حييياة ايلتمييع .ولتيوف الييدعم
االجتميياعد ؤييةال األخيييا ومسيياعدوم عل ي االنييدماج يف ايلتمييع تقيييم الدوليية مراف ي تعليمييية
وخبية ومراف يفعادة الت هي دانهم فيها احلصو عل التعليم والتدريل املهي والتعلييم املناسيل
حلالتهم الصحية .واألوليا أو األوتيا القانونيون عل األخيا وي ايفعاقة يتمتعون ابالسيتحقاقات
اليت ينر عليها القانون.
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 -٢٢٠وحيييدد قييانون احلماييية االجتماعييية الليوا ي املتعلقيية عوتييو األشييخاص وي ايفعاقيية إىل
اؤياك األساسية االجتماعية.
 -٢٢١وع ييدد املرافي ي يف تركمانس ييتان مب ييا فيه ييا املراف ي ات األغي يراض االجتماعي يية ال يييت تي ييد
ابملعاي الدوليية املتعلقية عوتيو ايلموعيات الاييعيية إىل اؤياكي األساسيية االجتماعيية ميا انيييف
يييهداد عامياً ععييد عيياال .ولتلبييية احتياجييات مسييتخدمد النقي العمييومد اقتني السييلطات حيياف ت
مرحية تتوفر فيها سهولة وتو ايلموعات الايعيية إليها.
 -٢٢٢واللوا ي اليت ام تنليم جمالس التقييم الطي واالجتمياعد وإجيرا اليحيوص قيد مت تنقيحهيا
لاد تيسر ايفجرا الرامد إىل توثي حالة الع ه.
 -٢٢٣ومت توسيييع قا ميية اسييتحقاقات الرعاييية الصييحية املييوفرة لألشييخاص وي ايفعاقيية يف املةسسييات
الطبية لت م استبدا امليات .
 -٢٢٤وتقيوال جلنيية ايفحصييا ات احلاومييية حاليياً سييهاال ميين وزارة الصييحة والصييناعة الطبييية ووزارة
العم واحلماية االجتماعية ن ا س لألشخاص وي ايفعاقة.
 -٢٢٥ويف ع يياال  ٢٠١٦أت ييدر ال يير يس قي يراراً وافي ي في ييه علي ي اللي يوا ي املتعلق يية ابلتع ييويا ع يين
حواد العم .
 -٢٢٦ولتوسيييع نطيياا فييرص وظييروإل عمي األشييخاص وي ايفعاقيية أتييدر اليير يس يف أاير/
مييايو  ٢٠١٥ق يراراً أقيير فيييه عيير م تعهيييه قطييات العم ي و ل ي م يواخن شييغ جديييدة لليييرتة ح ي
عاال  ٢٠٢٠و طة لتنييذ الرب م .
 -٢٢٧ويف أاير/مييايو  ٢٠١٦أتييدر وزي يير العم ي واحلماي يية االجتماعييية أم يراً أق يير فيييه الل يوا ي
اليييت يطلييل مبوجبهييا ميين ال ييركات ختصييير نسييبة  ٥يف املا يية ميين إمجيياد عييدد م يواخن ال ييغ
لألشخاص وي ايفعاقة ايلازين للعم يف إخار عرام إعادة لهيلهم اليردية وللعا لني الوحييدين
لألسر كب ة العدد الذين ؤم أخيا دون سن الثامنة ع رة أو أخيا وو إعاقة.
 -٢٢٨ولتحس ييني مس ييتوايت ع يييش األش ييخاص وي ايفعاق يية وماي يية حقه ييم يف العم ي و لي ي
اللييروإل املناسييبة لييذليف الغييرض تييدر يف ت يرين األو /أكت يوعر  ٢٠١٦أميير رمسييد يتعل ي ابملوافقيية
عل طة عم لسعما الاام حلقيوا األشيخاص وي ايفعاقية يف العمي والعمالية يف تركمانسيتان
يف اليرتة .٢٠٢٠-٢٠١٧
 -٢٢9وجي ييري حاليي ياً لي ي ظ ييروإل العمي ي ال زم يية لألش ييخاص وي ايفعاق يية املس ييتخدمني يف
ال ركات واملنلمات واملةسسات مع مراعاة عيراجمهم يفعيادة الت هيي اليرديية .وحييدد قيانون العمي
ظروإل العم وساعات العم وفرتات الراحة فاي ً عن مدة ايفجازات السنوية وايف افية.

 -٢٣٠ويتايمن قانون احلماية االجتماعيية أيايياً ليوا ي ع ي ن التيدريل املهي لألشيخاص وي
ايفعاقة خبقاً لربام إعادة لهيلهم اليردية.
 -٢٣١يف املةسسات الاب ة واملتوسطة احل م كان األشخاص وو ايفعاقة دثلون نسبة ٠.٥٠
يف املا ة من إمجاد عيدد العياملني يف عياال  .٢٠١٦وكاني النسيل يف األعيواال  ٢٠١٣و٢٠١٤
و ٢٠١٥عل التواد  ٠.٣٨يف املا ة و ٠.٤٥يف املا ة و ٠.٤٧يف املا ة.
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 -٢٣٢ووفقياً للبيييا ت املقدميية ميين تييندوا املعاشييات التقاعدييية لرتكمانسييتان كييان األشييخاص
وو ايفعاقة العاملون دثلون نسيبة  ٥.٤يف املا ية مين العيدد ايفمجياد لألشيخاص وي ايفعاقية يف
عاال  .٢٠١٥وارتيع هذه النسبة إىل  ٦.٠يف املا ة يف عاال .٢٠١٦
 -٢٣٣ويف اليييرتة مييا عييني  ٢٠١٥و ٢٠١٧أقييدم مجعييية اؤ ي األميير الوخنييية يف تركمانسييتان
عل مبادرة واسعة النطاا لتقدا الدعم االجتمياعد أل يعف شيرا ي سياان البليد مبين يف لييف
األش ييخاص وو ايفعاق يية واألش ييخاص املس يينون غي ي املت ييهوجني واليت ييام إل .وق ييد تلقي ي ه ييذه
املسياعدة خيوا تليييف الييرتة أكثيير ميين  9 ٠٠٠شيخر معيياا ومتقاعييد مسين غي متييهوج ويتيييم
و ي تليييف اليييرتة أياي ياً قييدم مجعييية اؤ ي األميير الوخنييية هبيية متثل ي يف أكثيير ميين ٧٠٠
كرسييد متحييرك و ١١أداة مسيياعدة علي السييمع لألشييخاص وي ايفعاقيية .ومبوجييل اتييياا عييني
مجعي يية اؤي ي األم يير الوخني يية وس يييارة الي يياابن مت يف ع يياال  ٢٠١٦ت ييييد مس ييتنبتة يف املدرس يية
الدا لية لايعييد السمع يف تركمان ةابد لتطوير املهارات املهنية لألخيا وي ايفعاقة.

مسائل أخرى ا جماو حقوق اإلنسان
 -٢٣٤انايي ييم تركمانسي ييتان إىل اتياقيي يية عي يياال  ١9٥١اءاتي يية عو ي ييع ال جسي ييني وعروتوكي ييو
عاال  ١9٦٧امللح هبيا واتياقيية عياال  ١9٥٤ع ي ن و يع األشيخاص عيددد اجلنسيية واتياقيية
عيياال  ١9٦١ع ي ن يييا حيياالت انعييداال اجلنسييية .وكان ي تركمانسييتان أو علييد يف ةسيييا الوسييط
ينايم إىل هذه االتياقيات اليت هد أدوات هامة للعم اليعلد عل منع انعداال اجلنسية و يايه.
 -٢٣٥وو ع القيوانني لغيرض إدراج أحاياال االتياقييات الدوليية يف القيانون ا ليد ي يم إجيرا
الي شاملة .ويف و لي للمعاي الوخنيية والدوليية مليني اجلنسيية وقيع الير يس مراسييم ءحي
لي  ٦ ٤٥٥شخصاً بن يصبحوا مواخنني تركمانيني يف اليرتة ما عني  ٢٠١١و.٢٠١٦
 -٢٣٦ويف  ٨كانون األو /ديسمرب  ٢٠١٧أتيدر الير يس غورابنغيود ع ددوميدوإل مرسيوماً
دني اجلنسية الرتكمانية لي  ١ ٦9٠مواخناً غ تركما كيانوا يقيميون ع يا دا يم يف البليد .وكيان
هييةال األشييخاص ميين  ٢١جنسييية خمتلييية وميين عييينهم  ١ ١٦٥ميين الابييار و ٥٢٥ميين األخيييا
دون سن  ١٨عاماً.
 -٢٣٧ويف و انايماال البلد إىل املعاهدات اآلنية الذكر وقصد مان احل يف حرية التنقي
وحريية مغيادرة البلييد مت و يع واعتمياد وو ي سيير عيومرتييية تييد ابملعياي اجلديييدة ملنلمية الطي ان
املد الدود .كما مت اعتماد عينة فريدة جديدة لوثيقة هوية ل جسني وعددد اجلنسية .وأدرجي
صييا ر أمنييية عصيرية ثيييهة يف وو ي اؤوييية البيومرتييية الصييادرة لصييا امليواخنني ور يير ايفقاميية
الصادرة لصا الرعااي األجانل الذين يعي ون يف تركمانستان.
Notes
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 5 раунда (2015-2016гг.).
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 5 раунда (2015-2016гг.).
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 3 раунда (2006г.).
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 5 раунда (2015-2016 гг.).
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 5 раунда (2015-2016 гг.).
По данным переписи населения и жилищного фонда Туркменистана 2012 года.
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