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  مقدمة
كوبيتداغ، ما بني حبر قزوين غرباً وهنر عـامو         جبال  تقع تركمانستان يف آسيا الوسطى إىل الشمال من           

 كيلومتراً مـن    ٦٥٠ضه   كيلومتر من الشرق إىل الغرب وعر      ١ ١٠٠ إقليم تركمانستان    ويبلغ طول . داريا شرقاً 
ولتركمانستان حـدود مـشتركة مـع       .  كيلومتر مربع  ٤٩١ ٢٠٠الشمال إىل اجلنوب وميتد على مساحة تبلغ        

. كازاخستان مشاالً ومع أوزبكستان شرقاً ومع مجهورية إيران اإلسالمية جنوباً ومع أفغانستان يف اجلنوب الشرقي
، عاصة البلد، اليت ُتعامل معاملة اإلقليم،       عشق أباد ومن مدينة   ) والياتالر(وتتكون تركمانستان من مخسة أقاليم      

  ).أوولس(ومن قرى وِضَيع ) إيترابس( مقاطعة ٤٩ مدينة، و٢٢ومن 

  .وتغطي الصحراء جزءاً كبرياً من اإلقليم  

 نسمة، أي بكثافـة     ٥ ٤٠٢ ٢٠٠، كان عدد سكان تركمانستان الدائمني يبلغ        ٢٠٠٦ويف هناية عام      
   نسمة يف الكيلومتر املربـع إذا       ٥٠الكثافة السكانية   وتبلغ  .  نسمة يف الكيلومتر املربع    ١١,٠غ معدهلا   سكانية يبل 

 يف  ٥٧,٩ يف املائة من السكان يف املدن بينما تعيش نـسبة            ٤٢,١وتعيش نسبة   . ما اسُتثنيت املناطق الصحراوية   
  . يف املائة٤٩,٨ن ونسبة الرجال  يف املائة من السكا٥٠,٢ومتثل نسبة النساء . املائة يف األرياف

   املنهجية وعملية التشاور- ألف 
 ٦٠/٢٥١من القرار   ) ه(٥أُعد تقرير تركمانستان الوطين هذا ألغراض هذا االستعراض عمالً بأحكام الفقرة              - ١

وقد ُوضع . ، املتعلق بإنشاء جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٦مارس / آذار١٥الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
التقرير حسب املبادئ التوجيهية العامة املتبعة يف إعداد املعلومات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل اليت كان                 

  .٢٠٠٧يوليه / متوز١٨ الصادر يف ٥/١اجمللس قد اتفق على اعتمادها يف قراره 

تان ألول مرة على قاعدة واسعة من       ، ُنظمت االنتخابات الرئاسية يف تركمانس     ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط   - ٢
التعددية مبشاركة مراقبني دوليني فأسفرت عن انتخاب السيد غوربانغويل بريدميحمدوف ليشغل منصب رئـيس              

سيما مع منظمة األمم املتحدة، أولوية  وجعلت احلكومة التركمانية من التعاون مع املنظمات الدولية، وال       . الدولة
وهي، يف هذا الصدد، تبدي ارتياحها للحوار املفتـوح      . ت بالوفاء بالتزاماهتا الدولية   يف سياستها اخلارجية وتعهد   

  .والبّناء الذي أقامته مع مجيع آليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

وقد ُوضع هذا التقرير استناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الوزارات وجلان الدولة وإدارات تركمانـستان                 
  .املسائل ذات الصلة حبماية وإعمال حقوق املواطنني وبناًء على معلومات وفرهتا اجلمعياتباملختصة 

تقع على عاتق اللجنة املشتركة ، ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤التركماين يف ووفقاً لألمر الصادر عن الرئيس        - ٣
اإلنسان مهمةُ وضع التقارير بني الوزارات املكلفة بالعمل على تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية يف جمال حقوق 

الوطنية عن تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت جيب تقدميها إىل هيئات األمم املتحـدة املنـشأة                  
  .وينسق أعمال اللجنة املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان لدى الرئاسة. مبعاهدات
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وعن وزارة الـشؤون اخلارجيـة،   ) جملس(ثلني عن الربملان    وتتكون اللجنة املشتركة بني الوزارات من مم        - ٤
ووزارة العدل، ووزارة االقتصاد والتنمية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة العامة والصناعة الطبية، ووزارة احلماية 

ـ               اين، االجتماعية، ووزارة الثقافة واإلذاعة والتلفزيون، وممثلني عن جملس الشؤون الدينية لدى الـرئيس التركم
واللجنة الوطنية لإلحصاء، واملعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان لدى الرئيس التركماين، واملركز الـوطين              

  .للنقابات، واالحتاد النسائي غوربانسلطان إجيي، واحتاد الشباب ماغْتيمغويل

وعقدت اللجنـة   . ُشرع يف نشر املعلومات الواردة يف هذا التقرير على نطاق واسع فور إعداده              )١(  - ٥
املشتركة بني الوزارات املكلفة بالعمل على تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان سلسلة من 

وُعرض مشروع التقرير . االجتماعات واملشاورات مع خرباء دوليني حضروا بدعوة من هيئات تابعة لألمم املتحدة
  .اجلمعيات، اليت روعيت مالحظاهتا ورغباهتا أثناء صياغة التقرير النهائيعلى الوزارات واللجان واإلدارات وعلى 

ويقدم هذا التقرير فكرة موجزة عن الوضع يف تركمانستان اليت جتري إصالحات واسعة النطاق                )٢(  
سيما الدستور، بغية جعلها تنسجم مع أحكـام الـصكوك           مراجعة التشريعات الوطنية، وال   : يف اجملاالت التالية  

لدولية اليت انضمت إليها تركمانستان؛ وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال رصد ومحاية حقوق اإلنسان؛ وحتسني               ا
ظروف العيش، خاصة يف األرياف؛ وزيادة توعية السكان حبقوق اإلنسان وحبقهم يف احلصول على خـدمات يف                 

قانونية؛ وتوطيد آلية النظر يف الطعون       عن طريق إنشاء مراكز استشارة مكلفة بتقدمي خدمات          ، وذلك هذا اجملال 
  .والشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق املواطنني

   اآلليات املعيارية واملؤسسية حلماية حقوق اإلنسان- باء 
   الصكوك الدستورية والقانونية حلماية احلقوق واحلريات- أوالً 

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف الفصل ترد املعايري املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات املكرسة   - ٦
أّما املعايري الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          ). ٤٤ إىل   ١٦املواد  (الثاين من دستور تركمانستان     

والسياسية ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف صكوك أخرى من صـكوك               
  .دة اليت انضمت إليها تركمانستان فقد أُدرجت يف قانون الدولة األساسياألمم املتح

فال جيوز ألحـد أن     . وينص دستور تركمانستان على أن حقوق اإلنسان غري قابلة لالنتهاك أو التصرف             - ٧
حيرم شخصاً من أي حق أو أية حرية أو أن حيد من قدرة ذلك الشخص على ممارسة حقوقه إالّ وفـق أحكـام                       

  .ور والقواننيالدست

  وال جيوز التذرع بورود ذكر حقوق وحريات بعينها يف الدستور والقوانني من أجـل إنكـار حقـوق                    
  .أو حريات أخرى أو احلد من ممارستها

وُتضمن للمواطنني احلماية القضائية للشرف والكرامة وللحقوق واحلريات املدنية والسياسية املنـصوص              
  .اتعليها يف الدستور ويف التشريع
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وجيوز للمواطنني تقدمي شكاوى إىل احملاكم يف حال مساس أجهزة الدولة أو اجلمعيـات أو املـوظفني                   
  .حبقوقهم وحرياهتم على حنو خيل بالقانون أو بسبب الشطط يف استخدام الصالحيات املوكلة إليهم

 يلحقهم بسبب أفعال    وحيق للمواطنني أن يطلبوا من احملاكم تعويضهم عن الضرر املادي واملعنوي الذي             
  .خمالفة للقانون ترتكبها أجهزة الدولة أو منظمات أخرى، أو يرتكبها موظفوها أو أفراد من اخلواص

  مارسة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور إالّ يف ظل حالة الطوارئ املؤقت ملتعليق الوال جيوز   
  .يَّنة يف الدستور والتشريعات وذلك وفق الشروط وضمن احلدود املب، احلربةأو حال

 من القانون الدستوري املتعلق حبياد تركمانستان الدائم، ميثل اإلنسان أغلى مـا ميلكـه    ٩ووفقاً للمادة     - ٨
وتعرب تركمانستان عن إقرارها واحترامها للحقوق واحلريات الدميقراطية العائـدة لإلنـسان            . اجملتمع والدولة 

دويل وكما هي مكرسة يف القانون الدويل، وهي تتصرف على حنو يضمن إعماهلـا              واملواطن كما أقرها اجملتمع ال    
  .الفعلي على الصعد السياسي واالقتصادي والقضائي وغريها

  .الدستور املساواة بني مجيع األمم وبني مجيع اجملموعات اإلثنية، كما يضمن حرية الدين واملعتقدويكفل   

  احلماية القضائية

. الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية     ة، مبوجب الدستور، على مبدإ      ترتكز سلطة الدول    - ٩
وتوكل إىل السلطة القضائية مهمة محاية حقـوق        . والقضاة مستقلون وال يطيعون إالّ القانون وقناعتهم العميقة       

ارس السلطةَ القـضائية    ومت. وحريات املواطنني وكذلك املصاحل املشتركة ومصاحل الدولة احملمية مبوجب القانون         
وُيحظر إنشاء حماكم استثنائية وأية هيئات أخرى . حمكمة تركمانستان العليا وحماكم أخرى منشأة مبقتضى القانون

  .ُتمنح سلطة إقامة العدل

، تستند إقامة العدل ١٩٩١مايو / أيار٢٩ووفقاً للقانون املتعلق بإدارة القضاء ومركز القضاة، الصادر يف   - ١٠
كمانستان إىل مبدإ اعتبار املواطنني سواسية أمام القانون بصرف النظر عن أصلهم، وعن وضعهم االجتماعي يف تر

أو املهين أو املادي، وعن انتمائهم العرقي أو الوطين، وعن جنسهم، وتعليمهم، ولغتهم، وآرائهم السياسية، وعن                
  .نشطة، وعن مكان إقامتهم، وعن أي وضع آخرموقفهم من الدين، وعن نوع أنشطتهم املهنية أو طبيعة تلك األ

فيحق . ويكفل الدستور احلماية القضائية لشرف وكرامة املواطنني وحلقوقهم وحرياهتم املدنية والسياسية            - ١١
للمواطنني أن يلتمسوا من احملاكم تعويضهم عما يلحقهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب أفعال خمالفة للقـانون                 

  .أو أجهزة أخرى، أو يرتكبها موظفو تلك األجهزة أو أفراد من اخلواصترتكبها أجهزة الدولة 

بتنفيـذ   منه، احلق يف مطالبة احملاكم       ١٦، يف املادة    ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٧ويقر القانون املدين املعتمد يف        - ١٢
املطالبة بتعويضات اليت متس حبقوق املواطنني وتضر مبصاحلهم احملمية مبقتضى القانون، كما يقر احلق يف االدعاءات 

  .عن اخلسائر املتكبدة وبالتعويض عن الضرر املعنوي
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 قانوناً يتعلق بالطعون القضائية يف األفعال اليت ترتكبـها          ١٩٩٨فرباير  / شباط ٦سّنت تركمانستان يف    و  - ١٣
ـ                ات أجهزة الدولة واجلمعيات اليت ال تستهدف الربح والسلطات احمللية واملوظفون واليت تنتهك حقـوق وحري
  .املواطنني الدستورية، والغاية من ذلك القانون منع أي فعل قد ينتهك احلقوق واحلريات املكرسة يف الدستور

، القانون املتعلق بالطعون والقواعد املنظِّمة للنظر  ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١٤تركمانستان، يف   واعتمدت    - ١٤
 كـان مركزهـا     إلدارات والشركات التجارية واملنظمات، أياً    وُيلزم هذا القانون أجهزة الدولة وغريها من ا       . فيها

القانوين، بأن تتلقى وتبحث مجيع البالغات، أو الشكاوى، أو غري ذلك من أشكال الطعون، اليت يقدمها، ضـمن                  
  .اآلجال احملددة، أفراد من اخلواص يرون أن حقوقهم قد انُتهكت أو غُبنت أو أن ممارستهم لتلك احلقوق قد أُعيقت

  .وتنظر األقسام املختصة داخل الوزارات واإلدارات يف البالغات والطعون والشكاوى اليت يقدمها املواطنون  - ١٥

 إىل الربوتوكول االختياري امللحـق      ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠انضمت تركمانستان يف      )١(  - ١٦
أن يوجه بالغاًً كتابيـاً إىل      اليتها  خاضع لو وحيق ألي شخص    . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لدى منظمة األمم املتحدة إذا ما رأى أن حقاً من احلقوق اليت يكفلها له العهد قد                    
  .انُتهك وأن مجيع سبل االنتصاف الداخلية املتاحة له قد اسُتنفدت

مـن مـدعني عـامني    (سي املهن القانونية تنظَّم على حنو منتظم دورات تدريبية للقضاة وملمار      )٢(  
واحلريات، وذلك بالتعـاون مـع      للحقوق  تتناول املسائل املتعلقة باحلماية القضائية الداخلية والدولية        ) وحمامني

 املعـين  املتحدة األمممنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب (منظمات دولية 

، والوكالـة األملانيـة     املستقلة الدول لكومنولث التقنية لمساعدةل الحتاد األورويب ا برنامجو ،ميةاجلر و باملخدرات
  .، ومبشاركة خرباء دوليني)للمساعدة التقنية

 محاية حقوق اإلنسان يف قانون العقوبات

وبغرض . تاختذت تركمانستان، يف اآلونة األخرية، عدة إجراءات ملموسة من أجل أنسنة قانون العقوبا           - ١٧
 ،حتسني إجراء النظر يف الشكاوى اليت يقدمها مواطنون بشأن مسائل تتعلق بأنشطة األجهزة املكلفة بتطبيق القانون

وحىت تتحول املبادئ املتعلقة باحترام القانون وبتساوي اجلميع أمامه إىل أمر واقع، أنشأ رئيس تركمانستان، يف                
وكان . يته مكلفة بالنظر يف شكاوى املواطنني املتعلقة بتلك األجهزة، جلنة دولة حتت رعا٢٠٠٧فرباير / شباط١٩

 .ذلك اإلجراء مطلع إصالح النظام القضائي التركماين

. ويستند قانون العقوبات التركماين إىل الدستور وإىل مبادئ ومعايري القانون الدويل املعترف هبا عامليـاً                
وحقوق وحريات املـواطنني، ومـصاحل اجملتمـع والدولـة،          والغاية من قانون العقوبات أن حيمي األشخاص،        

واملمتلكات، والنظام العام، واالستقالل، والنظام الدستوري، وحياد تركمانستان، والسلم وأمن البشرية، مـن             
  .األفعال اجلنائية والغاية منه أيضاً أن مينع حدوث املخالفات
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ت أسس ومبادئ املسؤولية اجلنائية، ويعني األفعـال        ومن أجل حتقيق تلك األهداف، حيدد قانون العقوبا         - ١٨
 كـانون   ٢٨ويف  . اخلطرية على اجملتمع اليت تشكل خمالفات ويبيِّن العقوبات وغري ذلك من اإلجراءات اجلزائيـة             

، انضمت تركمانستان إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             ١٩٩٩ديسمرب  /األول
الربوتوكـول املـذكور، مت تعـديل       وتنفيذاً ألحكام   . ة والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      باحلقوق املدني 

ويف قانون العقوبات، ُحذفت عقوبة اإلعدام من قائمة العقوبات الرامية إىل قمع            . الدستور وإلغاء عقوبة اإلعدام   
  .املخالفات اجلنائية

 كل شخص بريئاً إىل أن تثبت إدانته حسب األصول اليت ينص            ومبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية، ُيعترب      - ١٩
  .عليها القانون وحبكم نافذ صادر عن إحدى احملاكم

ففي اإلجراءات . ولكل من املشتبه فيه، واملتهم، والظنني، واحملكوم عليه، واملربَّأة ساحته، احلق يف احلماية    - ٢٠
ملخالفات اإلدارية، يقدِّم املساعدةَ القضائية لألشخاص الطبيعـيني  املدنية والتحكيمية واجلنائية ويف تلك املتعلقة با  

 .واالعتباريني حمامون وأشخاص آخرون

ضمانُ تنفيذ العقوبات اجلزائية، وإصالح احملكـوم       التأدييب  وتكون الغاية من التشريعات املتعلقة بالعمل         - ٢١
وليس اهلدف من تنفيذ العقوبة التسبب يف آالم        . عليهم، وإعادة هتذيبهم، ومنع العود، وكذلك استئصال اإلجرام       

  .جسدية وال اإلساءة إىل الكرامة اإلنسانية

   اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان- ثانياً 

وهـي مكلفـة بـالنظر يف      . جلنة محاية حقوق وحريات اإلنسان واحدة من اللجان الرئيسية يف الربملان            - ٢٢
عمول هبا بغية ضمان توافقها مع أحكام الصكوك الدولية اليت انضمت إليها            التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان امل    

تركمانستان، وبغية وضع مشاريع قوانني جديدة يف هذا اجملال، واملشاركة يف حلقات دراسـية ويف مـؤمترات                 
  .ودورات تدريبية غايتها التعريف أكثر باملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان

العمليات الدميقراطية وحبماية حقوق اإلنسان ضمن اختصاص املعهد الوطين         بتطوير  قة  وتقع املسائل املتعل    - ٢٣
  .١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٣تركمانستان، املُنشأ يف التابع لرئيس للدميقراطية وحقوق اإلنسان 

لقـة حبقـوق    ومن أجل إعمال حقوق وحريات الفرد احملددة يف الدستور وضمان تطبيق املعايري الدولية املتع               - ٢٤
  . مبقتضى مرسوم رئاسي٢٠٠٧فرباير / شباط١٩ من هذا التقرير يف ١٧اإلنسان، أنشئت اللجنة املذكورة يف الفقرة 

ومكنت أنـشطة اللجنـة   . ومببادرة من رئيس اجلمهورية، ُنفذت تدابري عفو كثرية جداً يف تركمانستان   - ٢٥
 ٢٩ شخصاً، ويف ١١ لصاحل ٢٠٠٧أغسطس / آب٩ة يف السالفة الذكر من إصدار مراسيم العفو الرئاسي املؤرخ

 لصاحل ٢٠٠٨فرباير / شباط١٣ مواطناً أجنبياً، ويف ١٥٨ شخصاً، من بينهم ٩ ٠١٣ لصاحل ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 شخص من بينـهم     ٩٠٠ لصاحل أكثر من     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦ شخصاً من بينهم مواطنون أجانب، ويف        ١ ٢٦٩

  .مواطنون أجانب
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إدراج املعايري الدولية يف املمارسة الوطنية وإدماجها يف التشريعات التركمانية، وكذلك مـن             ومن أجل     - ٢٦
تقارير وطنية عن تنفيذ صكوك األمم املتحدة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، أُنشئت اللجنة املذكورة              إعداد  أجل  

رات، وجلـان الدولـة، واإلدارات،      وهي جهاز استشاري دائم ينسق أنشطة الوزا      .  من هذا التقرير   ٣يف الفقرة   
والسلطات احمللية، والشركات التجارية، واملؤسسات، واملنظمات، بغية تنفيذ االلتزامات الدولية الـيت أخـذهتا              

  .تركمانستان على عاتقها يف جمال حقوق اإلنسان

مم املتحدة، وهي مكلفة تقارير وطنية وبتقدميها إىل اللجان املختصة لدى األبإعداد وتلك اللجنة مكلفة أساساً   
أيضاً بتشجيع تركمانستان على االنضمام إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق وحريات اإلنسان، وبالتحقق من احترام               

  .اقتراحات ترمي إىل حتسني التشريعات الداخلية املعمول هبا مبا يتفق مع أحكامهاوبتقدمي تلك النصوص، 

، أُنشئت اللجنة الوطنية لتحسني التشريعات التركمانية وفقاً ملعايري         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف    - ٢٧
  .بشكل دائم، وستعمل هذه اللجنة القانون الدويل

، أُنشئت اللجنة الدستورية لصياغة املقترحات اهلادفـة إىل حتـسني الدسـتور          ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان   - ٢٨
كون مرآة لوقائع احلياة االجتماعية والعامة املعاصرة وأن تتيح         ويراد باألحكام الدستورية اجلديدة أن ت     . التركماين

  .للبلد مواصلة إجراء إصالحات تسري به حنو مزيد من التقدم

فاملنظمات غري احلكومية، . وتضطلع مؤسسات اجملتمع املدين بدور هام يف نظام الدولة التركمانية السياسي  - ٢٩
لفنانني، ُتشارك بنشاط يف تطوير العمليات الدميقراطية، ويف محاية حقوق واجلمعيات، والنقابات املهنية، واحتادات ا

وأهـم  . وحريات اإلنسان واملواطن، ويف حتديد السياسة االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تتبعهـا الدولـة             
ـ           - اجلمعيات   س قـدامى    احلزب الدميقراطي، واحتاد نساء غوربانسلطان إجيي، واحتاد شباب ماغتيمغويل، وجمل

ممثلةٌ، احملاربني أتارمريات نّيازوف، واجلمعية اإلنسانية لتركمانيي العامل، والنقابات وسائر املنظمات غري احلكومية، 
وجيوز انتخاب األعضاء يف تلك اجلمعيات ليصبحوا نواباً يف   . يف كافة األجهزة املنتخبة يف البلد     وفقاً للتشريعات،   

، ّمما يتيح هلم املشاركة بشكل مباشر يف وضع بـرامج البلـد للتنميـة االقتـصادية              الربملان ويف السلطات احمللية   
  .واالجتماعية والثقافية

   االلتزامات الدولية- ثالثاً 

، أصبحت تركمانستان   ١٩٩٢مارس  / آذار ٢ففي  . تركمانستان عضو كامل العضوية يف اجملتمع الدويل        - ٣٠
وبعد أن نالـت    . ١٩٩٢يوليه  / متوز ٩ يف    األمن والتعاون يف أوروبا    منظمةعضواً يف منظمة األمم املتحدة، مث يف        

 كانون ١٢تركمانستان استقالهلا، حصلت على مركز احلياد الدائم املكرَّس بقرار خاص اعتمدته اجلمعية العامة يف 
، الصادر يف   ووفقاً لإلعالن املتعلق بالتزامات تركمانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان         . ١٩٩٥ديسمرب  /األول
، أكدت احلكومة جمدداً أهنا لن تتواىن يف الوفاء جبميع االلتزامات الدولية الـيت            ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٧

  .تعهدت هبا يف جمال حقوق اإلنسان
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سيما اإلعالن العـاملي حلقـوق       وتسلِّم تركمانستان بعلوِّ معايري القانون الدويل املعترف هبا عاملياً، وال           - ٣١
 صكاً دولياً أساسـياً ذا صـلة   ٤٠وقد صدقت تركمانستان على أكثر من مائة معاهدة، من بينها حنو    . ساناإلن

حبقوق اإلنسان، ومن مجلة تلك الصكوك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والربوتوكـوالن                
القتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية االختياريان األول والثاين امللحقان به، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية            
  .مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل

  ، انضمت تركمانستان إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املؤرخـة           ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٥ويف    
  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣يف 

وجيري حبث مسألة االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       
  .ضد املرأة

وهـو  . ، تعترف تركمانستان بعلو معايري القانون الدويل املعترف هبا عاملياً          من الدستور  ٦وطبقاً للمادة     - ٣٢
مبدأ منصوص عليه يف مجيع القوانني التركمانية يف مواد قائمة بذاهتا تنص صراحةً على أن أحكام الصكوك الدولية 

  .اليت انضمت إليها تركمانستان تعلو على معايري القانون الداخلي

إذا كانت إحدى املعاهدات الدولية اليت انـضمت إليهـا          : "ن املدين تنص على أنه     من القانو  ٧واملادة    
تركمانستان تنص على قواعد خمالفة لتلك اليت تنص عليها القوانني املدنية، تطبَّق القواعد املنـصوص عليهـا يف                  

  ."املعاهدة الدولية

  .ية أخرىوترد أحكام مشاهبة تتعلق بعلو املعايري الدولية يف قوانني تركمان  

   التعاون مع املنظمات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان- رابعاً 

جعلت احلكومة التركمانية من التعاون مع املنظمات الدولية أولوية يف سياستها اخلارجية وتعهدت بأن تفـي                  - ٣٣
  .ه مع املنظمات الدوليةوهي، يف هذا الشأن، تبدي ارتياحها للحوار املفتوح والبّناء الذي أقامت. بالتزاماهتا الدولية

وتوصي تركمانستان على الدوام بتوطيد سلطة األمم املتحدة يف الساحة الدولية بصفتها منظمة تنـشد                 
توحيد األمم على مبدأي التكافؤ واالحترام املتبادل وإنشاء توجهات إجيابية بغية خلق عامل ال يعرف املواجهات                

  .وال العنف

 بعيد بني منظمة األمم املتحدة وتركمانستان، اليت تؤدي الدور األنـشط يف             والشراكة القائمة منذ أمد     - ٣٤
ففي الوقت احلاضر، اكتسبت    . إطار التعاون التقليدي  يف  يف الوقت نفسه    تأيت  الربامج اليت تضعها األمم املتحدة،      

نع اندالع الرتاعات ويف هائلة وخبربة واسعة يف ممبقدرة تركمانستان بثبات مرتبة مركز إلقرار السالم؛ وهي تتمتع 
تسويتها، والدليل على ذلك الدور الذي قامت به يف عملية تسوية الرتاع املدين يف طاجيكستان واملعونة الفعالـة               

  .املقدَّمة إىل الشعب األفغاين يف بناء حياة جديدة ومساملة
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 هو القرار الـذي اختذتـه   توطيد األمن واالستقرار الدولينيلوآخر تدبري هادف إىل تعزيز شراكة مثمرة          - ٣٥
، املركز اإلقليمي للدبلوماسية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠، يف يوم    عشق أباد يف  افتتحت  اجلمعية العامة بأن    

تنمية اللألمم املتحدة يف آسيا الوسطى وأداة فعالة يف دعم السالم واملركز األمامي القوي  الوقائية املهيأ ألن يصبح     
  . نطقةاملستدامة لبلدان امل

وذلـك  . وتتعاون تركمانستان مع اهليئات التابعة لألمم املتحدة هبدف تعزيز التنمية البشرية املـستدامة              - ٣٦
بالذات ما ترمي إليه يف املقام األول األهداف اإلمنائية لأللفية الواردة يف إعالن خاص كانت تركمانستان من بني                  

  .٢٠٠٠ملنعقدة يف خريف عام  املوقعة عليه يف قمة األلفية ا١٨٩ل االبلدان 

، اعتمدت احلكومة التركمانية وأهم اهليئات التابعة لألمم املتحدة املعتمدة يف ٢٠٠٥مارس / آذار٢٩ويف   - ٣٧
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية، ومنظمة األمم املتحـدة              - عشق أباد   

. ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ل ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            خطة عم  -  )اليونيسيف(للطفولة  
وحسب تلك الوثيقة، ترتبط احللول املقدمة للمشاكل العاملية ضمن إطار األهداف اإلمنائية لأللفية اليت اعتمـدهتا         

مج الـوطين املـسمى     األمم املتحدة ارتباطاً وثيقاً بأولويات تركمانستان ومبصاحلها الوطنية احملـددة يف الربنـا            
  ."٢٠٢٠استراتيجية تنمية تركمانستان االقتصادية والسياسية والثقافية خالل الفترة املمتدة حىت عام "

اإلدارة احمللية، والصحة : ويتم التعاون ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف امليادين التالية  
كنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ومحاية البيئة، ومكافحة االجتار       العمومية، والتعليم، وحقوق الطفل، ونشر ت     

  .باملخدرات، وإدارة ومراقبة احلدود، ومساعدة الالجئني واملهاجرين

وميثل األمم املتحدة يف تركمانستان هيئات من قبيل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، واليونيـسيف،                  - ٣٨
صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، ومكتب األمـم          واملفوضية السامية لشؤون الالجئني، و    

  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

وبفضل الشراكة الفعالة القائمة مع اليونيسيف ومع صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية،      - ٣٩
وحسب بيانات منظمـة الـصحة      . البلدعامة يف   الاتُّخذت تدابري ملموسة يف جمال تطوير وحتسني خدمات الصحة          
  .ألطفال يف منطقة آسيا الوسطىالتحصني العاملية، فإن تركمانستان اليوم هي البلد الذي يوفر أفضل تغطية 

وألغراض القضاء على األمراض املرتبطة بنقص اليود واحلديـد يف اجلـسم والوقايـة منـها، أجنـزت                   - ٤٠
سيما  اء خارجيني، جمموعة من املشاريع الكبرية تتعلق بإغناء املواد الغذائية والتركمانستان، بتعاون وثيق مع شرك

الدول املستقلة ورابع بلد رابطة وتبعاً لذلك، مت االعتراف باإلمجاع بكون تركمانستان أول بلد يف . الدقيق وامللح
  .لة عموماًامللح وفقاً للمعايري الدولية املقبوإضافة اليود إىل يف العامل حيقق تعميم 

وبرهنت تركمانستان على .  عشق أباد، افُتتح مكتب لتمثيل مفوضية شؤون الالجئني يف١٩٩٥ويف عام   - ٤١
بااللتزامات اإلنسانية جتاه الالجئني، بأن انضمت إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وإىل الربوتوكـول           متسكها  
  .هبا ووضعت تشريعاً داخلياً يف هذا الشأنامللحق 
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ووفقاً ألحكام الدستور والقانون املتعلق بالالجئني، تكفل تركمانستان حق اللجوء لألشخاص املضطهدين يف               
للمعايري الواردة يف االتفاقية    امللموس  لتطبيق  لونتيجةً  . بلداهنم لألسباب املبينة يف الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة        

الجئني وللتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ُمنحـت اجلنـسية     اخلاصة بوضع الالجئني والقانون املتعلق بال     
ومبوجـب  .  نازح والجئ، وهي عملية غري مسبوقة من حيث حجمها         ١٦ ٠٠٠التركمانية ورخص إقامة ألكثر من      

  . يف تركمانستان على اجلنسية التركمانيةاً الجئ١٣ ٢٤٥، حصل ٢٠٠٥أغسطس / آب٤مرسوم رئاسي صادر يف 

ـ ٣ ٠٥٣اً ألمر أصدره الرئيس يف نفس التاريخ، حـصل         وطبق      علـى رخـصة إقامـة دائمـة     اً الجئ
  .يف تركمانستان

ويتجلى التعاون الوثيق بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واللجنـة الوطنيـة                )١(  - ٤٢
منتظمة للمكلفني   دورات تدريبية    لتنسيق مكافحة اإلدمان على املخدرات لدى جملس الوزراء التركماين يف تنظيم          

  .اجلمارك، كما يتجلى يف تقدمي مساعدة مادية وتقنية هلياكل الدولةبإنفاذ القوانني، وإدارة 

، شرعت احلكومة التركمانية يف حوار بّناء مع مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق               ٢٠٠٧ويف عام     )٢(  
  .٢٠٠٧مايو /يف أياربزيارة تركمانستان السيدة لويز أربور، مفوضةُ األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وقامت . اإلنسان

دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين وجهت احلكومة التركمانية ، ٢٠٠٧مارس /ويف آذار  )٣(  
  .٢٠٠٨سبتمرب /أو املعتقد، اليت ستزور تركمانستان يف أيلول

ملشترك بني برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    ودخل مرحلته النهائية مشروُع املساعدة التقنية ا     )٤(  
إعداد واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، الذي أطلقته احلكومة التركمانية، والذي يرمي إىل بناء القدرات يف جمال 

وتعود بداية هذا املشروع، الذي جرى خالله حوار بّناء ومشاورات مستمرة بشأن وضع . التقارير يف تركمانستان
  .٢٠٠٧مايو / الوطنية، إىل أيارالتقارير

 تنفيذ مشروع مت تنظيمه باالشتراك      ٢٠٠٨يوليه  /ومببادرة من احلكومة التركمانية، بدأ يف متوز        )٥(  
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويرمي إىل حتسني النظام االنتخايب يف تركمانستان؛ وجيري تنفيذ مشروع برنامج 

  .ملان املتعلق بتحسني اإلدارة الذاتية احمللية وفقاً للمعايري الدوليةاألمم املتحدة اإلمنائي والرب

ومن أجل إرساء دعائم حوار مثمر مع األمم املتحدة بشأن محاية حقوق اإلنـسان ومواصـلة                  )٦(  
مم األوروبية، وبرنامج األ  واملفوضية  العمليات الدميقراطية، تتعاون احلكومة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،          

الغرض منـه توطيـد     ،  ٢٠١١ و ٢٠٠٨، يف الفترة املمتدة بني عامي       املتحدة اإلمنائي ضمن إطار برنامج مشترك     
  .القدرات الوطنية يف تركمانستان يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، جيري تنفيذ مشروع يتعلق بتحسني قـضاء           )٧(  
مشروع تنفيذ  بكرة، باالشتراك مع اليونيسيف، إىل جانب       الطفولة امل يف مرحلة   والنماء  اث يف تركمانستان    األحد

باالشتراك مع صندوق األمم املتحدة للسكان يتعلق بوضع تقارير دورية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  .باألسرة واملسائل ذات الصلة بالصحة اإلجنابيةالتمييز ضد املرأة، ويتعلق أيضاً بتحسني القوانني املتعلقة 



A/HRC/WG.6/3/TKM/1 
Page 11 

   التقدم احملرز والصعوبات يف جمال حقوق اإلنسان يف تركمانستان- جيم 
فاألهداف اليت حددهتا السياسة الداخلية لقادة البلد اجلدد تتمثل . تركمانستان دولة ذات توجه اجتماعي   - ٤٣

ات املواطنني، وتطوير العمليات واملؤسسات الدميقراطية،      يف توفري ظروف العيش الكرمي، واألمن، وحقوق وحري       
ووضع أسس جمتمع مدين، وإجراء إصالح جذري لنظام العالقات االجتماعية برّمته، وال سيما النظام القضائي،               

  .على حنو جيعله يتوافق مع املعايري الدولية

ء واملاء وملح الطعام؛ وكذلك األمر      ، تزود تركمانستان مواطنيها جماناً بالغاز والكهربا      ١٩٩٣ومنذ عام     
ومبوجب مرسوم صادر عن جملس الشعب يف تركمانستان . بالنسبة للرعاية الطبية والتعليم مبستوييه الثانوي والعايل

، سيستمر تزويد املواطنني جماناً بالغاز الطبيعي، والكهرباء، ومياه الـشرب،       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف  
  .وُحددت أسعار رمزية لقاء اخلدمات احلضرية، واهلاتف، والنقل العام. ٢٠٣٠اية عام وملح الطعام إىل غ

وشرعت احلكومة التركمانية اجلديدة، فور أن استلمت مهامها، يف اتباع سياسـة ترمـي إىل إجـراء                   
رفاه السكان ، واحلماية االجتماعية، إىل جانب زيادة العامةإصالحات واسعة النطاق يف جماالت التعليم، والصحة 

  .وخاصة منهم السكان الذين يعيشون يف املناطق النائية من البلد

  احلق يف العمل - ١

 ٢٨ختضع العالقات بني الشركاء االجتماعيني ألحكام قانون العمل املعتمد بواسطة القانون الصادر يف                - ٤٤
عدة قوانني معيارية، باإلضافة    وهناك  . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ١، بصيغته املعدلة يف     ١٩٧٢يونيه  /حزيران

  .إىل قانون العمل، تنظم املسائل املتعلقة بالعمل وبالقضايا االجتماعية

لتنمية البلد االجتماعية واالقتصادية ترمي بغية وضع استراتيجيٍة وباعتبار ضرورة اتباع أساليب جديدة متاماً   
حياة السكان التركمانيني، مت إعداد مشروع قانون عمل على سبيل األولوية إىل الرفع من مستوى املعيشة ومن نوعية 

ويستند ذلك املشروع إىل الدستور، وإىل قانون العمل املعمول به، وإىل املبادئ األساسية واملعايري املعمول هبا . جديد
  منـذ  اليت انضمت إليها تركمانـستان      (فيما يتعلق بقانون العمل املنصوص عليها يف صكوك منظمة العمل الدولية            

  .، وإىل املمارسة الدولية فيما يتعلق بتنظيم عالقات العمل، وإىل معايري القانون الدويل)١٩٩٣عام 

وُتَردُّ هذه السمة املميزة القتصاد البلد إىل توفر الظروف         . الزراعة هي النشاط الرئيسي يف تركمانستان     و  - ٤٥
 أكثر  - اضي الزراعية، وإىل وجود خصائص دميغرافية       املناخية املواتية لإلنتاج الزراعي، وإىل وجود صندوق لألر       

ساعد وقد  .  وإىل توفر إرادة ضمان استقالل البلد الغذائي       - من نصف سكان تركمانستان يعيشون يف األرياف        
 اإلصالُح الزراعي الذي ُشرع يف تنفيذه يف األرياف وزيادةُ مساحات بساتني ،إىل حد كبري على بلوغ هذا اهلدف

  .نة لألسر من أجل إنتاجها الزراعي اخلاصاخلضر املعيَّ

يـشري إىل   وشهد عدد السكان املستخدمني يف عدد من القطاعات ارتفاعاً كبرياً يف اآلونة األخرية، مما                 - ٤٦
). ١,٨ُمبعامل  (فقد زاد عدد األشخاص املستخدمني يف الصناعة بشكل كبري          . حدوث تقدم يف منو اقتصاد البلد     

عة تغيريات هامة على اهليكل املهين لصاحل الصناعات التحويلية، ّمما يدل على تقلص حصة    وطرأت يف قطاع الصنا   
  .إنتاج املواد األولية
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) بواسطة وكاالت توظيف أو بوسائلهم اخلاصة(ويف تركمانستان، تبقى نسبة السكان الباحثني عن عمل   
  .١٩٩٦ يف املائة يف عام ٤، مقابل ٢٠٠٦ يف املائة من القوى العاملة يف عام ٦,٤ضئيلة إذ كانت متثل 

، ذلكوقد أُوجدت ضمانات إضافية لتوظيف األشخاص القادرين على العمل الذين هم يف سن متكِّنهم من               
وتلك . غري قادرين على الصمود أمام املنافسة يف سوق العمل يف ظل املساواة          ووالذين حيتاجون إىل محاية اجتماعية،      

وهتـّم تلـك   . ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ من القانون املتعلق بالعمل الصادر يف       ١٢الضمانات مبينة يف املادة     
الضمانات الشباب، والوالدين املنفردين، وأرباب األسر الكثرية األفراد الذين ينفقون على أطفـال قـصَّر أو ذوي                 

؛ وقـدامى   )بالنسبة للرجال  سنة   ٥٨ سنة بالنسبة للنساء و    ٥٣(إعاقة؛ واألشخاص الذين أشرفوا على سن التقاعد        
احملاربني الذين شاركوا يف حروب دارت رحاها يف اخلارج؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ والعاطلني منذ مدة طويلة؛                 

  .واألشخاص املفرج عنهم من مؤسسات حيث كانوا يقضون عقوبة بالسجن بقرار قضائي

سات جتارية متخصصة، مبا فيهـا      وتنفَّذ تلك الضمانات عن طريق خلق فرص عمل إضافية وإنشاء مؤس            
مؤسسات توظف األشخاص ذوي اإلعاقات، وعن طريق إنشاء مراكز إلعادة اإلدماج االجتماعي، وتنظيم برامج    

  .تدريبية خاصة، وغري ذلك من التدابري

ومبقتضى القانون املذكور، تعني السلطات احمللية للشركات التجارية وللمؤسسات واملنظمات يف كل عام   
 يف املائة من جمموع فرص العمل، مبا يف ذلـك الفـرص             ٥ من فرص العمل احملجوزة اليت قد تبلغ نسبتها          حصةً

  .احملجوزة لألشخاص ذوي اإلعاقة

وتقوم وكاالت التوظيف يف كل يوم بتسجيل وحساب عدد األشخاص الباحثني عن عمل الذين يأتون                  - ٤٧
وهي خترب السكان بالوظائف الشاغرة عن طريق .  احلصول عليهإليها، فتساعدهم يف اختيار العمل املناسب هلم ويف

وسائل اإلعالم، وتساعد أرباب العمل يف اختيار العاملني الذين هم حباجة إليهم، وتتشاور مع السلطات وتزودها         
ومع الشركات  ) حاِكمليك(وتنظم تلك الوكاالت بانتظام وباالشتراك مع البلديات        . مبعلومات عن سوق العمل   

  ".معرض الوظائف الشاغرة"تجارية واملنظمات ال

   ضعف العـدد املـسجل يف   ٢,٨ شخص، أي ١٠٣ ٩٠٠، سجلت وكاالت التوظيف  ٢٠٠٦ويف عام     
  ومتيل حصة السكان الذين وجدوا عمالً بفضل وكاالت التوظيـف إىل االرتفـاع؛ فقـد زادت                . ١٩٩٧عام  
  .٢٠٠٦ عام  يف املائة يف٤٨,٢ إىل ١٩٩٧ يف املائة يف عام ٣٠,٤من 

ويتم توفري التدريب املهين والتدريب على مهنة جديدة والتدريب املستمر ألولئـك األشـخاص وفـق                  - ٤٨
.  اإلدارة على طلبأو يف مؤسسات تدريبية أخرى بناًءلإلدارة التوظيف يف مراكز التدريب التابعة إدارة هات يتوج

آخرين، وملن اكتسبوا درجة من األقدميـة يف العمـل،          وُتعطى األولوية للعاطلني الذين يتحملون نفقة أشخاص        
وزارة الداخليـة، أو يف الـدرك       قوات   احلدود، أو يف     حرسولألشخاص املسرحني من اخلدمة يف اجليش، أو يف         

وُتحسب فترة التدريب املهين أو التدريب على       . اخلاص بالسكك احلديدية، أو غري ذلك من الوحدات العسكرية        
  .دريب املستمر يف األقدمية املتصلةمهنة جديدة أو الت
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افُتتحت مثان منـها بعـد حـصول        ( مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل       ١٧ويتم تدريب أخصائيني يف       - ٤٩
  . مدرسة مهنية١٣٤ مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي املتخصص، ويف ١٦، ويف )تركمانستان على االستقالل

العاملني يف مدارس مهنية ابتدائية أو عن طريق تأهيل ويتم . تعليم املهينواملدارس املهنية نوع من مؤسسات ال  - ٥٠
دارس مهنية ابتدائية، أي ما يعادل ضعف العدد املـسجل يف           مب شخص   ٦٠ ٣٠٠التحق  ،  ٢٠٠٦ويف عام   . التمرين

ل  ضعف العدد املسج   ٢,٤أي ما يعادل      عامل مؤهل،  ٦١ ٨٠٠ويف العام نفسه، دربت تلك املدارس       . ١٩٩٦عام  
  . عامل مؤهل٤٩٩ ٥٠٠االستعراض، موضوع ودربت تلك املدارس، على مدى الفترة . ١٩٩٦يف عام 

  . عامل دروس إتقان أو تدريباً مهنياً يف املؤسسات العامة وحدها٣٢ ٦٠٠، تابع ٢٠٠٦ويف عام   - ٥١

لون من إجازة سنوية ، يستفيد العام١٩٩٧يونيه / حزيران١٢وطبقاً للقانون املتعلق باإلجازات املؤرخ يف   - ٥٢
ويدفع رب العمل األجر املستحق أثناء إجازة األمومة املمنوحة         . مدفوعة األجر مدهتا أربعةً وعشرين يوماً تقوميياً      

  .وحيصل املواطنون أيضاً على إجازة مدفوعة األجر مبناسبة الزواج أو حلضور مراسيم دفن. للنساء

واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص املسنون الـذين يعيـشون         وحتصل األسر املعدمة والكثرية األفراد        - ٥٣
  .وتتكفل الدولة كلياً باألطفال اليتامى. مبفردهم على معونة اجتماعية

وقد زادت مسامهة القطاع غري التابع للدولة يف توفري اخلدمات االجتماعية واخلدمات الصحية ويف التعليم   
  .للسكان، كماً ونوعاًدفوعة األجر املقدمة املكما زادت اخلدمات . ويف احلياة الثقافية

، اعُتمد قانون للحماية االجتماعية بغية حتسني نظام احلماية االجتماعية املتوفرة           ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   - ٥٤
وترمي التدابري اليت ينص عليها ذلك القانون إىل رفع مستوى معيشة املتقاعدين، واألشـخاص الـذين                . للسكان

  .ات إعالة، وغري ذلك من فئات املواطنني احملتاجني إىل محاية اجتماعيةحيصلون على استحقاق

فمنذ اعتمـاد ذلـك     . وقد زاد القانون عدد احلقوق العائدة للمواطنني فيما يتعلق باحلماية االجتماعية            
صول على معاش دون أن ينتظروا القانون، ُتوفَّر محاية اجتماعية لألشخاص الذين بلغوا سن التقاعد وال حيق هلم احل

وقد مكّن اعتماد هذا القانون من توفري محاية اجتماعيـة          . انقضاء أجل مخس سنوات كما كان األمر يف السابق        
  . تقريباًجلميع السكان الذين هم يف حاجة إليها

ومن املقـرر  . وهكذا، فقد أتاح القانون توفري محاية اجتماعية جلميع األشخاص الذين بلغوا سن التقاعد        
  .٢٠١٢إنشاء صندوق معاشات وإحداث نظام لالدخار والتقاعد يف عام 

وأُعيـد  . ومن أجل تشجيع اإلجناب، ينص القانون على صرف استحقاقات إعالة عند والدة كل طفل               - ٥٥
النظر يف حق احلصول على استحقاقات إعالة من أجل رعاية طفل، فأصبح ُيمنح يف الوقت احلاضر لألشـخاص                  

  .ين يقومون برعاية طفل إىل أن يبلغ سنة ونصف من العمرالذ

، مت ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١فمنذ . ويف كل سنة تقريباً، يتم رفع األجور واملنح واملعاشات واالستحقاقات  - ٥٦
رفع املخططات التعريفية، ورواتب األساتذة اجلامعيني وغريهم من األساتذة، واملنح املدفوعة للطالب والتالميذ،             
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 ١ومنـذ  .  يف املائة إذ أُخذ يف االعتبار ما أسفر عنه استعراض عبء العمل الواقع على عاتق املدرِّسني              ٤٠نسبة  ب
، مت رفع رواتب املوظفني العموميني وموظفي املؤسـسات التابعـة مليزانيـة الدولـة               ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين 

  .ائة يف امل١٠والشركات اليت متول نفسها بنفسها واجلمعيات بنسبة 

. وتسمح التشريعات التركمانية بالعمل للمواطنني األجانب املقيمني يف البلد وتنظم شروط وأحكام توظيفهم              - ٥٧
  .وفيما يتعلق بعالقات العمل، يتمتع األجانب بنفس احلقوق املخولة للتركمانيني وتقع عليهم نفس الواجبات

 أي شكل من أشكال العمل املفروض بواسطة اإلجراءات         وحتظر املادة األوىل من القانون املتعلق بالعمالة        - ٥٨
سبباً للمالحقة، البطالة الطوعية كون تفال جيوز أن . اإلدارية إالّ يف احلاالت اليت تنص عليها التشريعات التركمانية

  .إدارية كانت أم جزائية، أم غري ذلك

ية والثقافية خالل الفترة املمتدة حىت      وتشكل كل من استراتيجية تنمية تركمانستان االقتصادية والسياس         - ٥٩
ع َيلـضِ  والربنامج الوطين الذي وضعه رئيس اجلمهورية املتعلق بتغيري ظروف عيش سكان القـرى وا       ٢٠٢٠عام  

 أداتني فعالتني إلدارة العمالة   ٢٠٢٠خالل الفترة املمتدة حىت عام      ) إيتراب(ومدن املقاطعات وعواصم املقاطعات     
رر خلق فرص عمل جديدة واملساواة بني املنـاطق يف مـستويات التنميـة االجتماعيـة         ومن املق . وسوق العمل 

  .واالقتصادية باعتبار ما لديها من موارد طبيعية ويد عاملة

   احلق يف التعليم- ٢

يف إطار حتسني السياسة التعليمية، تأخذ تركمانستان يف حسباهنا وتنفذ تدرجيياً التوصيات اليت               )١(  - ٦٠
ومتيل السياسة التعليمية .  حقوق الطفل أثناء نظرها يف التقرير الوطين بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلقدمتها جلنة

اجلديدة لرئيس اجلمهورية يف املقام األول إىل وضع نظام متطور لتدريب املهنيني، وتوفري تعليم يتماشى مع املعايري          
 من املتخصصني ذوي الكفاءات العالية القادرين على املشاركة الدولية، وتلبية االحتياجات املتزايدة القتصاد البالد

  .يف إحداث التغيريات االجتماعية والسياسية

ولتحسني النظام التعليمي وجعله يتقيد . أجرت تركمانستان إصالحات جذرية على قطاع التعليم  )٢(
 مدة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ن السنة الدراسية سبتمرب م/ أيلول١باملعايري الدولية، حدد مرسوم رئاسي دخل حيز التنفيذ يف 

عشر سنوات يف املرحلة الثانوية، ومخس سنوات يف مرحلة التعليم العايل، وست سنوات يف كل ختصص                بالدراسة  
  .طيب وبعض أنواع الفنون

  .متابعةً لعمليات جتديد هذا القطاع، أدخلت تعديالت على القانون التركماين بشأن التعليم  )٣(

التعليم الثانوي العام الذي تبلغ مدته عشر سنوات، والذي " من القانون، ١٣ن املاد  م١ومبوجب الفقرة   
ميثل حجر الزاوية للتعليم، يوفر للمواطنني التركمان إمكانية إتقان املعارف الضرورية يف العصر احلايل من أجـل                 

  ".تنمية قدرهتم اإلبداعية كما جيب وحتسني مستواهم الثقايف ولياقتهم البدنية
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 ١٩٧٩ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ على اتفاقية    ١٩٩٦مايو  / أيار ٢٤صدقت تركمانستان يف      )٤(  
 كـانون   ١٦بشأن االعتراف بالدراسات العليا وشهادات التعليم العـايل يف دول منطقـة أوروبـا، واتفاقيـة                 

يف التعليم العايل    اإلقليمية بشأن االعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات املعمول هبا          ١٩٨٣ديسمرب  /األول
ويف إطار إصالح التعليم والعلوم، أكدت احلكومة اجلديدة، إضافة إىل ما تقدم، على مبدأ . يف آسيا واحمليط اهلادئ

  .االعتراف اإللزامي بالوثائق اخلاصة بالدراسات يف اخلارج، طبقاً للمعايري الدولية

 ١٥قيق األهـداف احملـددة األوامـر الـصادرة يف           ومن التدابري األوىل اليت اختذها الرئيس اجلديد لتح         - ٦١
 بشأن حتـسني النظـام      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤ بشأن حتسني النظام التعليمي التركماين، ويف        ٢٠٠٧فرباير  /شباط

مـارس  / آذار ٣٠ بشأن حتسني سري املؤسسات التعليميـة، ويف         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤التعليمي التركماين، ويف    
وحتدد هذه النصوص املرامي واألهداف، وتشري إىل الوسائل        . مني ومنح الطالب   بشأن زيادة رواتب املعل    ٢٠٠٧

  .الكفيلة بتحسني سري املؤسسات التعليمية، وتضع معايري أكادميية جديدة جلميع مستويات التعليم

ومبوجب هذه النصوص، زِيدت مرتبات موظفي قطاع التعليم ومنح الطلبة، وخفض عبء عمل املعلمني،   - ٦٢
 تلميذاً، وأنشئت يف احملافظات مدارس داخلية لألطفـال         ٢٥د عدد التالميذ يف الفصول الثانوية يزيد عن         ومل يع 

واسُتحدثت مواد جديدة عن القوانني اليت حتكم تنمية اجملتمـع، وأسـس الثقافـة              . الوافدين من مقاطعات نائية   
دروس يف العلوم االجتماعيـة والتربيـة البدنيـة    القانونية واألخالقية واالقتصادية والسياسية والبيئية، إضافة إىل   

  .واللغات األجنبية

ويوجد اليوم يف تركمانستان شبكة واسعة من املؤسسات التعليمية توفر لألطفال مجيع الظروف الالزمة                - ٦٣
 العايل للتعليم االبتدائي والثانوي واملتخصص، منها املؤسسات التعليمية قبل االبتدائي واملدارس ومؤسسات التعليم

  .وكل هذه املؤسسات متوهلا الدولة. والثانويات املهنية واملدارس الداخلية اخلاصة باألطفال املعاقني

ومؤسسات التعليم الثانوي والعايل جمهزة بالوسائط املتعددة واألجهزة احلاسوبية العـصرية؛ وتـستعمل               - ٦٤
ليم يتماشى مع املعايري الدولية، وإغنـاء حيـاهتم         أساليب تعليمية تفاعلية، مما يسمح للشباب التركمان بتلقي تع        

  .الداخلية، وتوسيع آفاقهم، وتأنيسهم بالتطورات العلمية

وترمي السياسة التركمانية املوجهة لألطفال إىل محاية حقوق األطفال ومصاحلهم املشروعة يف القـانون                - ٦٥
وتنطبق هذه السياسة على مجيع . عند انتهاكهاواملمارسة، ومنع مجيع أشكال التمييز يف حقهم، واسترداد حقوقهم 

إن مشل مجيع املواطنني    . فئات األطفال املستضعفني دون تفريق بني أطفال املدينة والقرية، وبني الفتيات والفتيان           
 ٥باحلقوق واحلريات، مبا فيها حقوق األطفال وحرياهتم، مكفول بالقانون اخلاص حبماية حقوق األطفال املؤرخ               

 على أن مجيع األطفال الذين يعيشون يف تركمانستان يتمتعـون بـنفس             ٣ الذي تنص مادته     ٢٠٠٢يه  يول/متوز
  .احلقوق، أياً كان أصلهم اإلثين أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو تعليمهم أو مكان إقامتهم أو مولدهم أو حالتهم الصحية

ي الرفيع لسكان تركمانستان ومعرفتهم بالقراءة إن جمانية التعليم وتوافره للجميع يفسران املستوى التعليم  - ٦٦
 عاماً  ١٥، كانت نسبة معرفة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم         ١٩٩٥وحسب البيانات اإلحصائية لعام     . والكتابة

 منهم ٩٢ل  عاماً فأكثر، كان ١٥ شخص تبلغ أعمارهم ١ ٠٠٠ومن أصل .  يف املائة  ٩٨,٨فأكثر بالقراءة والكتابة تبلغ     
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 أكملوا دراسات ٤٧٧ أمتوا التعليم الثانوي املتخصص، و١٦٦ تكوين جامعي غري مكتمل، و٩عي، ومستوى جام
  . حّصلوا تعليماً ابتدائيا٤٨ً تلقوا تعليماً ثانوياً جزئياً، و١٨٣ثانوية عامة، و

  ويوجـد يف الـبالد     .  مؤسسة تعليمية ثانوية يتردد عليها أكثر من مليون تلميـذ          ١ ٧١١ويوجد اليوم     - ٦٧
 تلميـذ   ١٨ ٠٠٠ مؤسسة تعليم عال يتردد على كليهما أكثر من          ١٧ مؤسسة تعليمية ثانوية مهنية و     ١٧أيضاً  
  .وطالب

على أن يكـون قـد أمت التعلـيم      ( عاماً، حيق لكل شخص يف تركمانستان        ١٨ أو   ١٧سن  وابتداًء من     - ٦٨
  .يل جماينوالتعليم العا.  أن يلتحق بالتعليم العايل بعد اجتياز مسابقة)الثانوي

   ختصـصاً جديـداً،     ١٨، التحق مبؤسسات التعليم العايل عدد أكرب من الطلبة، وأنشئ           ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٩
سيما اللغة واآلداب اإليطالية، واللغة واآلداب الصينية، والكورية، واإلسبانية، والكيماويات الزراعية، وعلـم              ال

ح األراضي والرعي، والسوق املالية العاملية والتأمني، وفنون        التربة، واحلفاظ على النبات، ومكْننة أعمال استصال      
السريك واملنوَّعات، والقانون الدويل، والعالقات الدولية والدبلوماسية، والعالقات االقتصادية الدولية، والصحافة           

 العديد من   ومسح استحداث ختصصات جديدة يف    . الدولية، والتجارة، والسوق املالية العاملية، واهلندسة الصناعية      
  .٢٠٠٧ طالباً مقارنة بعام ٣٨٥ طالب، أي بزيادة ٤ ٠٠٠مؤسسات التعليم العايل باستقبال 

وعمدت احلكومة إىل زيادة عدد الشباب الذين يذهبون إىل اخلارج لاللتحاق بالتعليم العايل، وفقاً ملـا                  - ٧٠
ففي . على صعيد الدول واحلكومات   لذا، ُوقعت اتفاقات    . تنص عليه اإلصالحات وتوصيات جلنة حقوق الطفل      

خالل الزيارتني الرمسيتني لرئيس كل من االحتاد الروسي ومجهورية كازاخستان إىل تركمانستان، عوجلت مسألة              
  .سيما التعليم التعاون يف إطار االتفاقات الثنائية املربمة يف اجملال اإلنساين، ال

اجلامعـة احلكوميـة   :  يف االحتاد الروسي التاليـة     ، التحق طلبة مبؤسسات التعليم العايل     ٢٠٠٧ويف عام   
I.M,Goubkine    وجامعة أوفا التقنية للنفط، وجامعة تومسك للعلوم التطبيقية، وجامعة          )موسكو( للنفط والغاز ،

ويف إطار االتفاقات احلكومية الدولية واملشتركة بني الـوزارات،         . تيومن للنفط والغاز، ومعهد أمليتييفزك للنفط     
  .ر من ألف شاب للدراسة يف مؤسسات مرموقة للتعليم العايل يف اخلارجذهب أكث

 شاب تركماين يف كل من االحتاد الروسي وتركيا ومجهورية ١ ٥٠٠ويف الوقت الراهن، يدرس أكثر من 
  .الصني الشعبية وماليزيا ورومانيا وغريها من البلدان

 متخصصة ٨٠تدريس اللغات األجنبية، من بينها  مدرسة ثانوية متخصصة يف ١٠٠وهناك حالياً أكثر من   - ٧١
وعالوة على ذلك، هناك مراكز لتعلم . ليزيةنك يف تعليم األملانية واال٧ يف تعليم األملانية و١٣ليزية ونكيف تعليم اال

رس اللغات واحلاسوبيات تابعة إلدارات وزارة التعليم ودوائرها يف احملافظات واملقاطعات تقدم املساعدة إىل املدا             
  .الثانوية يف هذا الصدد
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ولتأمني املتابعة االجتماعية لألطفال املعاقني وتشجيع إدماجهم، تقوم الدولة على مؤسـسات التعلـيم                - ٧٢
يتناسب مـع   والرعاية وإعادة التأهيل مما يسمح لألطفال املعاقني بالتحصيل العلمي والتدريب املهين وتلقي تعليم              

  ).٣١اية حقوق الطفل، املادة القانون اخلاص حبم(وضعهم الصحي 

 مرسوماً بشأن حتسني ٢٠٠٧مارس / آذار٤وإلجياد ظروف التعليم املواتية لنمو الطفل، أصدر الرئيس يف 
نظام التعليم التركماين افُتتحت مبقتضاه مدارس داخلية يف احملافظات لكي يتمكن األطفال الذين يسكنون قـرى                

ات القطار والذين تلقوا التعليم االبتدائي من مواصلة دراستهم يف الفـصول            بعيدة عن مراكز احلياة الثقافية وحمط     
  .األعلى مستوى

، )حمافظة بلقان (وتوجد دار لليتامى يف عشق أباد وأخرى يف مدينة بلقان أباد            . وتتكفل الدولة باليتامى    - ٧٣
 تركمان أباد على سبيل املثال، يف       وُينشَّأ اليتامى أيضاً يف إطار عائلي، ويوجد يف       . حيث تتكفل الدولة هبم كليةً    

  .حمافظة لباب، بيت كافل عائلي يستقبل مثانية أيتام

ويستفيد األطفال عدميو اجلنسية أو الالجئون أو املشردون أو أطفال املواطنني األجانب الذين يعيشون يف          - ٧٤
د اسـتقر اليـوم يف تركمانـستان    وق. تركمانستان من احلق يف التعليم على قدم املساواة مع املواطنني التركمان      

  .، ويستفيدون من نفس احلقوق اليت يتمتع هبا التركمان١٩٩٧ و١٩٩١سيما األطفال، الذين وصلوا إليها بني  الالجئون، ال

وحيق لألطفال املنتمني إىل فئات مستضعفة، خاصة األطفال الذين ينتمون إىل عائالت كـبرية العـدد،                  - ٧٥
 كانوا الجئني، واألطفال املعاقون، أن يتابعوا دروساً جمانية متنوعة بدعم من الدولة ومن واليتامى، واألطفال الذين

  .ليزية واخلياطة والطبخ والصناعة التقليدية الوطنيةكمجعيات ومنظمات دولية، مثل الدروس يف احلاسوبيات واالن

: متنوعة اخلاص التدريب يف جماالت ؛ ويوفر القطاعتابعة للقطاع العامومؤسسات التعليم يف مجيع املراحل   - ٧٦
  .ذلكاملقاولة، واللغات األجنبية، وأساسيات علم النفس، واحلاسوبيات، وتعلم اإلنترنت واستعماهلا، وغري 

   احلق يف الصحة- ٣

فقد ُشيد يف العاصمة منذ اسـتقالل الـبالد         .  النطاق خيضع النظام الصحي العمومي إلصالحات واسعة       - ٧٧
 مراكـز   يف مجيع احملافظات  ُشيد  و. مستشفيات متخصصة عصرية جمهزة بتكنولوجيا فائقة     مؤسسات للتشخيص و  

يف عاصـمة البلـد       مراكز طبية عصرية جمهزة مبعدات دقيقة      بناءومن املقرر   . لتّغعصرية للتشخيص الطيب وشُ   
 األمهات والرضع    ببناء مراكز حلماية صحة    يأمر، وقعت احلكومة التركمانية مرسوماً      ٢٠٠٧ ويف عام . وحمافظاته

وبنيت مراكز لنقاهة األطفال يف ). يف العاصمةقد افتتح بالفعل أحد هذه املراكز ف(يف مجيع حمافظات تركمانستان 
  .تركمانستان، وقد افتتحت أبواهبا بالفعل  احلمامات يفمناطق

ايـة يف  ولبلوغ هدف توفري الصحة للجميع، من الضروري تفضيل الرعاية الصحية األوليـة علـى الرع     
ويطبـق  . واألخذ مببدأ طب األسرة هو أحد التوجهات املتبعة يف توفري الرعاية الـصحية األوليـة              . املستشفيات

وهناك لوائح تنظم هذا اجملال . ١٩٩٦بالتدريج هذا املبدأ الذي وضعته منظمة الصحة العاملية والذي يعود إىل عام 
  .وتطبق عليه
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ويرد يف قائمـة التخصـصات      .  يف املعهد الوطين للطب    واسُتحدث منصب أستاذ كرسي طب األسرة     
  .والوظائف الطبية يف املؤسسات الصحية وظيفة طبيب أسرة

ولتحسني صحة النساء يف سن اإلجناب وصحة أطفاهلن عرب تطبيق األساليب العصرية لتتبع احلالة الصحية        - ٧٨
ة والصناعة الطبية، مراعيةً توصيات منظمة      للنساء يف فترة احلمل والوضع وحلديثي الوالدة، وضعت وزارة الصح         

  .٢٠١١- ٢٠٠٧الصحة العاملية، برناجماً وطنياً لألمومة من دون خماطر للفترة 

ومسح إصالح النظام الصحي وتنفيذ جمموعة من الربامج خبفض حاالت اإلصابة باملرض ووفيات األمهات   - ٧٩
رضى وزيادة عدد اخلدمات الطبية زيادة كبرية وخفـض         والرضع بنسبة كبرية وحتسني نوعية الرعاية املقدمة للم       

  .النصف تقريباًإىل مؤشرات إصابة السكان باملرض 

فنسبة األطفال الذين ُيرضعون رضـاعة      . إن الرضاعة الطبيعية من التقاليد الوطنية لسكان تركمانستان         - ٨٠
ووفق .  يف املائة  ٤١,٤ أشهر   ٦ حىت    يف املائة، وتبلغ نسبة من يرضعون رضاعة طبيعية حصرياً         ٩٧,٩طبيعية تبلغ   

 يف  ٩٠أي حنو   ( مستشفى   ٥٩الربنامج الوطين، طبقت املبادئ العشرة للرضاعة الناجحة يف دور التوليد، وحصل            
  ".ّضعرمستشفى مالئم لل"على العالمة ) املائة منها

املواليد األحياء واملواليـد    ، املعايري اخلاصة ب   ٢٠٠٧يناير  /وُيستعمل يف النظام الصحي، منذ كانون الثاين        - ٨١
 ٢٠٠٨وسيلتحق بدورات تدريبية متخصصة يف املوضوع يف سنة         . األموات اليت أوصت هبا منظمة الصحة العاملية      

الدورة األساسية عن رعاية الطفـل حـديث        "وستساعد  .  يف املائة من املتخصصني املعنيني هبذه املسائل       ٨٠حنو  
ويف إطـار هـذه   .  اجلديدة اخلاصة باملواليد األحياء واملواليد األموات بفعالية       على تنفيذ املعايري  " الوالدة وإنعاشه 

ّضع، وأطباء  رأطباء التوليد وأمراض النساء، وأطباء ال     (الدورة، ُتعقد بانتظام حلقات دراسية تسمح للمتخصصني        
  .بإتقان ما اكتسبوه من معارف) اإلنعاش

وبفـضل  . ٢٠٢٠امج للوقاية املناعية للفترة املمتدة حىت عام ولتحسني تدابري مكافحة األوبئة، وضع برن      - ٨٢
التدابري احلازمة املتخذة يف هذا الشأن، حصلت تركمانستان على شهادة تتعلق بالوقف التام النتشار فريوس شلل                

  .األطفال املتوطّن احلاد

 احلكومة يف هذا الـصدد،   واعتمدت. وُتتخذ بعض اإلجراءات حالياً الستئصال احلصبة واحلصبة األملانية     - ٨٣
 ضـمن   ،٢٠٠٧ منذ عـام     ،الذي أدرِج يف إطاره   " الوقاية من احلصبة واحلصبة األملانية اخللقية     "الربنامج املعنون   

   شـهراً مث    ١٥ و ١٢اجلدول الزمين للتلقيح الوطين التلقيُح املزدوج من احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف بـني              
  . سنوات٦يف 

إىل القـضاء   ) املالريا(االنتقال من مكافحة الربداء     "لتزامات مبوجب إعالن طشقند املعنون      ويف إطار اال    - ٨٤
، )٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين األول٢٠ إىل ١٨املعتمد أثناء االجتماع األول الذي ُنظم مببادرة إقليمية من  " (عليها

  . وأقرهتا٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة املالريا وضعت تركمانستان االستراتيجية الوطنية الستئصال 
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ولتشجيع تبين طريقة حياة صحية والوقاية من األمراض، أدرجت مادة إلزامية عن مبادئ احلياة الصحية                 - ٨٥
الصحف واجملالت وغريها من املنشورات (يف الربنامج الدراسي يف املدارس العامة؛ ويوجد يف مجيع وسائط اإلعالم 

؛ ومتنع الدعاية للكحول والتبغ يف مجيع وسائط اإلعالم؛         "جميعالصحة لل "أبواب عن   ) الدورية واإلذاعة والتلفاز  
واعتمد قانون حيّرم التدخني يف األماكن العامة؛ ونشرت مؤلفات عدة تقرب الطب إىل الناس إضافة إىل معلومات 

  .أخرى مفيدة يف شكل مرئيات ونشرات إعالنية عن مبادئ احلياة الصحية

وبلغ معـدل  . ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٧ مقابل ٢٠٠٦يف املائة يف عام  ٥,٥معدل الوفيات  إمجايل  وبلغ    - ٨٦
  ، حسب أرقام وزارة الصحة العامة والصناعة الطبية، سدس ما كـان عليـه يف               ٢٠٠٥وفيات األمهات يف عام     

  .١٩٩٥عام 

إىل  سنة بالنسبة ٧٢,٩، بلغ ٢٠٠٦ففي عام . ويتجه متوسط العمر املتوقع للرجال والنساء حنو االرتفاع
  . سنة بالنسبة إىل الرجال٦٦,٢النساء و

   احلق يف السكن ويف حتسني البيئة احلياتية- ٤

وميكن للمرء أن ميتلك منازل مرحية جداً ومصممة تصميماً . ينفذ البلد برناجماً واسع النطاق لبناء مساكن  - ٨٧
تكلفة الشراء يدفعها رب عمل      عاماً، علماً بأن جزءاً من       ١٥أفضل بشروط ميسورة، أي عرب منح قروض مدهتا         

  .صاحب املرتل املقبل

الربنامج الوطين لرئيس تركمانستان املتعلق بتغيري ظروف عيش سـكان          "وميثل اعتماد رئيس اجلمهورية       - ٨٨
أحد التدابري الرئيسة   " ٢٠٢٠للفترة املمتدة حىت عام     عواصم املقاطعات   القرى والضيعات واملدن، واملقاطعات و    

ويرمي هذا الربنامج إىل . سيما يف املناطق الريفية السلطات لتشجيع تنمية املدن الصغرية واملتوسطة، ال   اليت اختذهتا   
حتسني ظروف حياة سكان القرى واملدن الصغرية تدرجيياً، إضافة إىل تطوير البىن األساسية التقنية وتشجيع التنمية 

وسينفذ الربنامج على ثـالث     . ملراكز اإلقليمية يف البالد   االجتماعية للمناطق الريفية والضيعات واملدن الصغرية وا      
وسيتطلب إجناز الربنامج . ٢٠٢٠ حىت ٢٠١٦، ومن ٢٠١٥ حىت ٢٠١١، ومن ٢٠١٠ حىت ٢٠٠٨مراحل، من 

  . مليارات دوالر٤استثمارات تبلغ حنو 

 ومراكـز   مستشفيات، ومنـازل  : اقتصادية يف املناطق   -  ويقضي الربنامج بإنشاء بىن أساسية اجتماعية     
صحية، ومؤسسات خاصة باألطفال دون سن الدراسة، ومدارس ثانوية، ودور للثقافـة، ومـدارس للرياضـة                
وجتهيزات رياضية، وشبكات توزيع املاء ومد األنابيب، واآلبار، والطرق، وأنابيب الغـاز، واحلبـال الـسلكية            

 متر مربع مـن     ٥ ٢٢٢ ٤٠٠ناء   أيضاً بب  ويقضي. واملعدات الكهربائية، ووضع نظام لالتصاالت، وبناء املساكن      
  .٢٠٢٠ حبلول عام اًاملساكن املرحية جد

   حقوق املرأة والطفل- ٥

ماية حقوق املرأة والطفل، تراعي تركمانستان توصيات جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية            فيما يتعلق حب    - ٨٩
وينص الدستور التركماين على املـساواة يف   . بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وهي تضعها موضع التنفيذ تدرجيياً         
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 علـى أن الرجـال      ١٨وينص يف مادته    . احلقوق بني املرأة والرجل يف مجيع ميادين احلياة االجتماعية والسياسية         
  .ويعاقب القانون على كل إخالل باملساواة بني اجلنسني. والنساء يتمتعون يف تركمانستان بنفس احلقوق املدنية

 يف املائة من النـواب يف       ١٦و.  يف املائة  ٤٩,٨ يف املائة من السكان والرجال       ٥٠,٢ء اليوم   ومتثل النسا   - ٩٠
  . مجيع املستوياتعلىالربملان نساء؛ والنساء ممثالت أيضاً يف األجهزة التمثيلية والتنفيذية األخرى 

الدولة الحتـرام  الضمانات اليت توفرها    يتعلق ب ، اعتمد قانون    ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    )١(  - ٩١
وينص هـذا   . املساواة بني الرجل واملرأة وأدرِجت فيه أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              

القانون على تنفيذ املبادئ األساسية للسياسة الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان، والقضاء على مجيع أشكال التمييز يف 
  املرأة والرقي هبا، وحيدد الضمانات اليت توفرها الدولة حبيث تستطيع النـساء            حق املرأة، ودعم النهوض املتسق ب     

سيما يف اجملاالت السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة          إعمال حقوقهن وحرياهتن، ال    -  مثلهن مثل الرجال   - 
  .ويرد يف القانون تعاريف حتدد املفهوم القانوين للتمييز يف حق املرأة. والثقافية

م يف العاصمة واحملافظات حلقات دراسية ومشاورات مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            تنظَّ  )٢(  
وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف من أجل إعالم السكان وممثلي السلطات العامة وأعـضاء اللجنـة                

وتعىن تلك احللقات أيضاً . ملرأة والطفلاملشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق املرأة والطفل باملسائل املتعلقة حبقوق ا
  .باملسائل اخلاصة بإعداد تقارير وطنية يتعني عرضها على هيئات معاهدات األمم املتحدة

تنظم احلكومة التركمانية منتدى وطنياً كل سنة مبناسبة اليوم الدويل للطفل بالتعاون مع مكتب                )٣(  
  .داليونسيف ومبشاركة أطفال من مجيع حمافظات البال

ومتنح التشريعات التركمانية للمرأة والطفل، مراعاةً ملصاحلهما، بعض املزايا يف جمال العمالة والتوظيـف         - ٩٢
وأهم القوانني املعيارية يف هذا اجملال هي مدونة الرعاية االجتماعية، ومدونـة            . وظروف العمل والسالمة املهنية   

قانون محاية حقوق الشباب يف العمل، وقانون اإلجازات، وقانون العمل، وقانون العمل، وقانون السالمة املهنية، و
  .محاية حقوق الطفل

ولتقدمي مساعدة اجتماعية إىل األسر اليت لديها أطفال حديثو الوالدة وتشجيع املواليد، تـنص مدونـة                  - ٩٣
 حىت بلوغه سنة    الرعاية االجتماعية على دفع استحقاق استثنائي عند والدة طفل واستحقاق شهري للطفل املعال            

  .ونصف سنة من العمر

                         مدته ست ساعات مـع                      أقصر من املعتاد                        ً      يشتغلن يف احلقول يوماً          اللوايت                                    ومبوجب مدونة العمل، تعمل احلوامل        -  ٩٤
                                                                                        وحيظر على أرباب العمل رفض توظيف امرأة أو خفض أجرها بسبب محلها أو ألهنا ترعـى                  .                        احتفاظهن مبتوسط الراتب  

   .   سنة    ١٤                                  أو امرأة تعيش مبفردها وهلا طفل دون  )                 ً سنة إن كان معاقاً    ١٦     دون (      العمر    ً                طفالً دون الثالثة من 

                                ً     ً             يعملن يف الشركات اليت تستخدم عدداً كبرياً من              الالئي                ُ    اخلدمات النساءُ     َ بعَض                   ة، جيب أن تتلقى      دون         ومبوجب امل 
                         ضاعة وأماكن لنظافتـهن                     أطفال، وغرف للر       ياض                                             فهذه الشركات تضع رهن تصرفهن حضانات ور        .                       اليد العاملة النسوية  

   .                          الشخصية على مدى أيام العمل



A/HRC/WG.6/3/TKM/1 
Page 21 

     ً                                                                                                               ووفقاً للتشريعات، متتد الضمانات واملزايا املتاحة للنساء يف إطار األمومة إىل اآلباء الذين يربون أطفاهلم مبفردهم                  -  ٩٥
   .      األحداث            وإىل أوصياء

       سـنة،      ١٦  ا                   واطنني الذين بلغـو                        بشأن توسيع نطاق حقوق امل      ٢٠٠٢                                        ومبقتضى املرسوم الرئاسي الصادر يف عام      -  ٩٦
   .                                                                           ميكن هلؤالء أن يعملوا يف الشركات واملنظمات واملؤسسات ذات الصفات القانونية املختلفة

                                          وينص على التدابري الرامية إىل محاية األطفـال    .     ٢٠٠٥                                                   واعتمد قانون بشأن محاية حق الشباب يف العمل يف عام     -  ٩٧
              أو اإلضرار                     من حتصيل العلم                     للخطر أو منعه      طفل                       وحيظر تعريض صحة ال     ،     العنف ب     فرض   ُ ُي         الذي       قتصادي  اال       ستغالل    اال    من  

   .             حرية معتقده                                                          بصحته أو بنموه اجلسماين أو العقلي أو الروحي أو منعه من ممارسة

                                                                                                                القانون إبرام عقد عمل مع أطفال مل يبلغوا السادسة عشرة من العمر، لكن ميكن توظيف األطفال البالغني                    مينع و
                   ذلك إال بـشرط         تأتى     وال ي   .                                مبوافقة خطية من أحد الوالدين      )                         سنة كما كان يف السابق        ١٤       من  ً الً  بد (   ر      ً          عاماً من العم      ١٥

   .                                أال مينعهم العمل من متابعة دراستهم

                                                                        سنة نفس احلقوق اليت يتمتع هبا البالغون يف جمال العمل لكنهم ينعمون                ١٨                                   وللموظفني الذين تقل أعمارهم عن        -  ٩٨
   .                                   السالمة املهنية ووقت العمل واإلجازات  ختص                                   مدونة العمل ويف نصوص تشريعية أخرى     ها يف  لي                  مبزايا خاصة منصوص ع

                   وخيضعون بعدئذ، حىت     .                                                                   ً     ً              وال ميكن توظيف األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر إال بعد اجتيازهم فحصاً طبياً               -  ٩٩
                       توظيـف أشـخاص دون          ومينع    .           توسط األجر  مب         حتفاظهم                                                  ، لفحص طيب سنوي جيرى أثناء ساعات العمل مع ا           ١٨    سن

   .                                                                     ساعات إضافية أو يف أيام الراحة األسبوعية أو األعياد أو األيام التذكارية       تشغيلهم   ً    ليالً أو     ١٨   سن 

  .                                 ً                               سنة إال مبوافقة جلنة األحداث ومتقيداً بالقواعد العامة لإلقالة            ١٨    سن                               ً           وال حيق لرب عمل أن يقيل موظفاً دون         -   ١٠٠
   .                        بشرط إجياد عمل آخر للمقال     إال              يف حاالت خاصة            ال جتوز اإلقالة و

   أو           بـالتبين                                                سنة بناء على طلب الوالدين أو الوالـدين             ١٨    سن                                             وجيوز إبطال عقد عمل موقع مع شخص دون         -   ١٠١
                                                                   وغريها من اهليئات املكلفة باإلشراف والرقابـة علـى احتـرام                       والقوامة             ً                                 الوصي، وأيضاً بناء على طلب هيئات الوصاية      

   .         املشروعة ه   صاحل مب    ضر                                         كان اإلبقاء على العقد يهدد صحة احلدث أو ي                           التشريعات املتعلقة بالعمل إن

         النـساء   (                       بعض فئـات العمـال                املتعلقة ب                                                                      وينص قانون السالمة املهنية على قواعد خاصة بشأن السالمة املهنية             -   ١٠٢
   .   اطر               أو حمفوفة باملخ    ضارة                                               من يقومون بأعمال شاقة أو الذين يعملون يف ظروف      وبشأن  )                والشباب واملعاقني

  أنشطة التوعية: قوق اإلنسان ومحايتهاحب النهوض - دال
       اخلاصة                     ً      ً                                                                   تركمانستان حريصة حرصاً شديداً على نشر املعلومات عن الصكوك القانونية الدولية والوطنية                ) ١ (  -   ١٠٣

                                                                                  وهناك منشورات خاصة يصدرها الربملان وجملس الوزراء، وصحف وجمـالت تـوزع علـى                .                      حبقوق اإلنسان وحرياته  
                                                                                                                         ركني فيها أو تباع بالتجزئة تعطي للسكان، باللغة الروسية وباللغة الوطنية، معلومات كاملة عن القوانني وغريها من                     املشت

           والقـوانني    .                                                                                                    النصوص التشريعية املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته، وعن الصكوك الدولية اليت انضمت إليها تركمانـستان       
   .                                               غ هبا السكان تعترب ملغية ابتداء من تاريخ اعتمادها                  ّ  وحرياته اليت ال يبلّ                                     املعيارية الداخلية املتعلقة حبقوق اإلنسان
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                                               ي العام بأحكام الصكوك الدوليـة األساسـية         أ             توعية الر      بشأن   َّ                                      تنفَّذ برامج إنسانية على األمد الطويل          ) ٢ (  
                       األجنبيـة املعتمـدة                                                                                                          املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات الفردية بالتعاون مـع ممثليـات املنظمـات الدوليـة والـسفارات                 

   .          تركمانستان    لدى 

                                وتفسر أحكامها يف وسـائط اإلعـالم     .        الروسية ب                                                    تنشر نصوص االتفاقيات واالتفاقات باللغة الوطنية و         ) ٣ (  
   .                                                                      برامج إذاعية وتلفزية خاصة هذه املواضيع وتنشر مقاالت وحتليالت يف الصحف واجملالت      تناول   وت  .        بانتظام

           وستكون كل    .  ب                 يف املستقبل القري                                          ال بشبكة اإلنترنت جلميع فئات السكان                              تعتزم احلكومة توفري االتص      ) ٤ (  
   .                                          جمهزة مبعدات حاسوبية حديثة وباالتصال الشبكي ،    ً               وفقاً للربامج احلكومية  ،                  املؤسسات التعليمية

       سـيما                                               ، االشتراك يف منشورات دورية أجنبيـة، ال           ٢٠٠٨          منذ عام    ،                               ميكن يف مجيع أحناء تركمانستان       ) ٥ (  
   .           أو شراؤها         بالروسية،

   ،                          وزارات الشؤون اخلارجية             من طرف                          حقوق املواطن وحرياته     عن                                     جمموعات صكوك دولية وقوانني داخلية       ُ     ُتنشر    -   ١٠٤
            واملعهـد    ،                                   واجمللس األعلى للعلوم والتقنيـة      ،                           واللجنة احلكومية لإلحصاء    ،           والتعليم  ،                 إلذاعة والتلفزيون                والثقافة وا   ،      والعدل

                           مبساعدة ممثليات هيئـات      ،                ومجعيات البلد   ،                          ومؤسسات التعليم العايل    ،                   ان التابع للرئاسة                                الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنس   
   ، )                                                                                               اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية شؤون الالجئني وصندوق األمم املتحدة للـسكان             (              األمم املتحدة   

           م حلقـات                              َّ       لية أخرى يف تركمانستان، وتـنظَّ                   ومنظمات دو   ،                           واملنظمة الدولية للهجرة    ،                                 ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
                                                   عاصمة ويف مجيع حمافظات البلد لفائدة ممثلي هيئات          ال                                                              دراسية مشتركة واجتماعات مائدة مستديرة ومؤمترات وعروض يف         

   .                                      الدولة اليت تعمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان

           بثالث لغات     "                    الدميقراطية والقانون  "        م جملة                                                                          وينشر املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع للرئاسة بانتظا        
                                                                                  ونشر املعهد، عالوة على ذلك، بالتعاون مع وزارات وإدارات خمتلفـة، ومبـساعدة                ).      ليزية  نك                         التركمانية والروسية واال   (

                                                  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وحقـوق اإلنـسان                         جمموعة، منها      ١٨                                             ممثليات هيئات األمم املتحدة يف تركمانستان،       
                                                                                                    ة العدل يف تركمانستان، وحقوق املرأة يف تركمانستان، وحقوق الالجئني يف تركمانـستان، وحقـوق املـواطنني              وإقام

   .                                     محاية حقوق األفراد وحرياهتم يف تركمانستان و                              األجانب وواجباهتم يف تركمانستان، 

  يةات الرئيسية واألحكام اخلتام األولوي- هاء
                                                                    ة تعاوهنا مع اجملتمع الدويل، وهي تعطي األولوية يف هـذا الـصدد                                            كثفت احلكومة التركمانية اجلديد      ) ١ (  -   ١٠٥

                                             وتفي بالتزاماهتا الدولية وتنفـذ توصـيات         "                األبواب املفتوحة  "                       وتنتهج احلكومة سياسة      .                                للحوار مع منظمة األمم املتحدة    
                ارجيـة، تـويل                 الـسياسة اخل                فيما يتعلق ب   و  .                                                                     هيئات معاهدات األمم املتحدة بشأن تطبيق أحكام صكوك حقوق اإلنسان         

   .                  ً     ً                                                                  تركمانستان اهتماماً كبرياً ملسألة إعداد التقارير الوطنية وتقدميها إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة

    ً                                                                     ُّ                           نظراً إىل الوضع وبالتشاور مع املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اتُّفق على تقـدمي                  ) ٢ (  
   :               دول الزمين التايل                                       التقارير إىل خمتلف جلان األمم املتحدة حسب اجل
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   ؛    ٢٠٠٨        منتصف -                       الوثيقة األساسية املوحدة    ) أ (  
   ؛    ٢٠٠٨      سبتمرب  /       أيلول-                       االستعراض الدوري الشامل    ) ب (  
   ؛    ٢٠٠٨       هناية -                                                                               التقرير األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ) ج (  
   ؛    ٢٠٠٩       هناية -                                  لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                                التقرير األويل بشأن تنفيذ العهد ا   ) د (  
                                                                                                            التقرير األويل بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                    ) ه (  

   ؛    ٢٠٠٩       هناية -                     الالإنسانية أو املهينة 
  -                                   ى مجيع أشكال التمييز العنـصري                                                                             التقريران السادس والسابع بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء عل           ) و (  
   ؛    ٢٠١٠      منتصف 
   ؛    ٢٠١٠            حوايل هناية -                                                                        التقرير الدوري بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    ) ز (  
   .    ٢٠١٠       هناية -                                             التقرير الدوري بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    ) ح (  

                                                        املتحدة املعنية جمموعة من التقارير الوطنية عن تنفيذ                                                        أعدت احلكومة التركمانية وقدمت إىل جلان األمم           ) ٣ (  
                                                                                                  سيما معايري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على                                             املعايري القانونية الدولية، ال   

      جلنـة   (                      ت جلان األمم املتحدة                                                                                                   مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إىل التقارير عن تطبيق توصيا             
    ).                                          القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل

                                                                                ثيقة األساسية املوحدة والتقرير الوطين بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق                        إعداد الو   ً اً    حالي     جيري     ) ٤ (  
   .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                 ، الذي يتوقع أن يعد يف إطار مشروع  "           حقوق اإلنسان "    نون                                    يندرج كل من مشروع الربنامج الوطين املع   ) ١ (  -   ١٠٦
        تعزيـز   "                                                                                                             مشترك بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واملفوضية األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، بعنـوان                

              على الـصعيد                                    ، وتنظيم جمموعة من التظاهرات       "                                                                    القدرات الوطنية لتركمانستان يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها        
                                                                                                           الوطين املخصصة للذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ضمن خطة عمل طويلة األجل للجنة املشتركة           

   .                                                                             بني الوزارات املكلفة مبراقبة تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

                                             حتسني أنشطة خدمات اإلحصاء الوطنية لكـي                                                             تعد اللجنة املشتركة بني الوزارات مقترحات ترمي إىل          ) ٢ (  
        معلومات         والدويل                                        اجلهات الفاعلة على الصعيدين الوطين                                                         َّ              تنفذ بفعالية اإلصالحات اليت تعتزم احلكومة إجراءها، وتقدَّم إىل          

   .                ُ                 كاملة وموثوقة، وُتجرى حتليالت مقارنة

                       ً            وهتدف هذه التغـيريات أساسـاً إىل         .      حثيثة                                                              وتتقدم عملية اإلصالح اليت أقدمت عليها احلكومة اجلديدة خبطى            -   ١٠٧
            الدميقراطية،         عمليات                                                                                                   حتسني رفاهية السكان ومستواهم املعيشي، وضمان احلماية التامة حلقوق اإلنسان وحرياته، وتطوير ال            

        ل مـع                                                                      وتزامن بناء دولة قانون دميقراطية جديدة وعلمانية يف مجيع املراح           .                                                والوفاء بااللتزامات الدولية دون كلل وال ملل      
                 وجيري يف الوقـت      .                                                                                                     تنظيم قانوين جلميع مرافق احلياة العامة مسح بدوره ببناء دولة ذات سيادة على أساس تشريعي وطين               

                                                      ً                                                               الراهن االستعاضة عن وضع أسس تشريعية لتركمانستان، تدرجيياً، بعملية حتسني التشريعات القائمة الرامية إىل ضـمان                
                                           ويرجع الفضل يف تسريع هذه العمليـة إىل          .                                       اليت تكفلها املعايري الوطنية والدولية                                         محاية أفضل حلقوق املواطنني وحرياهتم،      
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     ً                   ونظراً إىل ضرورة تدعيم      .                                                                                                القرارات اليت اختذها رئيس اجلمهورية إلصالح النظام القانوين قصد جعله يتقيد باملعايري الدولية            
                    ً     ً                        حرياهتم وإعماهلا إعماالً تامـاً، يـضع الربملـان                                                                                 مبدأ سيادة القانون، وهو شرط ال بد منه يف احترام حقوق املواطنني و            

                                                                                                                       التركماين مشاريع مدونة اإلجراءات اجلنائية، ومدونة اإلجراءات املدنية، ومدونة تنفيذ العقوبـات، ومدونـة األسـرة،                
   .   ذلك      ما إىل                                                                              والقوانني اخلاصة بالتنظيم القضائي ونظام القضاة، وباالدعاء العام، ومبهنة احملاماة، و

  .                             ، ضرورة إصالح نظام السجون        ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩                                           الحظ الرئيس، عندما وقع مرسوم العفو يف           ) ١ (  -   ١٠٨
ّ                                     ولدى وضع مشروع مدونة تنفيذ العقوبات، سيأخذ املشّرع يف االعتبار أحكام املادة                                              من العهـد الـدويل اخلـاص          ١٠                                              

                                          انني معاملة يكون هدفها األساس إصـالحهم                                                                                  باحلقوق املدنية والسياسية اليت ينص نظام السجون مبوجبها على معاملة املد          
                       ً                                                                                         وإعادة إدماجهم اجتماعياً وعلى وجوب فصل األحداث عن البالغني وإخضاعهم لنظام يتناسب مع أعمارهم ووضـعهم                

                                     ؛ وأحكام قواعـد األمـم املتحـدة            ١٩٥٥                                                                                القانوين؛ وأحكام القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء املعتمدة يف عام           
                                     ؛ واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق      )    ١٩٨٥                              قواعد بيجني املعتمدة يف عام       (                                 دنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                   النموذجية ال 

                          واليت تنص على إنشاء نظام     ١٩٩٧                                                                            باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية اليت أوصى هبا اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام    
                                                               ل من أجل حتقيق مصلحة الطفل الذي يطاله نظام العدالـة اجلنائيـة؛                                                 قضائي موجه إىل محاية مصاحل الطفل ويسمح بالعم     

                                                                                                         من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على أن توقيف طفل أو احتجازه أو سجنه عمليات جيب أن تتقيد                     ٣٧               وأحكام املادة   
                     من نفس االتفاقية      ٤٠               ُ                                                                                       بالقانون وأال ُيلجأ إليها إال عند الضرورة القصوى وأن تكون مدهتا أقصر ما ميكن؛ وأحكام املادة               

                                                                          ً                                        اليت تنص على تشجيع اعتماد القوانني واإلجراءات وإنشاء سلطات ومؤسسات معدة خصيصاً لألطفال املشتبه فـيهم أو                 
                                                                                                                        املتهمني أو الذين ثبتت خمالفتهم للقانون اجلنائي؛ وأحكام قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم                 

                                                                                                اليت تنص على أن من واجب الدول أن تدرج هذه القواعد يف تشريعاهتا وأن تتخـذ التـدابري                    )    ٩٩٠ ١                 املعتمدة يف عام     (
                      دوا من حريتهم وحتقق    ُ  ِّ ُجرِّ                                                                                                 الالزمة اهلادفة إىل إنشاء هيئة ميكنها، بكل استقاللية، أن تتلقى الشكاوى اليت يقدمها أحداث               

   .                               فيها وتساعد على وضع لوائح منصفة

                    اإلعالن العاملي حلقوق     :                                                          ن بشأن مهنة احملاماة، ستؤخذ النصوص التالية يف احلسبان                           لوضع مشروع القانو     ) ٢ (   
                                                                                                                       اإلنسان؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ ووثيقة اجتماع كوبنهاغن للمؤمتر املعين بالبعد اإلنساين ملؤمتر               

َ                               حق كل شخص مالَحق أن يدافع عـن نفـسه                          على أن من       ١٧- ٥                 اليت ينص بندها      )     ١٩٩٠ (                           األمن والتعاون يف أوروبا                  
                                                                   ً                                                        بنفسه أو يستعني، بسرعة، بشخص يدافع عنه من اختياره أو، إن مل يكن قادراً على دفع أتعاب مدافع، أن يساعده حمام                     

     تحدة                                            ً                                                                           تعينه احملكمة، عندما تتطلب العدالة ذلك؛ وأخرياً املبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني اليت اعتمدها مؤمتر األمم امل                
   .    ١٩٩٠                                     الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف عام 

                            ، يف إطار إصالح نظـام قـضاء    )                من هذا التقرير ٣            انظر الفقرة  (                                    قدمت اللجنة املشتركة بني الوزارات        ) ٣ (   
             واملعمـول       ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران   ١٢                                                                            األحداث، مقترحات بشأن املؤسسات وبضرورة حتسني املدونة اجلنائية الصادرة يف           

                                                        وسيوضع يف االعتبار يف هذا الصدد اتفاقية حقوق الطفل           .                                              سيما عدم جترمي املخالفات اليت يرتكبها أحداث               ً      ا حالياً، وال   هب
                         وهذا يفتـرض احلـوار       .                                                                                                   واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية وقواعد بيجني، يف مجلة أمور             

   .            مع اليونيسيف

، سيؤخذ يف احلسبان أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء           جديدسرة  أمدونة  لوضع مشروع     )٤(   
  . سنة١٨ إىل ١٦سيما ما يتعلق برفع سن الزواج من  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ال

- - - - -  


