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 مقدمة -أوال   
 املنهجية والعملية التشاورية  

يف معاجلية ععيا القاييااي والتوتييات الييت خرحي   ي   اً كبي  اً  أحرزت تركمانستان تقدم -١
يف  ٢٠١٣نيسيييان/أعري   ٢٢حالييية حقيييوا ايفنسيييان يف تركمانسيييتان اليييذي عقيييد يف  احليييوار ع ييي ن

 جلسة جملس حقوا ايفنسان األوىل     اجلولة الثانية من االستعراض الدوري ال ام .
دة يف مقييرر جملييس للمبييادا التوجيهييية العاميية ا ييداً ويركييه هييذا التقرييير  الييذي أعييد وفقيي -٢

تطيورات الييت اسيت دت علي  حالية حقيوا ايفنسيان يف البليد   علي  ال١٧/١١9حقوا ايفنسان 
منيييذ جولييية االسيييتعراض السييياعقة. ويتاييييمن التقريييير معلوميييات عييين التيييداع  الت يييريعية والقاييييا ية 

 وايفدارية الر يسية والتداع  األ رى اليت اختذت يف هذا الصدد.
متثا  ل لتهامات الدوليية الييت والتقرير من إعداد الل نة امل رتكة عني ايفدارات املعنية ابال -٣

تعهيدت هبييا تركمانسييتان يف جمييا  حقييوا ايفنسييان والقييانون الييدود ايفنسييا . ويسييتند التقرييير إىل 
املعلوميييات املقدمييية مييين اؤيسيييات واملةسسيييات احلاوميييية ومييين اجلمعييييات الطوعيييية. وأثنيييا  إعيييداد 

غ مبوجيييل ةليييية االسيييتعراض التقريييير  عتقيييدت م ييياورات متعيييددة األخيييراإل ع ييي ن منه يييية ايفعييي 
 الدوري ال ام  مع  ربا  دوليني عدعوة من وكاالت األمم املتحدة.

  عقيدت م ياورات تقنييية ميع  بي  دود انعيع لييرب م  ٢٠١٧ويف ت يرين الثيا /نوفمرب  -٤
األمييم املتحييدة ايف،ييا د  وعقييدت حلقيية عميي  عيين املنه ييية ليا ييدة أعايييا  اليرييي  العاميي  الييذي 

نة امل رتكة عني ايفدارات لصياغة تقرير تركمانستان اليوخ  الثاليا املقيدال ل سيتعراض أن  ته الل 
اليييدوري ال يييام . وأثنيييا  إعيييداد م يييروت التقريييير  عتيييذل  جهيييود مييين أجييي  ن ييير املعلوميييات الييييت 

 يتايمنها عني عموال اجلمهور.
نية امل يرتكة ونوقش م روت التقرير يف اجتمات ما دة مستديرة شارك فييه ثثليون عين الل  -٥

عيييني ايفدارات. واسيييتعان  عمليييية تنقييييي التقريييير شصييييلة تلييييف املناق ييية الييييت  تيييم ن  يف الصييييغة 
 النها ية للتقرير.

 تنفيذ التوصيات الصادرة عر اجلولة الثانية على الصعيد الودين -اثنيا   
احليييييياة السياسيييييية يف  جيييييذرايً اً متثييييي  املرحلييييية الراهنييييية مييييين املسييييي ة ايف،ا يييييية للبليييييد تغيييييي   -٦

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ل عبه  عياي  ايفت حات الااسحة اليت ا طلع هبيا الير يس 
غورابنغيييود ع ددحميييدوإل. وعغيييية ويسييية الليييروإل ال زميييية لتيييوف  حيييياة كردييية جلمييييع املييييواخنني  

وا ايفنسيان   حاومة تركمانستان علي  مواتيلة إتي ظ نلامهيا اليوخ  حلمايية حقياً تعاف أياي
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  

قاعيدة ثارسية احلقيوا السياسيية  وايفخار القانو  للدولة  ومن أج  تطوير ايلتمع امليد  وتوسييع
 واالقتصادية واالجتماعية واحلقوا املدنية األ رى.
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 2-113و 3-113و 1-13التصديق على الصكوك الدوليرة االتوصريات أرلرال   
 10-113و 9-113و 8-113و 7-113و 6-113و 4-113و
 15-113و 14-113و 13-113و 12-113و 11-113و
 20-113و 19-113و 18-113و 17-113و 16-113و
 (1-112و 58-113و 51-113و
  تقريرها الثا  إىل االستعراض الدوري ال ام   ٢٠١٣منذ أن قدم  تركمانستان  يف  -٧

 كيييانون األو /  ١٢اناييييم  إىل عيييدد مييين املعاهيييدات الدوليييية  عينهيييا اتيييياا ابرييييس  املعتميييد يف 
تياقييية األميم املتحيدة ايفخارييية أثنيا  اليدورة احلادييية والع يرين مليةمتر األخيراإل يف ا ٢٠١٥ديسيمرب 

(؛ واتياقيييية عييرن حلمايييية املصيينيات األدعيييية ٢٠١٦ت يييرين األو /أكتييوعر  ١٤ع يي ن تغييي  املنييا   
( املنقحيية التياقيييية وو يي  هويييية ١٨٥(؛ واالتياقييية  رقيييم ٢٠١٦كييانون الثا /ينييياير   ١٢والينييية  
اييية املمتلاييات الثقافييية يف حاليية (؛ واتياقييية م٢٠١٣ت ييرين الثييا /نوفمرب  9  ١9٥٨البحييارة  

 (.٢٠١٧نوفمرب ت رين الثا / ٤امللحقني هبا   ١999و ١9٥٤ن وب نهات مسلي وعروتوكود عامد 
ويعايييف اءيييربا  الوخنييييون  يف الوقييي  اليييراهن  علييي  تيييدارإ مسييي لة اناييييماال البليييد إىل  -٨

وليية  واالتياقييية الدولييية معاهيدات دولييية أ يرى عينهييا نلياال رومييا األساسييد للمحامية اجلنا ييية الد
حلماية مجيع األشخاص من اال تيا  القسري  والربوتوكو  اال تياري التياقية مناهاية التعذيل 
وغيي ه ميين  ييروب  املعامليية أو العقوعيية القاسييية أو ال إنسييانية أو املهينيية  والربوتوكييو  اال تييياري 

اعيييية والثقافيييية  واالتياقيييية الدوليييية امللحييي  ابلعهيييد اليييدود اءييياص ابحلقيييوا االقتصيييادية واالجتم
حلماية حقوا مجيع العما  املهاجرين وأفراد أسيرهم  واتياقيية منلمية األميم املتحيدة للرتعيية والعليم 

ؤييييذه الغاييييية  ختايييييع أحايييياال اً والثقافيييية  اليونسيييياو( ملاافحيييية التمييييييه يف جمييييا  التعليييييم. و قيقيييي
جيييييري اسييييتعراض الت ييييريعات الوخنييييية عغييييرض الصيييياوك الدولييييية املييييذكورة أعيييي ه للتحلييييي   كمييييا 

عيين النليير يف ةليييات االنايييماال نيسييها. ومييع  ليييف  توجييد  موا متهييا مييع تليييف األحايياال  فاييي ً 
 قيد الدراسة مس لة م  مة إعدا   يلات عند انايماال تركمانستان إىل تليف الصاوك.اً أياي
وم ياورات ميع أعاييا   وجيرى  ابلتعياون ميع املنلميات الدوليية  تنلييم حلقيات إع ميية -9

 الربملان وثثلد اجلهات احلاومية  ات الصلة.
وسوإل تستند القرارات املتخيذة يف هيذا الصيدد إىل نتيا   اسيتعراض شيام  جلمييع مايو ت  -١٠

 النلاال القانو  الوخ  وإدراج هذه املعاي  الدولية يف النلاال القانو  الوخ  وموا متها معه.

 23-112التعرررراون مررررو لياررررات وإلليررررات حقرررروق اإلنسرررران االتوصرررريات أرلررررال   
 33-13و 32-113و 31-113و 30-113و 16-113و 24-112و
 38-113و 37-113و 36-113و 35-113و 34-113و
 43-113و 42-113و 41-113و 40-113و 39-113و
 (48-113و 47-113و 46-113و 45-113و 44-113و

 ا  مع اآلليات الدولية حلقوا ايفنسان.تتعاون عولندا تعاو ً عن -١١
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ويف إخيييار اجلهيييود الراميييية إىل تعهييييه التعييياون عيييني حاومييية تركمانسيييتان وميو يييية األميييم  -١٢
املتحييييدة السييييامية حلقييييوا ايفنسييييان  امليو ييييية(  اختييييذت   يييي   الييييدورتني العيييياديتني اءامسيييية 

  مبادرات خمتليية مين ٢٠١٧ني يف والث ثني والسادسة والث ثني يللس حقوا ايفنسان  املعقودت
يف تروي  األفاار ايفنسانية وماية حقوا ايفنسان عن خريي  اعتمياد عيدد مين  أج  املايد قدماً 

 الصاوك  ات الصلة أثنا  الدورتني املذكورتني  مبا يف  ليف ما يلد:
  عيييان م ييرتك مقييدال ميين تركمانسييتان والربازييي  ع يي ن االعييرتاإل ابملسييا ة القيميية

مي  ل جسيني يف تعهييه السي ال وحقيوا ايفنسيان  عرعايية يمها اليريي  األولاليت قد
 تركمانستان؛

  متتييع مجيييع النسييا  واليتيييات الااميي  شقييوا "قييرار جملييس حقييوا ايفنسييان املعنييون
ايفنسان وتعميم املنلور اجلنسا  عصيورة منه يية يف تنيييذ  طية التنميية املسيتدامة 

ديييه تركمانسيييتان. وكانييي  اليييدو  الر يسيييية   اليييذي اشيييرتك  يف تقد"٢٠٣٠لعييياال 
لي ييييت  - أنغيييوال والربازيييي  والربتغيييا  وتيميييور امل يييرتكة يف تقيييدا هيييذا القيييرار هيييد:

 عيساو وكاعو ف دي وموزامبي  وهاييت. - وغينيا
وقيدم  تركمانسيتان تقاريرهييا الوخنيية عيين تنيييذ الصياوك التالييية إىل هيسيات املعاهييدات  -١٣

 لل دو  الهم  لتقدا التقارير:  ات الصلة  وفقاً 
  ؛٢٠١٥ نوقش التقرير يف  ٢٠١١اتياقية حقوا الطي   يف) 
  الربوتوكو  اال تياري ع  ن عيع األخيا  واستغ   األخييا  يف البغيا  ويف امليواد

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

 (؛٢٠١٥ نوقش التقرير يف 
  نييييوقش التقرييييير يف  ٢٠١٢اتياقييييية حقييييوا األشييييخاص  وي ايفعاقيييية  يف عيييياال 

 (؛٢٠١٥ عاال
  ٢٠١٥االتياقييييية الدولييييية للقايييييا  عليييي  مجيييييع أشيييياا  التمييييييه العنصييييري  يف 

 (؛٢٠١٦ نوقش التقرير يف 
  سييناقش  ٢٠١٦عياال اتياقية القايا  عل  مجيع أشياا  التميييه  يد امليرأة  يف 

 (؛٢٠١٨التقرير يف متوز/يوليه 
  اتياقييييية مناهاييييية التعييييذيل وغيييي ه ميييين  ييييروب املعامليييية القاسييييية أو ال إنسييييانية

 (؛٢٠١٦ نوقش التقرير يف  ٢٠١٥املهينة  يف عاال  أو
  ٢٠١٦العهد اليدود اءياص ابحلقيوا االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية  يف عياال 

 (؛٢٠١٨ سيناقش التقرير يف 
  نيوقش التقريير  ٢٠١٥العهد الدود اءاص ابحلقوا املدنية والسياسية  يف عاال 

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

 نيية املعنييية ابلقايييا  عليي  معلومييات إ ييافية عيين متاععيية امل حلييات اءتامييية لل 
 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  العاميي  املعي  شيياالت

 اال تيا  القسري أو غ  الطوعد.
التعاون عني تركمانسيتان وكييا ت األميم املتحيدة يف السينوات األ ي ة  كميا ت يهد وتعاظم  -١٥

عليي   ليييف سلسييلة ميين امل يياريع امل ييرتكة املنيييذة يف قطاعييات خمتلييية نييذكر منهييا يف مجليية مبييادرات 
 ٢٠١٦  املتيي  علييه يف ٢٠٢٠-٢٠١٦أ رى: إخار عم  األمم املتحدة لل يراكة ايف،ا يية للييرتة 

ركمانسييتان واألمييم املتحييدة؛ وعيير م  التعيياون عييني حاوميية تركمانسييتان ومنلميية األمييم عييني حاوميية ت
؛ و طيية عميي  الييربام  القطرييية املتييي  عليهييا ٢٠٢٠-٢٠١٦املتحييدة للطيوليية  اليونيسيييف( لليييرتة 

 .٢٠٢٠-٢٠١٦عني حاومة تركمانستان وتندوا األمم املتحدة للساان لليرتة 

 3-112و 2-112و 112التوصرررريات أرلررررال اإلدررررار الدسررررتوري والقررررانو  ا  
 9-112و 8-112و 7-112و 6-112و 5-112و 4-112و
 (21-113و 13-112و 10-112و

ال يعايييس احلقيييا   اً جدييييداً   اعتميييدت تركمانسيييتان دسيييتور ٢٠١٦ويف أيلو /سيييبتمرب  -١٦
فحسيل  عي  الراهنة للم تمع الرتكما   مث  نلاال التعددية احلهعية واالنتقا  إىل اقتصاد السيوا 

فيهيييا. ويف اً العدييييد مييين أحاييياال املعاهيييدات الدوليييية الييييت ابتييي  تركمانسيييتان خرفييياً يعايييس أيايييي
 ١١الدسييتور  عصيييغة اجلديييدة  اسييتتام  ابب احلقييوا ايفنسييانية واملدنييية واحلييرايت مبييا جمموعييه 

يسيها يف مليا يقتايييه القيانون اليدود وتصيوكا عتار اً مادة جديدة  مد تليف احلقوا واحلرايت وفق
مييين الدسيييتور اجلدييييد إقيييرار البليييد  9نييير مبرتبييية الدسيييتور. وعلييي  وجيييه اءصيييوص  تايييرإ امليييادة 

 عستمتو قواعد القانون الدود املتعارإل عليه عامليا.
تعدي  الت ريعات الدا لية عغية  مان التقيد الصيارال اباللتهاميات واملعياي  اً وجيري حالي -١٧

 الدولية حلقوا ايفنسان.
أج  تعهيه ةليات ماية وتعهيه حقوا ايفنسان  اختذت السلطات  طوات      ومن -١٨

اليرتة امل مولة ابلتقرير عغية سن قوانني جديدة وتعدي  قوانني قا مة  مبا يف  ليف ميا يليد: قيانون 
 ٢٢؛ وقييييييييانون  صخصييييييية املسييييييياكن العاميييييييية  (٢٠١٣ة ار/ميييييييارإ  ٢ايفسييييييياان  املعيييييييد (  

كيييييييانون   ١٨ها  إلغيييييييا  لمييييييييم ثتلايييييييات الدولييييييية و صخصيييييييت (؛ وقيييييييانون٢٠١٣حهيران/يونييييييييه 
 ٤القانون االنتخايب  و  (؛٢٠١٣أاير/مايو  ٤(؛ وقانون التعليم  املعد (  ٢٠١٣األو /ديسمرب 

(؛ وقييييانون السياسيييية ٢٠١٣حهيران/يونيييييه  ٢٢(؛ وقييييانون اجلنسييييية  املعييييد (  ٢٠١٣أاير/مييييايو 
أو األنسيي ة الب ييرية عايييا  و/زدرات األ(؛ وقييانون ا٢٠١٣ةب/أغسييطس  ٢9الوخنييية لل ييباب  
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(؛ والقانون املتعل  شماية تحة املواخنني من ةور التيد ني واسيته ك ٢٠١٣ةب/أغسطس  ٢9 
 (؛٢٠١٤ة ار/مييييارإ  ١(؛ وقيييانون ماافحيييية اليسيييياد  ٢٠١٣كييييانون األو /ديسييييمرب   ١٨التبييي   

وقانون مايية املسيتهليف  (؛٢٠١٤أاير/مايو  ٣وقانون  ما ت الدولة حلقوا الطي   املعد (  
(؛ وقييييانون ٢٠١٥أاير/مييييايو  ٢٣(؛ وقييييانون الصييييحة العاميييية  ٢٠١٤ت ييييرين الثييييا /نوفمرب  ٨ 

األموا /ماافحية متويي   (؛ وقيانون ماافحية غسي ٢٠١٥أاير/مايو  ٢٣اللياقة البدنية والراي ة  
ا (؛ وقيييييانون الاييييييما ت احلاوميييييية للمسييييياواة يف احلقيييييو ٢٠١٥ةب/أغسيييييطس  ١٨ايفرهييييياب  

(؛ وقيييييانون الراي يييييات املهنيييييية ٢٠١٥ةب/أغسيييييطس  ١٨جييييي   وتاييييافة الييييييرص عيييييني امليييييرأة والر 
 ياركني يف (؛ وقانون مايية الدولية للاييحااي وال يهود وغي هم مين امل٢٠١٥ةب/أغسطس  ١٨ 

(؛ وقييانون حرييية األداين واملنلمييات الدينيييية ٢٠١٦كييانون الثا /ينييياير   ١٢ايفجييرا ات اجلنا ييية  
 ة ار/ ٢٦(؛ وقييييانون الييييرتوي  للر يييياعة الطبيعييييية ودعمهييييا  ٢٠١٦ة ار/مييييارإ  ٢٦ املعييييد (  

(؛ والقانون املتعل  مبنع انت يار األميراض الييت يسيببها في وإ نقير املناعية الب يري ٢٠١٦مارإ 
(؛ وقيييانون العمييي  ٢٠١٦ة ار/ميييارإ  ٢٦ ايفتييياعة عيييي وإ نقييير املناعييية الب يييري(  املعيييد (  

(؛ وقييانون ٢٠١٦ةب/أغسييطس  ٢٦قييانون الصيياوك القانونييية  (؛ و ٢٠١٦حهيران/يونيييه  ١٨ 
دا يع ايفلهاميية (؛ وقيانون  يما ت الو ٢٠١٦ت رين األو /أكتيوعر  ١٥منع االعار ابألشخاص  

 ت يرين الثيا / ٢٣(؛ وقيانون أميني املليا   ٢٠١٦ت يرين األو /أكتيوعر  ١٥ من جانل األفراد 
(؛ ٢٠١٦ت يييرين الثيييا /نوفمرب  ٢٣العقليييية  املعيييد (  (؛ وقيييانون رعايييية الصيييحة ٢٠١٦نيييوفمرب 

(؛ وقييانون ماييية املعلومييات ال خصييية ٢٠١٦كييانون الثا /ينيياير   ١٢وقييانون العميي  التطييوعد  
(؛ وقيييييانون ٢٠١٧حهيران/يونييييييه  ٣(؛ وقيييييانون ايفجيييييرا ات ايفداريييييية  ٢٠١٧ة ار/ميييييارإ  ٢٠ 

افحيييية املن ييييطات يف جمييييا  الراي يييية (؛ وقييييانون ما٢٠١٧حهيران/يونيييييه  ٣الوتيييياية واحلايييييانة  
(؛ وقيانون األن يطة ٢٠١٧حهيران/يونييه  ٣قانون ال جسني  املعد (  و  (؛٢٠١٧حهيران/يونيه  ٣ 

(؛ وقييانون ٢٠١٧ةب/أغسييطس  ٢٦(؛ وقييانون التييربت ابلييدال  ٢٠١٧ةب/أغسييطس  ٢٦اء ييية  
 . (٢٠١٧ت رين األو /أكتوعر  9املناخ  احلرة  

 23-113و 22-113وق اإلنسررران االتوصررريات أرلرررال اآلليرررات الودنيرررة  قررر  
 28-113و 27-113و 26-113و 25-113و 24-113و
 (29-113و

وعنييا  عليي  اقييرتاظ ميين ر يييس تركمانسييتان  ييينر الدسييتور اجلديييد عليي  مةسسيية ميييوض  -١9
ت ييييرين  ٢٣(. ويف ١٧ميييين املييييادة  ٧١حقييييوا ايفنسييييان  أمييييني امللييييا ( يف تركمانسييييتان  اليقييييرة 

  اعتمد عرملان تركمانستان قانون أمني امللا  الذي حيدد حقوا أمني امللا  ٢٠١٦فمرب الثا /نو 
وواجباتييييه واملبييييادا التوجيهييييية اليييييت يتبعهييييا وسييييلطاته  كمييييا ييييينر عليييي  الايييييما ت فيمييييا يتعليييي  
ابألن ييييطة الييييييت ياييييييطلع هبييييا. وتيييييي  القيييييانون ابلتعيييياون ميييييع  يييييربا  ؤييييم ابت يف إن يييييا  وتعهييييييه 

نية حلقوا ايفنسان  مبا يف  ليف األمم املتحدة  واال اد األورويب  ومنلمة األمن املةسسات الوخ
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. 

  نليييم ٢٠١٧ة ار/ميييارإ  ٢٠(. ويف ٤الييييا ه بغلبيييية عسييييطة مييين األتيييوات  امليييادة ويتحيييدد 
 ال تيار أمني امللا  شارك فيه أكثر من مرشي. الربملان انتخاابً 
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وأن طة أمني امللا  علنية وتغطيها وسيا   ايفعي ال. ويتمتيع كي  مين أميني املليا  و  بيه  -٢٠
عصورة مستقلة وال خيايع ملسا لة أية هيسة أو مسةو   ابحلصانة ال خصية. ويتصرإل أمني امللا 

 يف الدولة. وتتماش  والية أمني امللا  مع مبادا ابريس.
إىل ر ييس اجلمهوريية والربمليان عين  سينوايً اً ومبوجل هذا القيانون  يقيدال أميني املليا  تقريير  -٢١

لتقرير السنوي عتغطية من أن طة ديوان أمني امللا  وعن حالة حقوا ايفنسان يف البلد. وحيل  ا
 وسا   ايفع ال يف تركمانستان.

ومييييييين أجييييييي  تعهييييييييه ومايييييييية حقيييييييوا ايفنسيييييييان واحليييييييرايت  وإعميييييييا  قواعيييييييد القيييييييانون  -٢٢
ايفنسييييا  ميييين  يييي   الت ييييريعات الوخنييييية وإنيييييا  القييييانون  متيييي  املوافقيييية عليييي   طيييي   الييييدود
املسيييييياواة عييييييني اجلنسييييييني مبوجييييييل قييييييرار رمسييييييد:  طيييييية العميييييي  الوخنييييييية ع يييييي ن  التالييييييية العميييييي 

(؛ و طة العم  الوخنية ع ي ن ٢٠١٥كانون الثا /يناير   ٢٢  ٢٠٢٠-٢٠١٥ تركمانستان  يف
(؛ و طيييية ٢٠١٦كييييانون الثا /ينيييياير   ١٥  ٢٠٢٠-٢٠١٦ حقييييوا ايفنسييييان يف تركمانسييييتان 

 (.٢٠١٦ة ار/مارإ  ١٨  ٢٠١٨-٢٠١٦العم  الوخنية ملاافحة االعار ابألشخاص  
  العمييي  الوخنيييية جمموعييية متنوعييية مييين التيييداع  الييييت تعايييس امل حليييات وت يييم   طييي -٢٣

اءتامييية للهيسييات املن يي ة مبعاهييدات حقييوا ايفنسييان والتوتيييات اليييت قبلتهييا تركمانسييتان  يي   
 . وت ييم  اءطيي  أهييدافاً ٢٠١٣احلييوار امليينلم أثنييا  جوليية االسييتعراض الييدوري ال ييام  يف عيياال 

 ت لتحقيقها  وكذا مةشرات لقياإ التقدال ا رز.عن  طوا وغاايت حمددة  فاي ً 

 14-112التثقير  والتردريو والتوعيرة ا جمراو حقروق اإلنسران االتوصريات أرلرال   
 (30-112و 19-112و 18-112و 17-112و 16-112و 15-112و

يف إخييييار توعييييية املسييييةولني احلاييييوميني  وال ييييباب  والسييييلطات ا لييييية  وهيسييييات إنيييييا   -٢٤
والراعطات الطوعية عقايااي حقوا ايفنسان  مبيا فيهيا حقيوا امليرأة والطيي  واملسياواة عيني القانون  

اجلنسييييني  يعقييييد املعهييييد الييييوخ  للددقراخييييية وحقييييوا ايفنسييييان التيييياعع لييييديوان ر يييييس اجلمهورييييية 
حما رات واجتماعات وحلقات نقيا  منتلمية ع ي ن مايية احلقيوا واحليرايت املدنيية وثارسيتها  

خار القانو  الذي تستند إلييه. وتتينلم هيذه األن يطة يف مراكيه ايفعي ال املتعلقية شقيوا وع  ن ايف
 ايفنسان املوجودة يف أشغاابت ويف مجيع مقاخعات البلد.

وفيمييا يتعليي  ابلتعيياون مييع ماتييل تييندوا األمييم املتحييدة للسيياان يف تركمانسييتان  يي    -٢٥
حلقييية  ٣٠يف عميييوال مقاخعيييات تركمانسيييتان (  عقيييدت ٢٠١٧-٢٠١٣الييييرتة امل يييمولة ابلتقريييير  

عغيييية إ كيييا  اليييوعد العييياال ابملسييياواة عيييني اجلنسيييني   م ييياركاً  ٧٥٠عمييي  شيييارك فيهيييا ميييا يرعيييو علييي  
 ومواتلة ترسيخ مبادا املساواة عني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة  وتعهيه دور املرأة يف ايلتمع.

عات الوخنييية والصياوك الدوليية يف جمييا    مت عمييع جمموعيية مين الت يري٢٠١٧ويف عياال  -٢٦
 املساواة عني اجلنسني ون رها.

وعغيية إ كيا  اليوعد ابلقاييااي اجلنسيانية  نليم ثثليون عين اال ياد النسيا د لرتكمانسيتان   -٢٧
ابلتعاون مع املاتل القتطري ؤيسة األمم املتحدة للمساواة عني اجلنسيني ومتايني امليرأة  هيسية األميم 

  يف أشييييغاابت ويف ٢٠١٥أة( يف تركمانسييييتان  سلسييييلة ميييين حلقييييات العميييي   يف املتحييييدة للميييير 
 مقاخعات الب د.
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  نلم  أكادديية اءدمية العامية التاععية ليديوان ر ييس اجلمهوريية حلقية ٢٠١٤ويف عاال  -٢٨
عميي  ع يي ن مو ييوت "القايييااي اجلنسييانية يف ايفدارة العاميية". وعيي وة عليي   ليييف  اسييتتحدث  يف 

ات لليييتعلم ايفلايييرتو  يف جميييا  ال يييةون اجلنسيييانية والددغرافيييية  واسيييتتحد  يف دور  ٢٠١٤عييياال 
 عر م  للحصو  عل  درجة املاجست  يف علم الساان واملساواة عني اجلنسني. ٢٠١٧ عاال
 ت يييييرين الثيييييا / ٨مييييين قيييييانون ا ييييياكم  النسيييييخة املعدلييييية املةر ييييية  9٣ومبوجيييييل امليييييادة  -٢9

العليا يف تركمانستان مركه إع مد يعقد حلقيات عمي  مليوظيد (  يتبع للمحامة ٢٠١٤ نوفمرب
ا ييياكم عغيييية تعهييييه قيييدراوم علييي  تيييوف  املعلوميييات ع ييي ن املسيييا   املتعلقييية ابلسيييواع  القاييييا ية  

 وتو يي القوانني واألنلمة.
وأعييييد ت ا اميييية العليييييا يف تركمانسييييتان وثيقيييية مييييوجهة للسياسيييية العاميييية لتطييييوير النليييياال  -٣٠

. واعتتميدت هيذه الوثيقية مبوجيل مرسيوال رمسيد ٢٠٢١-٢٠١٧د يف تركمانستان للييرتة القايا 
  من أج  يفنرتن. ومبوجل هذه الوثيقة املوجهة  سوإل يستعان اب٢٠١٧ة ار/مارإ  ١٨مةر  

 النهوض ععم  املركه ايفع مد.
امييية ويف إخيييار م يييروت ي يييرتك يف تنيييييذه كييي  مييين عييير م  األميييم املتحيييدة ايف،يييا د وا  -٣١

 العليا  جيري عريل نلاال إلارتو  لتقدا ال ااوى يف حمامة مقاخعة كوعيتداغ يف ع   أابد.
  ابلتعييييياون ميييييع  يييييربا  دولييييييني   يييييس حلقيييييات عمييييي  للقايييييياة ٢٠١٥ونتلمييييي   يف  -٣٢

  سييي  حلقيييات عمييي  ٢٠١٦؛ ونتلمييي   يف م ييياركاً  ٥١وامليييوظيني القاييييا يني  اسيييتياد منهيييا 
 م اركني. ٣٠٥حلقة عم  استياد منها  ١٦  نتلم  ٢٠١٧ ؛ ويفم اركاً  ٣٨حايرها 

  م ييييروت م ييييرتك عييييني ا اميييية العليييييا لرتكمانسييييتان وعيييير م  األمييييم ٢٠١٧ونتيييييذ  يف  -٣٣
 . ٢٠٢٠-٢٠١٦املتحدة ايف،ا د  يف إخار تنييذ  طة العم  الوخنية حلقوا ايفنسان لليرتة 

كة فعالة يف حلقيات عمي  وحلقيات   شارك القاياة وموظيو القايا  م ار ٢٠١٧و     -٣٤
نقييا  ع يي ن موا يييع خمتلييية ئليي  املسييا   املتعلقيية بن ييطة وسييا   ايفعيي ال و سييني أدا  وسييا   

عين امل ياركة  ايفع ال يف تركمانستان واملمارسات اليايل  يف جما  ماافحية متويي  ايفرهياب  فايي ً 
 والتعاون يف أورواب.يف أن طة أ رى عقدها مركه ع   أابد التاعع ملنلمة األمن 

ييييه سييييادة تعه ملانيييية للتعييياون اليييدود املعنيييون "وعيييدعم مييين اليييرب م  ايفقليميييد للوكالييية األ -٣٥
"  عقيييدت حلقيييات عمييي  ل يييرظ أحاييياال قيييانون ايفجيييرا ات املدنيييية  القيييانون يف ةسييييا الوسيييط 

 من موظيد القايا . 9٦مب اركة 

 تدريو ضباط الشؤون الداخلية  
ميين اً يل  ييباا ال يةون الدا لييية يف اءدمية والعمليييات امليدانيية عييددت يم  عييرام  تيدر  -٣٦

 قايااي حقوا ايفنسان منها املساواة عني اجلنسني وحقوا الطي .
ويايييم املنهيياج الدراسييد للمعهييد التيياعع لييوزارة الدا لييية مقييررات يف قييانون العميي  وقييانون  -٣٧

موا يييع املسيياواة عييني اجلنسييني  والعنييف األسييرة والقييانون ايفداري والقييانون اجلنييا د  كمييا ي ييم  
عين تعليميات لاييباا ال يرخة ع ي ن إجييرا   العيا لد  وسيب  االنتصياإل القيانو  للاييحااي  فايي ً 

 االست واابت وعمليات االعتقا .
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وميين أجيي  تييوف  التييدريل املتخصيير يف التحقييي  يف قايييااي التعييذيل وتوثيقهييا ميين قبيي   -٣٨
وزارة ال ييييةون الدا لييييية ومااتبهييييا ا لييييية عليييي  تنليييييم دورات إدارة املةسسييييات العقاعييييية  دأعيييي  

فيهيا. ويف الييرتة اً تدريبية تناقش فيهيا االتياقييات واملعاهيدات الدوليية الييت ابتي  تركمانسيتان خرفي
 ٥٥  نلميي  إدارة املةسسييات العقاعييية التاععيية لييوزارة ال ييةون الدا لييية ٢٠١٦و ٢٠١١مييا عييني 

 ٧٤؛ وعقييييدت املةسسييييات العقاعييييية موظييييياً  ٤١٨ ييييوت حايييييرها دورة تدريبييييية ع يييي ن هييييذا املو 
دورات تدريبييييييية  ٥  عقيييييدت ايفدارة ٢٠١٧. ويف عييييياال موظييييييياً  ١ ٥٤٢تدريبيييييية حاييييييرها  دورة

 .موظياً  ١ ٥9٦دورة تدريبية حايرها  ٢٠موظيني  وعقدت املةسسات العقاعية  ١٠٦حايرها 
مناهاية التعذيل وغي ه مين  يروب دورات تدريبية ل رظ أحااال اتياقية اً وعتقدت أياي -٣9

املعامليية القاسييية أو ال إنسييانية أو املهينيية ملييوظيد األقسيياال اليرعييية املعنييية التاععيية لييوزارة الدا لييية. 
  نلمييييي  ايفدارة واملرافييييي  العقاعيييييية التاععييييية ليييييوزارة ال يييييةون ٢٠١٧و ٢٠١٢وفيميييييا عيييييني عيييييامد 

. كمييييا نلميييي  موظييييياً  ٧ ٣٥٦ها دورات تدريبييييية ع يييي ن هييييذا املو ييييوت  حاييييير  ١٠٦الدا لييييية 
 .م اركاً  ٢٢9دورات تدريبية حايرها  ٦وحدات معنية أ رى انععة لوزارة ال ةون الدا لية 

ونتلم  حلقات عمي  ودورات دراسيية وتدريبيية تناولي  املعياي  الدوليية ملعاملية السي نا    -٤٠
منهييا مركييه ع يي  أابد التيياعع و ليييف يف املعهييد التيياعع لييوزارة الدا لييية وابلتعيياون مييع منلمييات دولييية 

ملنلمييية األمييين والتعييياون يف أورواب  ونلمييي  عييي وة علييي   لييييف زايرات دراسيييية موفيييدة إىل اءيييارج. 
حلقية  ٢٤ مين ميوظيد وزارة ال يةون الدا ليية يف ٢٠٠  شارك ٢٠١٦و ٢٠١٢وفيما عني عامد 

حلقية عمي   ٢٠    نتلمي٢٠١٧يف اءيارج. ويف  ثياث ً اً ن اخ ١١عم  نلم  يف تركمانستان و
 من موظيد وزارة ال ةون الدا لية. ٣٨وزايرانن دراسيتان إىل اءارج  شارك فيها 

 ا قوق املدنية والسياسية -اثلثا   
 از(،83-113از(، و59-112، و77-113حريرررة تكررروير اجلمعيرررات االتوصررريات   

، 76-113، و75-113، و81-113، و82-113از(، و87-113و
 (80-113، و79-113و

معييات العمي  التطيوعد إىل مبيادا وقواعيد القيانون املتعلي  جتركمانسيتان  يسيتند ت يريع -٤١
الدسيتور أحاامياً ع ي ن االعيرتاإل ابلتعددييية  ناييم  تاليدود املعيرتإل هبيا عامليياً. ويت لي   ليييف يف 

السياسيييية ونلييياال التعدديييية احلهعيييية يف تركمانسيييتان. وتايييي  الدولييية ويسييية الليييروإل ال زمييية لنميييا  
(. وللميواخنني ١٧يلتمع امليد . وتتمتيع مجعييات العمي  التطيوعد ابملسياواة أمياال القيانون  امليادة ا

احل  يف ت ياي  أحيهاب سياسيية ومجعييات للعمي  التطيوعد يتيي  أدادهيا ميع دسيتور تركمانسيتان 
 (.٤٤وقوانينها  املادة 

احلييي  يف إن يييا  تلييييف اجلمعييييات مبوجيييل قيييانون مجعييييات العمييي  التطيييوعد  وللميييواخنني -٤٢
دون إ ن مسيب  م احل  يف إن يا  ميا خيتارونيه منهيا (. وؤ٢٠١٤أاير/مايو  ٣ الصيغة املعدلة يف 

  شيريطة التقييد بنلمتهيا ة  فاييً  عين احلي  يف االناييماال إليهياالسلطات ا لييمن من الدولة أو 
ويف حييا  رفييا خلييل تسيي ي  مجعييية للعميي  التطييوعد  جيييوز الطعيين يف  (.٤األساسييية  املييادة 

 (.٤القرار أماال ا اكم  املادة 
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يف البيياب املتعليي    ٢٠٢٠-٢٠١٦وتيينر  طيية العميي  الوخنييية حلقييوا ايفنسييان لليييرتة  -٤٣
ع ييي ن مجعييييات العمييي  التطيييوعد  اسيييتعراض الت يييريع السييياري علييي   ابحلقيييوا املدنيييية والسياسيييية

 قيحه.واتلة تنمل
منهييا شييي   ٥مجعييية  تتعيي   ١٢٠املسيي لة حالييياً العميي  التطييوعد مجعيييات ويبليي  عييدد  -٤٤

ابألشييييخاص  وي  ١٠ابلراي يييية  و ٥٠ابلينييييون والعلييييوال  و ١٤تييييرا  البلييييد الطبيعييييد والييييي   و
 ٤ابل يباب  و ٨ع يةون األسيرة  و ٣ابلقاييااي االقتصيادية  و ٧ابلقايااي البيسية  و ٧ايفعاقة  و

 عقايااي أ رى. ١٢ن الدولية  وابل ةو 
منلمتان للعم  التطوعد  ا: الوكالية الوخنيية ملاافحية املن يطات  ٢٠١٧يف  وست ل  -٤٥

 يف تركمانستان وا اد اؤوكد الرتكما .
  ستي ل  ث ثية أحيهاب سياسيية ٢٠١٢ومنذ اعتماد قانون األحهاب السياسيية يف عياال  -٤٦

الصيييناعيني سيييتان  وحيييهب ن  واحليييهب الهراعيييد يف تركمانهيييد: احليييهب اليييددقراخد يف تركمانسيييتا
 وأتحاب امل روعات يف تركمانستان.

 ،7-114، و74-113، و73-113حرية الفكر والضمري والدير االتوصريات   
 (8-114و

 األداين  تييييييييغة معدلييييييية مييييييين قيييييييانون حريييييييية ٢٠١٦ة ار/ميييييييارإ  ٢٦اعتتميييييييدت  يف  -٤٧
تركمانسيييتان  عوتييييها دولييية ددقراخيييية تاييييمن لييي  أن القيييانون عهيييذا واملنلمييات الدينيييية. ويييينر 

عني مجييع األشيخاص  وعلمانية  امها سيادة القانون وتتاي  فيها حرية الدين واملعتقد  املساواة  
تعرتإل ابلدور التيارخيد لسسي ال يف تطيوير ثقافية ال يعل أن عغا النلر عن معتقداوم الدينية  و 

تعيييرتإل ب ييييية اليييومال عييييني األداين والتسييييامي أن و   األ ييييرى يييرتال األداين أن وحياتيييه الروحييييية  و 
 الدي  واحرتاال معتقدات املواخنني الدينية.

منلميييية دينييييية مسيييي لة؛  ١٣١  كييييان البلييييد يايييييم ٢٠١٨كييييانون الثا /ينيييياير   ١وحيييي   -٤٨
منلمية  ١١منلمية أرثو كسيية  و ١٢شيعية(  و ٥سنية و ١٠٣منلمات إس مية   ١٠٨ منها

 أ رى.من داي ت 
   س ل  وزارة العد   س منلمات دينية جديدة.٢٠١٧ويف عاال  -٤9
قد استتوردت من اال اد الروسيد  ابست اد املةليات واللوازال الدينية. فللانا س ويتسمي  -٥٠

 .(Sofrinoمصنع سوفرينو  مةليات ومواد دينية أنت ها عل  سبي  املثا   
نلميييات ن  تقيييدال الل نييية املعنيييية ابلتعييياون ميييع امللطلبيييات ميييواخ  تركمانسيييتا واسيييت اعةً  -٥١

شيخر سينوايً  رجيااًل ونسياً   مين خمتليف األتيو  ايفثنيية   ١ ٥٠٠الدينية الدعم إىل أكثر من 
 ماة. دا  مناسيف احل  يفأل

  زار تركمانسييييتان زعمييييا  دينيييييون ميييين خمتلييييف ٢٠١٧و ٢٠١٣ويف اليييييرتة عييييني عييييامد  -٥٢
يييا واألرجنتييني وأوكرانيييا والييوالايت املتحييدة األمرياييية وأ رعي ييان العقا ييد قييادمني ميين روسيييا وأملان

 وكازا ستان وإيران  وترأسوا شعا ر دينية يف الانا س وغ ها من أماكن العبادة يف البلد.
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يف الييذي يوجييد مقييره   وتتعيياون تركمانسييتان مييع مركييه منلميية األميين والتعيياون يف أورواب -٥٣
 ية املتعلقة شرية الدين واملعتقد.ع  ن املعاي  الدول  ع   أابد

قييييدت حلقييييات عميييي  يف ع يييي  أابد   عت ٢٠١٦وحهيران/يونيييييه  ٢٠١٥ويف أاير/مييييايو  -٥٤
  مب ياركة  يربا  دولييني "تعهيه تنييذ املعاي  الدولية املتعلقة شرية اليدين واملعتقيد"مو وت تناول  

يسييات حاومييية يف زايرة   شييارك ثثلييون عيين ه٢٠١٥ميين عريطانيييا العلميي . ويف ةب/أغسييطس 
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.
اعع ويف إخييييار امل ييييروت ايفقليمييييد ملاتييييل املةسسييييات الددقراخييييية وحقييييوا ايفنسييييان التيييي -٥٥

النهيوض التماسيف االجتماعد من     تعهيه األمن و "ملنلمة األمن والتعاون يف أورواب  املعنون 
مسيةواًل حاوميياً مين تركمانسيتان  ١٦  شيارك "شرية الدين أو املعتقيد لل مييع يف ةسييا الوسيط 

. ٢٠١٧يف متوز/يوليييه   يف دورة لتييدريل املييدرعني عليي  حرييية الييدين واملعتقييد  نتلميي  يف وارسييو
ريية مين أجي  النهيوض ش العم  علي  زايدة  سيني املعيارإل واملهيارات ٢٠١٨وسيتوات  يف عاال 

 الدين واملعتقد.
وييينر الدسييتور عليي  حرييية املييواخنني يف عقييد الت معييات وتنليييم املسيي ات واملليياهرات  -٥٦

(. وييينر القييانون ٤٣يف القييانون  املييادة  ه ييية وفقيياً لل ييروا ا ييددةوغ هييا ميين األحييدا  اجلما
 ٢٨املتعليي  عتنلييييم وسييي  الت معييات واملسييي ات وامللييياهرات وغ هييا مييين األحيييدا  اجلماه يييية  

( علييييي  أن مييييين حييييي  امل ييييياركني يف األحيييييدا  اجلماه يييييية أن ي ييييياركوا يف ٢٠١٥شيييييباا/فرباير 
وفقيياً ألهييداإل احلييد   وأن ويف أشيياا  العميي  اجلميياعد األ ييرى  اتاملناق ييات ويف تيينع القييرار 

جيمعييييوا مطالييييل املييييواخنني وع غيييياوم األ ييييرى وحييلوهييييا إىل سييييلطات الدوليييية ومجعيييييات العميييي  
 التطوعد واملنلمات الدينية واملنلمات الدولية وغ ها من السلطات واملنلمات.

 تنليييم وسيي لوال يتايييمن الت ييريع املتعليي  عتنليييم وسيي  األحييدا  اجلماه ييية أي حليير  -٥٧
أحييدا  غيي  خمطيي  ؤييا  شييريطة أن عييري يف ظييروإل ال ت ييا   طييراً عليي  السيي مة العاميية أو 

 عل  حياة املواخنني أو تحتهم أو رفاههم  أو عل  قيم ايلتمع الروحية واأل  قية.
عرملييييان تركمانسييييتان  يف إخييييار سييييعيه الييييدا م إىل  سييييني الت ييييريعات الوخنييييية   ويتييييدارإ -٥٨

تسيي ي  مجعيييات العميي  التطييوعد  وتوسيييع نطيياا األميياكن اليييت جيييوز أن  إماانييية تبسييي  قواعييد
 تتعقد فيها الت معات السلمية  وإقرار اللوا ي املتعلقة ابألحدا  اجلماه ية العيوية.

، 83-113، و78-113، و69-113 حريررررة الررررررأي والتعبرررررري االتوصررررريات  
، 89-113، و87-113، و86-113، و85-113، و84-113و
، 63-112، و62-112، و61-112، و60-112و، 59-112و
 از(،87-113، و88-113، و68-113، و67-113از(، و70-113و
 (59-113و

تتبييذ  جهييود كبيي ة يف تركمانسييتان يفرسييا  هياكيي  البلييد األساسييية يف جميياد املعلومييات  -٥9
ة ال زميية تعليميية والتنليميية واملالييية وال  وويسيية الليروإل القانونيييالسييلاية وال سيلاية واالتصياالت

 لتطوير جمتمع املعلومات.
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ميين الدسييتور لايي  شييخر احليي  يف حرييية اليايير والايي ال. وال حييي   ٤٢وتاييي  املييادة  -٦٠
 عن اآلرا  أو يعرق  ن رها امل روت.التعب  احلر ألحد أن دنع 

  املبيادا ٢٠١٢ديسيمرب /كيانون األو   ٢٢ويارإ قانون وسا   ايفع ال  الصادر يف  -٦١
 وينر عل  حرية ايفع ال يف تركمانستان.يف هذا ايلا   سياسة الدولة اسية لاألس
ميييين القيييييانون عليييي  أن الصيييييحافة مهنيييية حيييييرة ال ختايييييع للرت يييييير.  ٣٠وتيييينر امليييييادة  -٦٢

وللصحييني احلي  يف التمياإ املعلوميات وخلبهيا واحلصيو  عليهيا ونقلهيا؛ واالخي ت علي  الوو ي  
  توي عل  أسيرار الدولية أو األسيرار الت اريية أو غ هيا مين األسيرار واملواد  ابستثنا  األجها  اليت

ؤيم احلي  امل مولة شماية القانون؛ وزايرة مواقع الطوارا وحاييور الت معيات اجلماه يية العامية؛ و 
ن يير مييا يتعد ونييه ميين تقييارير أو حمتييوايت بءييا هم أو بءييا  مسييتعارة أو عييدون أءييا ؛ وعييرض يف 

وم ال خصيييية بءيييا هم يف التقيييارير وا تيييوايت املعيييد؛ة لغيييرض التعمييييم؛ وتاييييوين ةرا هيييم وتقييميييا
 النقاابت وامل اركة يف أن طتها؛ وثارسة احلقوا األ رى املنصوص عليها يف القانون.

يير ال قييانون وسييا   ايفعيي ال الت ييويش االتييطناعد لعرقليية اسييتقبا  القنييوات  -٦٣ أو الييربام  وجيت
ونيييية  أو إشيييارات ايف اعييية أو التليهييييون أو ايفشيييارات األ يييرى الييييت تتبيييا علييي  ايف اعيييية أو التليهي

 (.٢٦موجات مر ر ؤا  املادة 
قانون ماية املعلوميات لتنلييم األميور املتعلقية مبمارسية   ٢٠١٤أاير/مايو  ٣واعتتمد يف  -٦٤

احل  يف التماإ املعلومات ومجعها وتلقيها وإرساؤا وإنتاجها وختهينها ونقلها واستخدامها  فايً  
 عن تطبي  تانولوجيات املعلومات وماية املعلومات.

شيباة م القيانو  لتطيوير القانون املتعل  ابلتنلي ٢٠١٤واعتتمد يف كانون األو /ديسمرب  -٦٥
يف تركمانسيتان. ويايرإ هيذا القيانون الاييما ت احلاوميية للحمايية يف  ايفنرتن  وتوف   دماوا

(  وحقيييوا ٣سيييياا ايفنرتنييي   وحقيييوا امليييواخنني ومصييياحلهم امل يييروعة  ومصيييا  الدولييية  امليييادة 
ومات املن ورة عل  ال باة املواخنني وحرايوم فيما يتعل  ابستخداال ايفنرتن  واحلصو  عل  املعل

(. ويتمث  أحيد األهيداإل الر يسيية للسياسية احلاوميية املتعلقية عتيوف   يدمات ايفنرتني  ٦ املادة 
اؤياكيي     ميين  يي   إرسييا يف  ييمان اسييتيادة اجلميييع عليي  قييدال املسيياواة ميين التوتييي  ال ييباد
 (.٧تقنية ابيفنرتن   املادة األساسية احلاومية وغ  احلاومية وتيانتها ليتس  رع  األجههة ال

وتيييوفر  يييدمات ايفنرتنييي  مصييييدر معلوميييات متاحييياً جلميييييع ميييواخ  عليييد . وأتييييبح   -٦٦
املةسسييات التعليمييية جمهييهة ابلوسييا   املتعييددة واألجهييهة احلاسييوعية العصييرية  وتسييتعم  أسيياليل 

ا ن هذا الو ع ال باب من احلصو  عل  تعليم      الصعيد العياملدمتميه علتعليمية تياعلية. ودت
ويسيييييتييد مجييييييع الطييييي ب يف  وإثيييييرا  حيييييياوم  وتوسييييييع ةفييييياقهم  وإمليييييامهم ابلتطيييييورات العلميييييية.

املةسسييييات التعليمييييية يف البلييييد  جميييييع مسييييتوايوا  ميييين  ييييدمات املاتبيييية ايفلارتونييييية  ودايييينهم 
يف ميييع يف وجييه اجلاحلصييو  عليي   ييدمات شييباة ايفنرتنيي  العاملييية. وفتتحيي  مقيياهد ايفنرتنيي  

العاتييمة ويف خمتلييف حمافلييات البليييد. وعليي  عييدد املسييتعملني املسييي لني لييدى مييهودي  يييدمات 
؛ ثييا دثيي  زايدة مبقييدار  ييعف ونصييف عليي  ٢٠١٦مسييتعم  يف عيياال  ٢ ٣9٥ ٠٠٠ايفنرتنيي  

 .٢٠١٣عدد امل رتكني يف عاال 
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 (55-113 اجلرائم املرتبكة بدارو الكرالية ااملساواة وعدل التمييز( االتوصية  
تاييي  تركمانسييتان  مبوجييل الدسييتور  املسيياواة يف احلقييوا واحلييرايت ايفنسييانية واملدنييية  -٦٧

واملسيياواة أميياال القييانون وا يياكم  عصييرإل النليير عيين االنتمييا  ايفثيي  أو لييون الب ييرة أو اجليينس أو 
أو املعتقييدات األتيي  أو امللاييية أو الصييية الرءييية أو ماييان ايفقاميية أو اللغيية أو االنتمييا  الييدي  

. وعناً  عل   ليف  تايمن الدولة املساواة عني اجلميع أماال القيانون أ رى ظروإلأي السياسية أو 
وا يياكم  عصييرإل النليير عيين أي ظييرإل ميين تليييف اللييروإل ووفقيياً ل تياقيييات الدولييية والصيياوك 
األ يييرى الييييت هيييد خيييرإل فيهيييا. وال داييين التيييذرت بي ظيييرإل مييين تلييييف الليييروإل للتميييييه  يييد 

 .غ همواخنني أو امل
يييي -٦٨ شييييعا  فتييييي  يف اليييييت تترتاييييل عمييييداً ميييين قييييانون العقييييوابت األفعييييا   ١٧٧ال املييييادة ر  وعت

حتقيييييار أي الالاراهييييية أو العييييداوة االجتماعييييية أو القوميييييية أو ايفثنييييية أو العرقييييية أو الدينييييية  أو 
دىن مين و يع غي هم جمموعة إثنية  فايً  عن الدعايية الييت تنسيل إىل امليواخنني و يعاً أءي  أو أ

 ايفث  أو العرقد.أو عل  أساإ انتما هم الدي  أو أتلهم االجتماعد أو القومد 
ويف  و  توتيات جلنية القاييا  علي  التميييه العنصيري  يعايف الربمليان علي  اسيتعراض  -٦9

  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.

 (70-113، و69-113، و58-113 امنو وحظر( التعذيو االتوصيات  
من الدستور عل  أنه ال جييوز إ اييات أي شيخر للتعيذيل أو العنيف  ٣٣تنر املادة  -٧٠

أو املعامليية أو العقوعيية القاسييية أو ال إنسييانية أو املهينيية  وال جيييوز إ ايييات أي شييخر لت ييارب 
ميين الدسيييتور  ال جييييوز  ٦٢خبييية أو علميييية أو عييارب أ يييرى ميين دون موافقتيييه. ومبوجييل امليييادة 

وال ياون تقدا أدلة أو ايفدال  ع هادة  د نيسه أو  د أقرب أقراب ه. إكراه أي شخر عل  
 لألدلة املنتهعة ابيفكراه النيسا  أو اجلسما  أو غ   ليف من الطرا غ  امل روعة أثر قانو .

فعييي   ويتيييي  تعرييييف. (١ ١٨٢وأ ييييي  إىل قيييانون العقيييوابت ميييادة جدييييدة هيييد امليييادة  -٧١
اليوارد  القانون الدود  ويعاس التعرييف  يف  "التعذيل"ميهوال اال اليت  دد مع األحا "التعذيل"

مييييين اتياقيييييية مناهايييييية التعيييييذيل وغييييي ه مييييين  يييييروب املعاملييييية أو العقوعييييية القاسيييييية  ١يف امليييييادة 
 ال إنسانية أو املهينة. أو

يي -٧٢ يير  وجيت  تعييذيباً الايييرر البييد  ال ييديد نسييبياً عوسييا   تتعتييربد إحليياا ال قييانون العقييوابت تعم 
 (.١٠٨سو  معاملة  املادة  أو

ووفقييياً لبييييا ت وزارة الدا ليييية    تييير د حييي  اآلن أي شيييااوى مييين أشيييخاص حمت يييهين  -٧٣
تتعليييي  ابلتعييييذيل أو املعامليييية املهينيييية  وال توجييييد أي سيييي  ت تبييييني ارتايييياب فعيييي  ميييين أفعييييا  

 التعذيل أو سو  املعاملة.
تان    تتعييرض عليي  حميياكم البلييد أي قايييااي مبوجييل للمحاميية العليييا يف تركمانسيي ووفقيياً  -٧٤

 ."التعذيل"من قانون العقوابت  املتعلقة عي  (١ ١٨٢املادة 
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 االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري  
فيما يتعل  عسياسة احلاومة الراميية إىل تنيييذ اتياقييات األميم املتحيدة األساسيية حلقيوا  -٧٥

ايفنسيييان والوفيييا  ابلتهاماويييا مبوجيييل القيييانون اليييدود ايفنسيييا   عيييدر ايفشيييارة إىل أن السيييلطات 
 .لميو يةلتتعاون مع اليري  العام  املع  شاالت اال تيا  القسري أو غ  الطوعد التاعع 

واليييية اليريييي  الييييت تيييد   يف نطييياا املسيييا    ع ييي نوي يييم  هيييذا التعييياون تبييياد  اآلرا   -٧٦
 ١٢أاير/ميايو و ١٧إجيرا ات أ يرى. فييد ختيا    وابهالعام   ععقد اجتماعات منتلمة مع ثثليي

األميييم املتحيييدة يف ماتيييل املمثييي  اليييدا م لرتكمانسيييتان ليييدى  ميييثً   عقيييد  ٢٠١٧أيلو /سيييبتمرب 
موقيف   ي   املناق يات عيرضمع  يربا  مين اليريي  العامي . و يف  ليف املاتل اجتماعاً جنيف 

 تركمانستان من التعاون مع اليري .
ربا   يييي   هييييذه ا ييييادوت عيييين اسييييتعدادهم ملواتييييلة احلييييوار مييييع حاوميييية اءييييوأعييييرب  -٧٧

ييي  تركمانسييتان ع يي ن املسييا   املتصييلة عوالييية اليرييي  العاميي . ويف الوقيي  نيسييه  أكييد ر يييس الير 
العام  أن نتا   هذه االجتماعات  ابيف افة إىل املعلومات اليت تقدمها تركمانستان ابنتلاال عن 
األفيييراد اليييذين يقاييييون أحاامييياً ابلسييي ن يف مةسسييياوا ايفتييي حية  سيييتة ذ يف االعتبيييار ليييدى 

 إعداد تقارير اليري  العام  يف دوراته العادية.

، 63-113، و62-113، و61-113 ظررررررررررو  االحتجررررررررراز االتوصررررررررريات  
 (57-112، و72-113، و66-113، و65-113، و64-113و

 .الوصررروو أم أمررراكر االحتجررراز وز رات مثلررري املنظمرررات الدوليرررة تلررر  ا مررراكر -٧٨
ومنلمييية األمييين  الل نييية( تتعييياون وزارة الدا ليييية عييين كثيييل ميييع الل نييية الدوليييية للصيييليل األمييير 

عوتيو  ثثليد املنلميات الدوليية إىل أمياكن االحت ياز.  والتعاون يف أورواب ع ي ن املسيا   املتعلقية
وتعتمد حاومة تركمانستان ووفيد الل نية ايفقليميد يف ةسييا الوسيط  سينوايً  طية عمي  يف إخيار 

  أجيرى ثثليو ٢٠١٤و ٢٠١١التعاون املتعدد األخراإل يف جما  الس ون. ويف اليرتة عني عيامد 
 .الل نة س  زايرات إنسانية إىل س ون خمتلية

  زار ثثلييو الل نيية املةسسيية ايفتيي حية اجلديييدة اءاتيية ابلنسييا  ٢٠١٤ويف متوز/يوليييه  -٧9
 DZ-K/8.يف إدارة شرخة حمافلة داشوغوز  وفت وا املرف  ععد نق  الس ينات إليه ) 

  زار املرف   أيايياً ر ييس مركيه منلمية األمين والتعياون يف ٢٠١٤ةب/أغسطس  ١9ويف  -٨٠
 د.أورواب يف ع   أاب

  زار ردسيييييا  البعثيييييات الدعلوماسيييييية لربيطانييييييا العلمييييي  ٢٠١٥أيلو /سيييييبتمرب  ٢٨ويف  -٨١
والييييوالايت املتحييييدة وأملانيييييا وفرنسييييا يف تركمانسييييتان ور يسييييا ماتييييل األمييييم املتحييييدة ايف،ييييا د يف 

 .DZ-K/8تركمانستان وماتل اال اد األورويب يف ع   أابد املةسسة ايفت حية 
لياً علي  إعيداد م يروت ميذكرة تيياهم عيني حاومية تركمانسيتان والل نية وجيري العم  حا -٨٢

 الدولية للصليل األمر ع  ن التعاون واألن طة ايفنسانية ليا دة األشخاص مسلويب احلرية.
أتعرميي  عييني احلاوميية والل نيية عليي  تييداع  لتنييييذ  ٢٠١٨وتيينر  طيية للتعيياون يف عيياال  -٨٣

 أحااال القانون الدود ايفنسا .
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ووفييد يايييم سيييرا  عييدة   وزار وفييد يايييم ثثلييني ملنلمييات دولييية معتمييدة يف تركمانسييتان -٨٤
كيانون   ٣١و ٢٠١٦كيانون األو /ديسيمرب   ٦تباعياً  يف   علدان أوروعية وسيي  اليوالايت املتحيدة

  مرف  احت از ايليرمني األحيدا  يف إدارة شيرخة حمافلية مياري يف ابيرامياد  ٢٠١٧الثا /يناير 
اءاتيية ابلنسييا  يف إدارة شييرخة حمافلية داشييوغوز. وكييان ميين عييني  DZ-K/8ةسسية ايفتيي حية وامل

امل يياركني  عليي  وجييه اءصييوص  ثثلييون عيين اليونيسييف وعيير م  األمييم املتحييدة ايف،ييا د  انععييون 
ليريييي  األميييم املتحيييدة القطيييري يف تركمانسيييتان  وعييين مركيييه منلمييية األمييين والتعييياون يف أورواب يف 

د  وعن ماتل االتصا  التاعع ل  اد األورويب  وعن سيارات الوالايت املتحدة وأملانيا ع   أاب
 وإيطاليا وفرنسا واململاة املتحدة.

  زار  بييي  است ييياري دود معييي  شقيييوا الطيييي  ٢٠١٧ت يييرين الثيييا /نوفمرب  ١٣ويف  -٨٥
 رمني األحييدا ومراقييل حلقييوا الطييي  ميين ماتييل اليونيسييف يف تركمانسييتان مرفيي  احت يياز ايليي

MR-K/18 .يف ابيراماد 
وشهدت اآلونة األ ي ة اتصياالت دعلوماسيية عسييارة أملانييا يف تركمانسيتان لتنلييم زايرة  -٨٦

ثثلد سيارات ععا البلدان األوروعية يف تركمانستان وسيارة الوالايت املتحدة وععيا املنلميات 
 الدولية إىل املةسسة ايفت حية اءاتة ابلرجا .

. تتي لف القيوانني اجلنا يية يف تركمانسيتان مين التشريو الودين املتعلق بتفتيش السجون -٨٧
وقييوانني ولييوا ي أ ييرى تسييتند إليييه. وتعييرض هييذه النصييوص  ٢٠١١قييانون تنييييذ العقييوابت لعيياال 

وقاييييا ها   العقييوابتابت  وإجييرا ات وشييروا إنيييا  أحااميياً ومبييادا عاميية تتعليي  عتنييييذ العقييو 
 القانون اجلنا د عل  الس نا .  أ رى منوتطبي  تداع 

وختايييع أميياكن االحت يياز لرتييد منييتلم تسييهر عليييه جلنيية الرقاعيية التاععيية لييسدارة ايفتيي حية  -٨٨
 العقاعية يف وزارة الدا لية  إ  عري زايرات دورية للمحت هين وتبحا أو اعهم وظروإل احت ازهم.

 .٢٠١٠ة ار/مييارإ  ٣١مبوجييل قييرار رمسييد تييادر يف وأتقييرت اللييوا ي املتعلقيية عل ييان الرقاعيية  -٨9
وتايطلع هذه الل ان عهايرات إىل أماكن سلل احلرية مت ياً مع  ططها السينوية. ويف الييرتة عيني 

زايرة إىل املرافييي  ايفتييي حية ومراكيييه احليييبس االحتيييياخد  ٦٨  أتجريييي  ٢٠١٧و ٢٠١٠عيييامد 
 ومركه الت هي  اءاص.

هيييد هيسيييات مسيييتقلة  رتيييد املةسسيييات ايفتييي حية مييين حييييا وتتيييوىل جليييان الرقاعييية  و  -9٠
العييش والصيرإل ظيروإل  ا للقانون وايفجيرا ات وال يروا املتعلقية ابحت ياز امليدانني؛ وتيوف ت امتثاؤت 

الرعاييية  السي نا  املييدانني يف أعمييا  تعيود ابلنيييع عليي  ايلتميع؛ وتقييدات  ؛ وإشييراكت الصيحد امل  ميية
لقانونية املتعلقية ابيففيراج امل يروا عين امليدانني  واالستعا ية عين جيه  للقواعد ا الطبية؛ واالمتثا ت 

لألقارب واألشخاص اآل رين عهايرة الس نا   من عقوابوم بشاا  من العقوعة أ ف؛ والسماظت 
لسجرا  الذي جييه للس نا  إحالة الطرود والتحيوي ت  هذه الهايرات؛ واالمتثا ت  املدانني  وتنليمت 

 اس ت أو تلقيها أو إرساؤا.املالية واملر 
ميين قييانون أمييني امللييا   حييي  ألمييني امللييا  أن يييهور  شرييية وميين دون  ١٨ووفقيياً للمييادة  -9١

إ طييييييار سيييييياع   أي هيسييييييات انععيييييية للدوليييييية أو للحاومييييييات ا لييييييية أو شييييييركات أو مةسسييييييات 
ايفتييي حية منلميييات  أايً كيييان شيييالها القيييانو  أو نلييياال ملايتهيييا  فاييييً  عييين املةسسيييات  أو

وغ هيييا مييين املةسسيييات املتخصصييية  ومراكيييه االحت ييياز السييياع  للمحاكمييية  ومرافييي  االحت ييياز 



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

GE.18-02888 16 

ولغ هيا مين القيوات واملةسسيات العسيارية  وحيي  ليه أن يعياين  يةلرتكماناالتاععة للقوات املسلحة 
 أو مع هيسات حاومية خمتصة أو مسةولني أو موظيني مدنيني.عصورة مستقلة أن طتها  

حاامييياً ابلسييي ن يف املةسسيييات ايفتييي حية املرافييي ت وتتتييياظ لألشيييخاص اليييذين يقاييييون أ -9٢
أمياكن النيوال ومرافي  الصيرإل الصيحد وكي  ميا فيهيا مين األساسية. وتستويف مراف  إيوا  السي نا  

والنلافييية مجييييع ال يييروا  ات الصيييلة  وت  يييم الليييروإل املنا يييية يف تركمانسيييتان. ويتتييياظ لنهال هيييا 
سيياحة العيييش وفييرص اءييروج إىل اؤييوا  والايييو   حياظيياً عليي  تييحتهم. وتتوافيي  يايييد ميين م مييا

مسييتوايت ايف ييا ة والتدفسيية والتهوييية والراحيية العاميية يف مرافيي  االحت يياز مييع املسييتوايت املطلوعيية 
إ ييا ة اتييطناعية كافييية لتماييينهم ميين القييرا ة أو العميي  ميين  ماييية تييحة السيي نا . وتتتيياظ ؤييمحل

 رهم.دون ايف رار عبص
أمتيار مرععية يف املرافي   ٤وينر القانون عل  أن مساحة العيش الدنيا لا  س ني هيد  -9٣

يف مرافيي  احت يياز النسييا  وايلييرمني األحييدا  واملست ييييات  ٥يف السيي ون  و ٣ايفتيي حية  و
احلالييية الراهنييية يف سييي ون البليييد هيييذه ال يييروا  تتبيييذ  جهيييود  وحرتييياً علييي  أن تسيييتويفا روسييية. 
 ت ظ املراف  املعنية وعديدها وترميمها وتوف  اءدمات الطبية وفرص العم  للس نا .حثيثة يف

ولقد أتجنهت أعميا  إتي حية كيربى يف ععيا املرافي  املوجيودة  وال تيها  مرافي  أ يرى قييد  -9٤
مليييون دوالر أمرياييد  ٦٧   تصيير أكثيير ميين ٢٠١٧و ٢٠١١ايفتيي ظ. ويف اليييرتة عييني عييامد 

ولييية لتمويييي  أعميييا  الت يييييد وايفتييي حات الايييربى ملرافييي  نلييياال السييي ون  ول يييرا  مييين ميهانيييية الد
املعييدات الطبييية. واسييتتخدم  هييذه األمييوا  لبنييا  عييدة مرافيي  منهييا مركييه جديييد للحييبس االحتييياخد 

يف ابيرامييياد  اليييذي  MR-K/16  تيييديره إدارة شيييرخة حمافلييية علقييان؛ وعييييادة يف سييي ن BL-D/5هييو 
  اليذي تيديره AH-D/1تديره إدارة شيرخة حمافلية مياري؛ ووحيدة لسييوا  يف مركيه احليبس االحتيياخد 

  يف مقاخعية غوكيدي   AH-K/3إدارة شرخة حمافلة أها ؛ وعيدة مبيان يف مركيه احليبس االحتيياخد 
 مبحافلة أها .

دوالر   ٦ ٣١٧ ٠٠٠تيل  إىل   اليت و ٢٠١٧واستتخدم  األموا  املرتودة يف عاال  -9٥
إتييي حات كيييربى ئلييي  عيييدة مبيييان  ولت يييييد مبيييان ومرافييي  لتحسيييني الصيييرإل الصيييحد يفجنييياز 

والنلافيييية  وتبييييدي  ال ييييباات الاهراب ييييية واملا ييييية يف ععييييا املرافيييي  ايفتيييي حية التاععيييية لييييسدارة 
 ح  اآلن. املبل يف املا ة من هذا  ٨٢حواد ايفت حية العقاعية يف وزارة الدا لية. وأتني  

  نتقحي  قييوانني ٢٠١١ة ار/ميارإ  ٢٥ويف أعقياب اعتمياد قيانون تنيييذ العقيوابت يف  -9٦
ولييوا ي وزارة الدا لييية  وعتييدل  اجلوانييل املتعلقيية عنليياال االحت يياز واحلماييية وايفجييرا ات وشييروا 

   ملوا متها مع  ليف القانون.جوانل أ رىاالحت از  و 
ختايييع مجيييع تيي حية مرافيي  ل سييتحماال وغسييي  امل عييس. و وتايييم مجيييع املةسسييات ايف -9٧

وتايطلع حمطات الصرإل الصحد وا طيات املعنيية ابألوعسية علي   .لتطه  ايفلهامداملراف  شهرايً ل
 الصعيد ا لد ععمليات املراقبة الصحية والواب ية يف املةسسات ايفت حية.

ات كافيية مين ليوازال النلافية الصيحية وحيص  الس نا   وفقاً لل دو  الييومد  علي  كميي -9٨
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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ملر يعات أو احلوامي  وييتت؛بع نلااٌل غذا د أعل  من حيا القيمة الغذا ية ابلنسيبة للسي ينات ا -99
واألحييييدا  والسيييي نا  املر يييي  واملصيييياعني  عاقييييات ميييين اليستييييني األوىل والثانييييية  و ليييييف وفقيييياً للقييييرار 

واملتعليييييي  مبعيييييياي   سييييييني تغذييييييية األشييييييخاص ا ت ييييييهين  ٢٠١٤نيسييييييان/أعري   ١١الرمسييييييد املييييييةر  
ة الت هييييي  وظييييروفهم املةسسييييات ايفتيييي حية ومراكييييه احلييييبس االحتييييياخد واملراكييييه اءاتيييية يفعيييياد يف

 املعي ية األ رى.

 يف املا ة من جمموت الس نا . ١٠ومتث  النسا  زها   -١٠٠

ت يييه السييي نا  األحيييدا  مبعيييه  انال عييين السييي نا  البيييالغني. وتوجيييد يف تركمانسيييتان  -١٠١ وحيت
الاييا ن يف ابيراميياد  الييذي  MR-K/18مةسسيية واحييدة الحت يياز ايلييرمني األحييدا   وهييد مرفيي  

ت    ٢  علغي  نسيبة األحيدا  ٢٠١٦قاتراً. ويف عياال  ٣٨س يناً مدا ً  من عينهم  ٨٥ه فيه حيت
يف املا يية ميين جممييوت عييدد املييدانني  وعلغيي  نسييبة األحييدا  ا اييوال عليييهم بحايياال غيي  سييالبة 

 يف املا ة. ٨٢للحرية 

انني  املليييييبس وأقيييييرت وزارة الدا ليييييية املعييييياي  املتعلقييييية ابلليييييوازال املصيييييروفة للسييييي نا  امليييييد -١٠٢
 ٢١املييةر   ١٨٤واألدوات املنهلييية ووسييا   االتصييا  ومييا إىل  ليييف( مبوجييل األميير رقييم  واألو 

  .٢٠١٤متوز/يوليه 

ت ييه  -١٠٣ وأتن يس  وحييدات خبيية يف أميياكن سييلل احلريية لتييوف  الرعاييية الطبيية للسيي نا . وحيت
األشخاص املصاعون ابلس  واملدمنون عل  الاحو  أو املخيدرات أو امليواد املخيد  رة ويعياجلون يف 
مست يييييات مةم؛نييية. أميييا السييي نا  اليييذين حيتييياجون إىل  يييدمات خبيييية متخصصييية  فيتنقليييون إىل 

  الييييذي تييييديره إدارة شييييرخة حمافليييية ميييياري. وتتيييينل؛م MR-K/15ملركييييهي التيييياعع لسيييي ن املست ييييي  ا
 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.

 ٣ ٥٨9 ٤٦٢   تصير مبلي  إمجياد قيدره ٢٠١٧و ٢٠١١مد ويف اليرتة املمتيدة عيني عيا -١٠٤
    تصير ؤيذا الغييرض٢٠١٧دوالراً أمريايياً مين ميهانيية الدولية ل يرا  معيدات خبيية حديثية  ويف عياال 

 دوالراً أمرياياً. ٢ ٢٣٥ ٧٤٢مبل  قدره 

ارة ويف إخييار  طيي  العميي  السيينوية اليييت تنيييذها ايفدارة ايفتيي حية العقاعييية التاععيية لييوز  -١٠٥
 وهد ايفدارة املسةولة عن مجيع الس ون يف البلد  أجرت األفرقة اليت شتال   صيصاً  الدا لية 

 DZ-K/8 زايرًة إىل مةسسية 9٨لهايرة مواقيع السي ون وتيتي ييها ولتقيدا املسياعدة والتيدريل العملييني 
ملمتيييييدة عيييييني النسيييييا ية الييييييت تيييييديرها إدارة ال يييييرخة يف حمافلييييية داشيييييوغوز يف الييييييرتة ا ايفتييييي حية

 .٢٠١٧و ٢٠١٣ عامد

ررار اب اررواي االتوصرريات أرلررال     ،35-112، و34-112حظررر العبوديررة واال اب
 (38-112، و36-112و

ييار ابألشييخاص إىل ماييية اليييرد وايلتمييع  و سييني -١٠٦  وييدتإل السياسيية احلاومييية ملاافحيية االع 
ار ابألشخاص وك يها وقمعها  وويسية الليروإل املواتيية  الت ريعات  ومنع األن طة املتعلقة ابالع 
لت هي   حااي االعار لهييً  عيدنياً ونيسيياً واجتماعيياً  والوفيا  اباللتهاميات الدوليية الييت تعهيدت 

 هبا الدولةت الطرإل يف هذا ايلا .
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  ٢٠١٦ت ييرين األو /أكتييوعر  ١٥  املعتمييد يف وييينر قييانون ماافحيية االعييار ابلب يير -١٠٧
يار وإجيرا ات ميني تيية الاييحية ل مين عيانوا  عل  لوا ي تتناو  مسي لة التعير إل علي   يحااي االع 
يار  من هذا الن اا ايفجرامد  فايً  عن مسيا   أ يرى تتعلي  ابيفجيرا ات اليع الية ملاافحية االع 

 ابألشخاص.

عييدي ت عليي  القييانون اجلنييا د وقييانون اجلييرا م ايفدارييية ومبوجييل هييذا القييانون  أتد ليي  ت -١٠٨
 وقانون نقاعة ا امني ومهنة ا اماة.

ييييد قييييانون ماييييية الدوليييية للايييييحااي وال ييييهود ٢٠١٦كييييانون الثا /ينيييياير   ١٢ويف  -١٠9   اعتتم 
وغييي هم مييين امل ييياركني يف ايفجيييرا ات اجلنا يييية. ويييينر هيييذا القيييانون علييي  منلومييية مييين التيييداع  

إىل  يمان مايية الدولية للاييحااي وال ييهود وغي هم مين امل ياركني يف ايفجيرا ات اجلنا ييية   مييةالرا
مبا ي م   مان س متهم ومايتهم االجتماعية  كما حيدد القواعد وايفجرا ات الواجل اتباعها 

 لتنييذ هذه التداع .

ار ابألشيخاص غي  م لوفية يف ا -١١٠   ٢٠١٦لبليد  فييد عياال غ  أن اجلرا م املنطوية عل  اع 
يف املا ة مين جمميوت عيدد القاييااي املرفوعية أمياال  ٠,٠٣علغ  نسبة القايااي املصنية يف هذه اليسة 

يف املا يية  ٠,٠٢ا يياكم  عينمييا علغيي  نسييبة األشييخاص املييدانني ابرتايياب جييرا م ميين هييذا القبييي  
 من جمموت عدد األشخاص املدانني.

  رتفعييي  يف ٢٠١٧و ٢٠١٣ليييية عييين الييييرتة ميييا عيييني عيييامد ووفقييياً لبييييا ت وزارة الدا  -١١١
يار ابألشيخاص"   (١ ١٢9قايية جنا ية مبوجل املادة  ٢٣ستان ناتركم من القانون اجلنيا د "االع 

يار. و  تتسي   إال   ٤٥وست   ما جمموعه  جردية واحيدة مين  شخصاً فق  عوتيهم  يحااي ل ع 
هي  ويم جنا يية ٢٠١٧هذا القبي  يف عاال  مواخنياً تركمانيياً فيميا يتصي  جيرا م مين  ٢٣إىل . ووج  

 هذا القبي .

ييييار ابألشييييخاص للييييييرتة  -١١٢  ٢٠١٨-٢٠١٦وأتقييييرت  طيييية العميييي  الوخنيييييية ملاافحيييية االع 
. وتييييوجه هييييذه اءطيييية ال يييياملة تييييداع  حمييييددة ٢٠١٦ة ار/مييييارإ  ١٨مبوجييييل قييييرار  رمسييييد يف 

ع م روت ايفجيرا ات  ار ابألشخاص. وو   التنييذيية املوحيدة املقرتحية للتعير إل علي  ملاافحة االع 
 ييحااي االعييار  والعميي  جييار عليي  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   

حااي االعييار. ويف الييرتة املمتييدة كتيبيات ومن يورات عيين حقيوا ايفنسييان وحقيوا املهيياجرين و ي
 ١٤   ومبسييياعدة ماتييل املنلميية الدوليييية لله ييرة يف تركمانسييتان  عتقيييد٢٠١٧و ٢٠١٦عييني عييامد 

إنييا  القيانون دورة تدريبيية ليا يدة ميوظيد  ١١اجتماعاً وحلقية عمي  ئلي  اجتماعيات إقليميية و
 ة  ربا  ومدرعني دوليني.والقتاياة وثثلد الراعطات الطوعية والسلطات ا لية  مب ارك

، 72-112ا قرروق االلتصررادية واالعتماعيررة والثقاريررة االتوصرريات أرلررال  -رابعا   
 (76-112، و75-112، و67-112، و66-112، و73-112و

يةدي دستور تركمانستان دوراً هاماً يف تعهييه األسيس القانونيية للدولية ويف  يمان تنيييذ  -١١٣
 ادية اجلارية يف البلد تنييذاً  جحاً.ايفت حات االجتماعية واالقتص
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 وقييد اعتمييدت سييلطات تركمانسييتان وشييرع  يف تنييييذ الييرب م  الييوخ  للتنمييية االجتماعييية -١١٤
  واليييرب م  الرمسيييد اليييوخ  املييينقي ع ييي ن  سيييني الليييروإل ٢٠٣٠-٢٠١١واالقتصيييادية للييييرتة 

  ٢٠٢٠ا ليية للييرتة املمتيدة حي  عياال  االجتماعية واملعي يية يف القتيرى والبليدات وامليدن واملراكيه
 . ٢٠٢٤-٢٠١٨االقتصادية لليرتة  -والرب م  الرمسد ع  ن التنمية االجتماعية 

ويف  ييو  ايفتيي حات اجليياري تنييييذها يف تركمانسييتان يف إخييار الييربام  و طيي  العميي   -١١٥
ماييية االجتماعييية. ويرمييد قييانون ايف،ا ييية الوخنييية  تتعييد؛  القييوانني عصييية دورييية  مبييا فيهييا قييانون احل

ميهانيييية تركمانسيييتان  علييي  وجيييه اءصيييوص  إىل تطيييوير اءيييدمات االجتماعيييية وإىل تيييوف  اليييدعم 
ص؛ييير سييينوايً ميييا يرعيييو علييي   يف املا ييية مييين ميييوارد امليهانيييية  ٧٥االجتمييياعد ال يييام  للسييياان. وخيت

 للقطات االجتماعد.

يف املا ييية مييين  ٤٠ها لييية تعييياد  ميييا يرعيييو علييي  ويف السييينوات األ ييي ة  اسيييتتثمرت مبيييال   -١١٦
النييات  ا لييد ايفمجيياد يف القطيياعني ايفنتيياجد واالجتميياعد  األميير الييذي يييد  عليي  تسييارت وتيي ة 

 التقدال الذي حيرزه البلد توب االنايماال إىل قا مة البلدان املتقدمة.

ن أ يح   منيذ ت يرين وتت ل  فعالية التداع  املتخذة يف هيذا الصيدد يف أن تركمانسيتا -١١٧
   م ن البلدان اليت ييوا نصيل اليرد من الد   فيها املتوس .٢٠١٢األو /أكتوعر 

 وابيف ييافة إىل  ليييف  يسيي   البلييد ارتياعيياً مسييتمراً يف معييدالت ،ييو نتاجييه ا لييد ايفمجيياد. -١١٨
  .٢٠١٧ ة يف عاال يف املا ٦.٥فعل  سبي  املثا   عل  معد  ،و النات  ا لد ايفمجاد ما نسبته 

وتيينر مجيييع هييذه الييربام  و طيي  العميي  وغ هييا ميين التييداع  الت ييريعية والتنليمييية عليي   -١١9
 إجرا ات اسرتاتي ية للحيلولة دون حدو  أي تدهور يف مستوى معي ة الساان.

فيد ك  عاال  يصيدتر مرسيوال رمسيد يقاييد عيهايدة املعاشيات التقاعديية واالسيتحقاقات  -١٢٠
يف املا ية. وقيد ارتييع  ١٠ة واملني الدراسية واألتجور يف مجيع قطاعيات االقتصياد عنسيبة االجتماعي

 ايفنياا العاال عل  القطات االجتماعد.

 ١٣٠  ارتيع عدد مةسسيات التعلييم قبي  املدرسيد عواقيع ٢٠١٧و ٢٠١٣وفيما عني عامد  -١٢١
أدى  ليييف إىل ارتيييات  مةسسيية يف مجيييع أاييا  البلييد. وقييد ١ ٠٦٦مةسسيية  ليصيي  جمموعهييا إىل 

تلمييذ  ليصي  جمميوت الت ميييذ  ٥٦ ٣٠٠عيدد الت مييذ يف مرحلية التعلييم ميا قبيي  املدرسيد عواقيع 
 تلميذ. ٢٤٤ 9٠٠يف هذه املرحلة إىل 

  ارتيييع عييدد املييدارإ يف نليياال التعليييم العيياال ٢٠١٧و ٢٠١٣ويف اليييرتة مييا عييني عييامد  -١٢٢
مدرسيييية يف مجيييييع أاييييا  البلييييد. وارتيييييع عييييدد  ١ ٨٦٥مدرسيييية  ليصيييي  جمموعهييييا إىل  ٨٣عواقييييع 

  .٢٠١٧خالل عنهاية عاال  ١ ٢٠٣ ١٠٠خالل ليص  عددهم إىل  ٢٤١ ٣٠٠الط ب عواقع 

 ٢١ ٧٠٠مدرسيية ونوييية مهنييية يف البلييد يبليي  عييدد الطيي ب امللتحقييني هبييا  ٤٢وهنيياك  -١٢٣
وعيدد الطي ب امللتحقيني ميدارإ  ٥  ارتيع عدد املدارإ املهنية عواقع ٢٠١٣خالل. ومنذ عاال 

 خالل. ٧ ٢٠٠هبا عواقع 

ويف كيي  عيياال  يرتيييع عييدد الطيي ب يف املةسسييات ا لييية واألجنبييية عليي  السييوا . فيييد  -١٢٤
 خالييل  ثييا دثيي  ٤١ ٣٠٠  عليي  العييدد ايفمجيياد للطيي ب يف مةسسييات التعليييم العيياد ٢٠١٧ عيياال

 . ٢٠١٣يف عاال يف املا ة مقارنة ابلنسبة املس لة  ٣٨زايدة نسبتها 
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 (70-112ورلم  69-112ا ق ا الصحة االتوصيتان رلم   

يف املا ية  ٢١تت ل  ايفتي حات املنييذة يف قطيات الرعايية الصيحية يف اليهايدة البالغية نسيبتها  -١٢٥
ص؛ييير حصييية كبييي ة مييين هيييذه امليهانيييية لليييربام  املتعلقييية ٢٠١٧يف ميهانيييية الرعايييية الصيييحية لعييياال  . وختت

 جناعية وتحة األال والطي  وتحة ال باب وتحة فسات ساانية أ رى معينة.ابلصحة ايف

يييذت تيييداع  لتعهييييه اؤياكييي  األساسيييية للرعايييية ٢٠١٧و ٢٠١٣وفيميييا عيييني عيييامد  -١٢٦   اختت
مست ييي   ٢٨الصييحية يف املنيياخ  الرييييية. واسييتتخدم  املييوارد املخصصيية ميين امليهانيييات ا لييية لبنييا  

   يف ا افلييات  وزو  دت العيييادات الرييييية واملراكييه الصييحية مبعييدات خبيييةمست ييي ٦٤جديييداً وتييرميم 
 حديثة وعسيارات إسعاإل  ثا أدى إىل توسيع نطاا اءدمات الصحية العامة.

 ٤مةسسييية جدييييدة  منهيييا  ٣٠وعتيييهزت اؤياكييي  األساسيييية للرعايييية الصيييحية أيايييياً ابفتتييياظ  -١٢٧
املاث؛ييية والطييوارا يف ع يي  ةابد ويف عواتييم ا افلييات؛ مراكييه للرعاييية  ٥عيييادات تييحية حايييرية و

ومراكيييه دوليييية كيييربى تقيييدال  يييدمات يف جمييياالت خيييل األسييينان  وخيييل القليييل  وخيييل األعصييياب  
منت عيات تيحية؛ ومركيه جمتمعيد للصيحة  ٣وخل الغدد الصما   واجلراحة  وتيحة األال والطيي   و

لغييية اءطيييورة؛ ومركيييه للت يييريي والبحيييا العلميييد. والتغذيييية؛ ومركيييه للوقايييية مييين العيييدوى ابألميييراض البا
 وع وة عل   ليف  جتددت عيادانن جامعيتان ألمراض العيون وخل األسنان.

سييريراً يف  ٦٨٠والعميي  جييار عليي  ت ييييد عييدد ميين املرافيي   منهييا مست ييي  عيياال عسييعة  -١٢٨
يف منطقية  سريراً يف ماري  ومنت ع تحد ١٢٠تركمان ةابت  ومركه لصحة األال والطي  عسعة 

 شخر. ٢٠٠أفازا السياحية الوخنية دان أن يستوعل عدداً يص  إىل 

وافت تح  اجلامعية الطبيية احلاوميية كليتيني جدييدين  أحيدا ا للطيل الراي يد واأل يرى  -١٢9
للطل العساري  واستحد ث  عر جماً تدريباً يف جما  جديد  أال وهيو جميا  الطيل املسياعد علي  

 عر م  دراسات عليا. ٤٧عر جماً جامعياً و ١٣٠ي . واستتحد  ما جمموعه التعايف والطل البد

وجييييري تنيييييذ اسيييرتاتي ية لتطيييوير تيييناعة األدويييية مييين أجييي   سيييني حصيييو  مجييييع اليسيييات  -١٣٠
  ارتيييييع عييييدد ٢٠١٧و ٢٠١٣السيييياانية عليييي  الرعاييييية الصييييحية اجليييييدة. ويف اليييييرتة مييييا عييييني عييييامد 

 اً " الت ارييييية مبعييييد  الايييييعف تقريبييييTurkmendermansenagatراعطيييية "ال ييييركات الصيييييدالنية التاععيييية ل
 ٤٠٠ارتيع إنتاج األدوية عواقع أرععة أ عاإل. وتنت  ال ركات التاععية ؤيذه الراعطية ميا يرعيو علي   عينما

 نوت من أنوات األدوية واملنت ات الطبية املدرجة يف قا مة األتناإل اليت تتبات للساان بسعار خمياية.

؛ وعلغي  ٢٠١٢يف املا ية مقارنية ععياال  ٦  ارتيع عيدد اليوالدات عنسيبة ٢٠١٦ويف عاال  -١٣١
  مولود حد. ١٠٠ ٠٠٠يف املا ة من ك   ٣.٦نسبة الوفيات النياسية 

مولود حد؛ وعلي  معيد  وفييات  ١ ٠٠٠ر يعاً من ك   ٢١وعل  معد  وفيات الر ع  -١٣٢
موليود  ١ ٠٠٠مولوداً مين كي   ١٣و  من حياته( املواليد  أي احتما  وفاة املولود يف ال هر األ

يف املا ة؛ وعلغ   ١٠٠حد؛ وعلغ  نسبة الوالدات اليت أشرإل عليها أ صا يون تحيون مهرة 
يف املا يية؛ وعلغيي   99,9نسييبة احلصييو  عليي  الرعاييية السيياعقة للييوالدة  زايرة واحييدة عليي  األقيي ( 

عاميياً واليي أ يسييتخدمن وسييا    ٤9و ١٥ نسييبة النسييا  املتهوجييات اليي أ تييرتاوظ أعمييارهن عييني
 .(١ يف املا ة ٥٠.٢منع احلم  

  ال جييييوز ملييين تقييي  ٢٠١٥أاير/ميييايو  ٢٣ووفقيياً ألحاييياال قيييانون الصيييحة العامييية امليييةر   -١٣٣
هايييين إال مبوافقييية  طيييية مييين أولييييا  أميييورهن أو األوتييييا  علييييهن  ١٨أعميييارهن عييين  عامييياً أن جيت

 ط .و  ن من ايللس االست اري ال
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شهراً واليذين تلقيوا اللقاحيات  ٣٥و ٢٤وتبل  نسبة األخيا  الذين ترتاوظ أعمارهم عني  -١٣٤
 .(٢ يف املا ة 9٥.٣املدرجة يف جدو  التحصني الوخ   شلو  عيد مي دهم األو   

وقيييد أدى اسيييتحدا  عيييرام  فحييير إىل  سيييني الا يييف املباييير عييين حييياالت ايفتييياعة  -١٣٥
 ابلسرخان.

وسييا   ايفعيي ال علي  إ كييا  الييوعد العياال ابلقايييااي الصييحية  مبيا يف  ليييف ب،يياا  وتعمي  -١٣٦
 العيش الصحية والعادات الايارة وستب  الوقاية من األمراض املعدية وغ  املعدية.

، 75-112، و74-112ميرررال الشررررا واملراررررق الصرررحية االتوصررريات أرلرررال   
 (76-112و

عي يية يف املنياخ  الريييية  جييري اختيا  إجيرا ات يف عغيية  سيني الليروإل االجتماعيية وامل -١٣٧
يف  إخار النسخة اجلديدة من الرب م  الرمسيد اليوخ  املتعلي  عتحسيني الليروإل االجتماعيية واملعي يية

وكيذليف يف إخيار اليرب م   ٢٠٢٠القرى والبليدات وامليدن واملراكيه ا ليية للييرتة املمتيدة حي  عياال 
 اانية يف تركمانستان مبياه ال رب النقية.العاال يفمداد املراكه الس

ويف إخار عر م   سني اللروإل االجتماعية واملعي ية يف القيرى  ت يم  املبيادرات الييت  -١٣٨
ذت منذ عاال  يفمداد القيرى ابمليياه الصياحلة لل يرب ميد  أ عييل ميياه علي  خيو  أكثير  ٢٠٠٨اختت

 ٦٠٠كيلييومرت  وحييير زهييا    ١ ٧٠٠كيلييومرت  وإن ييا  قنييوات تصييريف عليي  خييو    9 ٢٠٠ميين 
 هياك  تصريف. ٥حمطات ملعاجلة املياه و ٦عسر  وإن ا  

وقد  سن احلصو  عل  مياه ال رب عياي  اجلهود الييت عتيذل  يف إخيار اليرب م  العياال  -١٣9
. ٢٠٢٠يفميييداد املراكيييه السييياانية يف تركمانسيييتان مبيييياه ال يييرب النقيييية للييييرتة املمتيييدة حييي  عييياال 

يينة لسمييداد مبييياه وارتيعيي   نسييبة السيياان الييذين يعي ييون يف أسيير معي ييية تسييتخدال مصييادر حمس؛
. وحيصيي  مجيييع سيياان املنيياخ  احلايييرية تقريبيياً (٣ يف املا يية ٨٢,٨يف املا يية إىل  ٧٠,٨ال ييرب ميين 

يف  ٧٣.٢يف املا ة من ساان املناخ  احلايرية  عينما تبلي  هيذه النسيبة  9٧.٨عل  مياه ال رب  
 .(٤ املناخ  الرييية املا ة يف

وترتييد املةسسييات التاععيية لييسدارة احلاومييية للخييدمات الصييحية والواب ييية التاععيية لييوزارة  -١٤٠
الصحة والصناعات الطبية مستوايت إنتاج مياه ال رب واسته كها رتداً مسيتمراً. وميا انياي  

 99ع لتصي  إىل نسبة الساان الذين دانهم الوتو  إىل  دمات الصرإل الصحد ا سينة ترتيي
يف املا يية. وتبلييي  نسييبة السييياان الييذين يعي يييون يف أسييير معي ييية تسيييتخدال مرافيي  تيييرإل تيييحد 

 .(٥ يف املا ة 9٨,٦ونلافة تحية غ  م رتكة مع أسر معي ية أ رى 

ا ارررررررواي املصرررررررابون بفرررررررريوا نقرررررررص املناعرررررررة البشررررررررية/اإليدز االتوصررررررريات   
 (79-112، و78-112، و77-112 أرلال

تييي  األن يييطة املنييييذة يف إخيييار اليييرب م  اليييوخ  ملاافحييية ايفتييياعة عيييي وإ نقييير تتوا -١٤١
املناعة الب رية يف تركمانستان  مع توسيع نطاا حصو  خمتلف اليسيات السياانية علي   يدمات 
االست ييارة واليحيير فيمييا يتعليي  عييي وإ نقيير املناعيية الب ييرية واختييا  مبييادرات لتحسييني إعيي ال 

 ا ال باب  عسب  الوقاية من ايفتاعة هبذا الي وإ.عامة اجلمهور  وال سيم
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ييع  مو ييع التنييييذ يف عييامد  -١٤٢ املبييادا التوجيهييية وعروتوكييوالت الرعاييية  ٢٠١٥و ٢٠١٣وو  
 السريرية املتعلقة ابلوقاية من ايفتاعة عي وإ نقر املناعة الب رية.

هامييييد ابلنسييييبة للنسييييا  والا ييييف عيييين ايفتيييياعة عييييي وإ نقيييير املناعيييية الب ييييرية جميييياٌ  وإل -١٤٣
احلوامييي   واملتربعيييني ابليييدال واملسيييتييدين منيييه  وامليييوظيني الطبييييني اليييذين يلمسيييون سيييوا   أجسييياال 
يي  والتهيياب الابييد الي وسييد  املر يي   واملر يي  اءا ييعني لل راحيية  واملر يي  املصيياعني ابلسييرخان والست

 معدية أ رى. أو بمراض

القيييانون املتعلييي  ابلوقايييية مييين انت يييار األميييراض الييييت يسيييببها فييي وإ  ٢٠١٦واعتتميييد يف عييياال  -١٤٤
نقييير املناعييية الب يييرية  أي العيييدوى ابليييي وإ(  ثيييا ييييد  علييي  ميييدى كييييا ة هيسيييات التنلييييم والرتيييد 

وإ احلاومية يف ماافحة انت ار العدوى ابلي وإ. وحيدد القانون أنوات اليحوص الطبيية املتعلقية عيي  
 له مة ابءايوت ليحوص خبية لي وإ نقر املناعة الب رية.املنقر املناعة الب رية وقوا م اليسات 

دورة  ٦ ٠٠٠وأجييرى األ صييا يون العيياملون يف مراكييه الوقاييية ميين ايفيييدز مييا يرعييو عليي   -١٤٥
يف جمييا  تدريبييية ليا ييدة أ صييا يد الرعاييية الصييحية  مبيين فيييهم العيياملون يف جمييا  الرعاييية األولييية  

 الوقاية من ايفتاعة عي وإ نقر املناعة الب رية ومعاي  الس مة يف إجرا  اليحوص الطبية.

وعغية إ كا  وعد ال باب يف مةسسات التعليم العاال ويف مدارإ التعليم الثانوي والعاد  -١٤٦
ا يدة املسيتديرة مناق ية مين مناق يات امل ٣ ٠٠٠وامله  عي وإ نقر املناعة الب رية/ايفيدز  عتقيدت 

جلسية حيوار حاييرها عتر ي   ٢ ٠٠٠شيخر  كميا عتقيدت حيواد  ١٣٥ ٠٠٠مب اركة أكثر مين 
 م ارك. ١١٨ ٠٠٠  ؤا مقاخع فيديو ووزع  كتيبات ومن ورات شايور أكثر من 

جلسييية حيييوار ليا يييدة األفيييراد العسييياريني وايلنيييدين اجليييدد يف  ٧٢٠وعتقيييد ميييا جمموعيييه  -١٤٧
وحيييدات حيييرإ احليييدود والوحيييدات التاععييية ليييوزارة الدا ليييية. وحايييير تلييييف القيييوات املسيييلحة ويف 

 م ارك  وعتر     ؤا مقاخع فيديو ووزع  كتيبات. ٧٢ ٠٠٠اجللسات 

ودان لألفراد من عامة اجلمهور  مبين فييهم اليسيات املعر ية ءطير ايفتياعة ابيفييدز  أن  -١٤٨
اءي  السييا ن اليذي يتييوىل ت يغيله املركييه حيصيلوا علي  املعلومييات جميا ً وع ييا  سيري عيين خريي  

شيخر هيذا  ٣ ٠٠٠الوخ  للوقاية من ايفيدز. و    اليرتة امل مولة ابلتقريير  اسيتخدال زهيا  
 اء  السا ن.

، 83-112، و82-112، و20-113ا رررق ا التعلررريم االتوصررريات أرلرررال   
 از((70-112، و81-112، و80-112و

مرسييوماً ع يي ن تعهيييه نليياال التعليييم يف البلييد   ٢٠١٣ أتييدر ر يييس تركمانسييتان يف عيياال -١٤9
عامياً ت يم  مرحلية التعلييم الثيانوي العياال.  ١٢وأقر  ارخة الطري  ل نتقا  إىل دورة تعليم ميدوا 

  أياياً. ٢٠١٣واعتتمد قانون التعليم  عصيغته املعدلة  يف عاال 

ويييية مثييي  أساسييييات عليييم وأت ييييف عيييدد مييين املوا ييييع اجلدييييدة إىل مييينه  امليييدارإ الثان -١٥٠
 االقتصيياد  والدراسييات البيسييية  والييرتا  الثقييايف لرتكمانسييتان  وثقافيية العييا   ودراسييات السييلوك 
 وتانولوجيات املعلومات واالتصاالت واالعتاار التانولوجد  والنمذجة الراي ية  والتصميم البيا .

اال تعلييم عيا   ي مسيتويني   عيدأ العمي  عنلي٢٠١٤/٢٠١٥واعتداً  من العياال الدراسيد  -١٥١
  درجة الباالوريوإ ودرجة املاجست (.

 وما انييف عدد الط ب امللتحقني مبةسسات التدريل امله  يرتيع سنوايً. -١٥٢
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وقييد هتيسيي  اللييروإل املواتييية يفعطييا  كيي  خالييل فرتيية الوتييو  إىل نلييم املعلومييات يف  -١٥٣
تتعييد مبثاعيية مييد   إىل املةسسييات العلمييية والتعليمييية البلييد وإىل ال ييباات احلاسييوعية العاملييية اليييت 

 الرا دة وال ركات العاملة يف قطاعد الصناعة التحويلية واءدمات.

ويف كيييي  عيييياال  ييييييوز ت ميييييذ وخيييي ب ومعلمييييون ميييين املةسسييييات التعليمييييية يف تركمانسييييتان  -١٥٤
ميون مين مةسسيات التعلييم   ميث ً  فياز خي ب ومعل٢٠١٧مبيداليات يف أوملبياد ايفنرتني . فييد عياال 

ميداليييييية   هبيييييية وفاييييييية وعرونهيييييية( يف أوملبيييييياد ايفنرتنييييي  الدوليييييية   ١9٧العييييياد واملهييييي  مبيييييا جمموعيييييه 
 ميدالية. ٦٦الذي فازوا فيه مبا جمموعه  ٢٠١٣ميدالية مقارنة ععاال  ١٣١بكثر من  أي

معليم يف  ١9 ٣٠٠ معليم إىل ١٥ ٥٠٠وارتيع عدد املعلمني يف املدارإ االعتدا يية مين  -١٥٥
  .٢٠١٦/٢٠١٧و ٢٠١٣/٢٠١٤اليرتة املمتدة عني العامني الدراسيني 

 ويتم التدريس يف املةسسات التعليمية يف البلد ابللغتني الوخنية والروسية. -١٥٦

يف  ٠.٥٦إىل  ٠.٥٢وارتيع  نسبة الطالبيات إىل الطي ب يف مرحلية التعلييم العياد مين  -١٥٧
  .٢٠١٦/٢٠١٧و ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسيني  اليرتة ما عني العامني

يف املا ييية  ٠,٢  علغييي  نسيييبة األشيييخاص  وي ايفعاقييية ٢٠١٤/٢٠١٣ويف العييياال الدراسيييد  -١٥٨
. ٢٠١٦/٢٠١٧يف املا يية يف العيياال الدراسييد  ٠.٣ميين خيي ب املييدارإ الثانوييية  وعلغيي  هييذه النسييبة 

 إحصيا ات عين الطي ب  وي ايفعاقية أما يف مةسسيات التيدريل املهي  الثانويية والعلييا  فليم تاين توجيد
  الييذي ت يي  ايفحصييا ات إىل أن نسييبتهم يف تليييف املةسسييات ٢٠١٦/٢٠١٧حيي  العيياال الدراسييد 

 يف املا ة عل  التواد. ٠.٠٣يف املا ة و ٠.٠١علغ  

عامياً  ١٥وترعو نسبة ايفملاال ابلقرا ة والاتاعة يف تيوإل األشيخاص البيالغني مين العمير  -١٥9
 .(٦ يف املا ة 99.9أو أكثر عل  

يف املا ية مين جمميوت ايفنيياا مين ميهانيية الدولية  ٢٣ودث  ايفنياا عل  التعليم أكثر من  -١٦٠
 . ٢٠١٦يف عاال 

 (84-112ورلم  68-112ا ق ا التنمية االتوصيتان رلم   

كان  تركمانستان من أتوىل علدان العا  اليت استهل  م اورات هبدإل تاييف أهداإل  -١٦١
نمية املستدامة مبا ي  م السياا الوخ . وو ع  احلاومية وفريي  األميم املتحيدة القطيري  طيًة الت

لتنيييييذ هيييذه األهيييداإل يف تركمانسيييتان علييي  ثييي   مراحييي . وقيييد عيييدأ تنيييييذ املرحلييية األوىل  الييييت 
. ٢٠١٦وانتهييي  يف ة ار/ميييارإ  ٢٠١٥ت يييم   دييييد االحتياجيييات  يف ت يييرين األو /أكتيييوعر 

هييدفاً ميين دون  ١٦9هييدفاً ميين أتيي   ١٢١ يياورات اليييت أجرييي   أتوتييد ابعتميياد ونتي يية للم
 ٣9مةشييراً  منهييا  ١9٧هييدفاً يف  ييو  اللييروإل السييا دة يف البلييد  واعتتمييد  ٢٧تعييدي   وعتييد    

ع عل  الصعيد الوخ .  مةشراً و  

وغايتهييا    أقيير جملييس الييوزرا  قا ميية أهييداإل التنمييية املسييتدامة٢٠١٦ويف أيلو /سييبتمرب  -١٦٢
 ومةشراوا اليت مت تايييها مبا ي  م السياا الوخ .

  أقر ر يس تركمانستان  طة عم   لتنييذ أهداإل ٢٠١٧ت رين الثا /نوفمرب  ١٧ويف  -١٦٣
 التنمية املستدامة اليت اعتمدوا الدو  األعايا  يف األمم املتحدة  عل  الصعيد الوخ .
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نليياال عليي  املسييتويني السياسيياأ والتقيي  يتيي لف ميين كيي  ميين و قيقيياً ؤييذه الغاييية  أن يي   -١٦٤
الل نة الرفيعة املستوى املعنية عتنييذ أهداإل التنمية املستدامة والل نة التقنيية امل يرتكة عيني الوكياالت 

 واملعنية عتنسي  تنييذ أهداإل التنمية املستدامة.

التقنييية امل ييرتكة عييني الوكيياالت واملعنييية  وتتييوىل وزارة املالييية وال ييةون االقتصييادية رمسيية الل نيية -١٦٥
 عتنسي  أهداإل التنمية املستدامة.

 ،51-112 ،42-112 ،44-112 ،84-112حقوق املررأة االتوصريات   
 ،49-112، 40-112 از(،112-30 ،112-32 ،112-49 ،112-53
112-46) 

 ،48-112 ،47-112 ،45-112 ،46-112التمييررررررررز ضررررررررد املرررررررررأة ا  
112-41، 112-33، 112-43 ،112-50) 
 للدوليية الطييرإل دور ر يسييد تلعبييه يف ترسيييخ املبييدأ الدسييتوري املتمثيي  يف التسيياوي يف احلقييوا -١٦٦

 الدولية املتعلقة ابملساواة عني اجلنسني.  تواحلرايت والوفا  اباللتهاما
 -وتنعاس مسا   النهوض ابجلنسني يف عرام  تركمانستان الوخنية للتنمية االجتماعيية  -١٦٧

 االقتصادية. 
  اعتتمييدت  طيية العميي  الوخنييية ع يي ن املسيياواة عييني ٢٠١٥كييانون الثا /ينيياير   ٢٢ويف  -١٦٨

  مبوجل قرار رمسد. واءطة وثيقية شياملة  يدد ٢٠٢٠-٢٠١٥اجلنسني يف تركمانستان لليرتة 
هييداإل االسييرتاتي ية للنهييوض ابملسيياواة عييني اجلنسييني قصييد متهيييد الطرييي  ملهيييد توسيييع م يياركة األ

 االقتصادية والثقافية وايفنسانية يف علد . -السياسية واالجتماعية  -املرأة يف احلياة االجتماعية 
  اعتميييد الربمليييان قيييانون الاييييما ت احلاوميييية لتسييياوي ٢٠١٥ةب/أغسيييطس  ١٨ويف  -١٦9
أة يف احلقيوا  الييذي يينر علي   ييما ت الدولية فيميا يتعليي  ابلتسياوي يف احلقيوا والتسيياوي املير 

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. 
وييينر دسييتور الييب د وتيينر قوانينهييا املتعلقيية ابلعميي  عليي  أن لايي  فييرد احليي  يف العميي   -١٧٠

 ويف ثارسة تقديره يف ا تيار عم  ومهنة وماان عم  والتمتع علروإل عم  ةمنة وتحية. 
 وحيلر قانون العم  التمييه يف العم  ألي سبل من األسباب. -١٧١
علييي  احلمايييية القانونيييية مييين  ٢٠١٦حهيران/يونييييه  ١٨ويييينر قيييانون العمييي  الصيييادر يف  -١٧٢

مجيييع أشيياا  التمييييه ورفييا الت ييغي  عييدون مييربر أو اليصيي  غيي  امل ييروت أو إكييا  العقييد عييدون 
 وجه ح  ألي عقد عم . وينر أياياً عل  احلماية يف حالة البطالة. 

ان حقييوا النسييا  العييام ت واألخيييا  واألشييخاص وحلماييية األمهييات واألخيييا  ولايييم -١٧٣
 وي ايفعاقيية ومصيياحلهم امل ييروعة  يتايييمن قييانون العميي  أحااميياً  اتيية ع يي ن عميي  املييواخنني 
املنييدرجني يف هييذه اليسييات  مبييا يعاييس اهتميياال الدوليية اءيياص ابألشييخاص الييذين يتطلبييون ماييية 

  مدة عملهن  احلي  يف إجيازة مدفوعية اجتماعية وقانونية معهزة. وللنسا   عصرإل النلر عن خو 
ييني هييذه ايفجييازة ل ييخر ة يير يتييوىل فعلييياً  األجيير لرعاييية أخياؤييا حيي  سيين الثالثيية. ودايين أن متت
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رعاية الطي   مبا يف  ليف والد الطي . وأثنا  إجازة رعايية الطيي  حييتي  العامي  ابحلي  يف العيودة 
 (.9٧إىل عمله أو منصبه  املادة 

 ميين وزارة العميي  واحلماييية االجتماعييية وابلتوافيي  مييع ميت ييية املعيياي  احلاومييية ومبوجييل أميير -١٧٤
قواعيد فيمييا يتعلي  ابألثقييا   ٢٠١٦ووزارة الصيحة والصيناعة الطبييية  اعتتميدت يف ةب/أغسييطس 
 عاماً رفعها أو ملها.  ١٨القصوى اليت قد يتطلل من النسا  أو األشخاص دون سن 

عميي  واحلماييية االجتماعييية ووزارة الصييحة والصييناعة الطبييية عو ييع قا ميية وتقييوال حالييياً وزارة ال -١٧٥
 ابملهن والوظا ف والواجبات اليت تنطوي عل  ظروإل عم  مايرة أو  طرة ويقيد فيها عم  النسا .

ويعاييس ميييدى م يياركة امليييرأة يف سييوا العمييي  مسييتوى ن ييياا املييرأة االقتصيييادي. فييييد  -١٧٦
يف  ٤٥.١يف املا ة من الساان الن طني اقتصادايً و ٤٢.٨ كان  النسا  دثلن نسبة  ٢٠١٦ عاال

 املا ة من إمجاد عدد الساان العاملني فعً .
  وهبيييدإل  لييي  فيييرص وظيييروإل أوسيييع نطاقييياً ملمارسييية امليييواخنني ٢٠١٥ويف أاير/ميييايو  -١٧٧

 تاجييية حلقهيم الدسييتوري يف العميي  وزايدة تييوف  ظيروإل العميي  ال  يي  للسيياان وتطيوير قييدرة البلييد ايفن
أتدر ر يس تركمانستان قراراً يقر فيه عر جماً لتعهيه قطيات العمالية و لي  ميواخن شيغ  جدييدة يف 

   فايً  عن  طة عم  لتنييذ الرب م .٢٠٢٠-٢٠١٥تركمانستان لليرتة 
 ٥ ٥٠٠   وأتن ي ٢٠١٦موخن شغ  جدييد يف تركمانسيتان يف عياال  ٧ ٨٠٠ومت  ل  زها   -١٧٨

. واليييهايدة يف عيييدد ميييواخن ال يييغ  قيييد حركهيييا أساسييياً قطيييات ٢٠١٧ ميييوخن شيييغ  ة ييير يف عييياال
 التصنيع الذي ازداد فيه عدد مواخن ال غ  ث   مرات تقريباً.

شييخر يف وكيياالت الت ييغي  العمومييية؛ وكييان الييرقم  ٧٤ ٠٠٠ستيي     ٢٠١٧ويف عيياال  -١٧9
 املا ية يف 9٢شخر. وكان  نسيبة احلاتيلني علي  شيغ   ٨٠ ٣٠٠عواقع  ٢٠١٥ابلنسبة لعاال 

. وميين إمجيياد عييدد األشيخاص الييذين ستيي لوا لييدى وكيياالت ٢٠١٥يف عيياال  9٢.٢و ٢٠١٧يف عياال 
. ٢٠١٥يف املا يية يف عيياال  ٢9و ٢٠١٧يف املا يية يف عيياال  ٣٠الت ييغي  العمومييية مثليي  النسييا  نسييبة 

 ٢٠١٧يف عياال  يف املا ة من مواخن ال يغ  ٨9.٢ومن إمجاد عدد النسا  املس  ت مت توف  نسبة 
 .٢٠١٥يف عاال  ٨9.٣و

  أتييدر وزييير العميي  واحلماييية االجتماعييية أمييراً يقيير فيييه ٢٠١٦ويف كييانون الثا /ينيياير  -١٨٠
يف املا ية مين إمجياد عيدد ميواخن ال يغ   ٥لوا ي ي يرتا مبوجبهيا علي  ال يركات ختصيير نسيبة 

يية وللعيا لني الوحييدين لألشخاص  وي ايفعاقة ايلازين للعم  يف إخار عرام  إعادة الت هي  اليرد
 عاماً أو ؤم إعاقات. ١٨لألسر الاب ة العدد اليت تق  أعمار أخياؤا عن 

ميين الدسييتور حييي  للعيياملني احلصييو  عليي  أجيير متناسييل مييع كمييية  ٤9ومبوجييل املييادة  -١٨١
أن يقيي  عيين األجيير األدىن الييذي  ييدده الدوليية.  زعملهييم ونوعيتهييا. ومقييدار هييذا األجيير ال جيييو 

 احلام الدستوري ينعاس يف العديد من مواد قانون العم .وهذا 
ومبدأ تساوي األجر عند تساوي قيمة العم  ليس قاعدة رءيية وإ،يا يتطبي  يف املمارسية  -١٨٢

 االجتماعية والقانونية. 
وشسل ايفحصا ات الرءية املقدمة من دا رة ايفحصا  احلاومية  فإن مستوايت أجور  -١٨٣

ىل حد ما يف خمتلف قطاعات االقتصاد. وابلنسبة ل قتصاد كا  كان أجير امليرأة النسا  مرتيعة إ
اخنيايييي  تلييييف الثغيييرة  ٢٠١٦يف املا ييية؛ ويف عييياال  ١٣أقييي  مييين أجييير الرجييي  عنسيييبة  ٢٠١٥ يف
 يف املا ة.  ١٢ إىل
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  ٢٠٢٠-٢٠١٦ ويف إخار  طة العم  الوخنيية ع ي ن حقيوا ايفنسيان يف تركمانسيتان للييرتة -١٨٤
زارة العميي  واحلماييية االجتماعييية وماتييل عيير م  األمييم املتحييدة ايف،ييا د يف تركمانسييتان  تتنيييذ و 

ويتمثي   ٢٠١9-٢٠١٧ م روت "تعهيه القدرة يف ختطيي  وتنيييذ سياسية العمي  والعمالية" للييرتة
 هدفها يف دعم وختطي  وتنييذ سياسات واسرتاتي يات العم  والعمالة. 

عليي  تعهيييه وتعميي  التعيياون الييدود يف هيذا ايلييا   وال سيييما  وتعلي  الدوليية أ ييية  اتية -١٨٥
التعاون مع األميم املتحيدة وغ هيا مين املنلميات الدوليية  األمير اليذي يسياهم يف و يع املهييد مين 
االسييرتاتي يات ميين أجيي   قيييي  املسيياواة عييني اجلنسييني يف املنطقييية و سييني الت ييريعات الوخنيييية  

 امة ملصاحلها.ومتاني املرأة  واحلماية الع
وانتخيياب تركمانسييتان يف ايللييس التنييييذي ؤيسيية األمييم املتحييدة للمسيياواة عييني اجلنسييني  -١٨٦

  ويف ايللييس ٢٠٢٢-٢٠١٨  ويف جلنيية و ييع املييرأة لليييرتة ٢٠١٨-٢٠١٦ومتاييني املييرأة لليييرتة 
كة علد  يف   قد مه؛د الطري  مل ار ٢٠٢٠-٢٠١٨التنييذي ملنلمة األمم املتحدة للطيولة لليرتة 

و ع وتطوير سياسيات ومعياي  وقواعيد م  مية علي  املسيتوى العياملد. وقيد أعطي  أن يطة هيذه 
اؤيسيييات علييي  الصيييعيد اليييدود مهييييداً مييين اليييه م لل هيييود اجلاريييية لتحقيييي  نتيييا   عاليييية اجليييودة يف 

 النهوض ابملعاي  الدولية يف جما  املساواة عني اجلنسني.

العنرر  ضررد املرأة/العنرر  القررائم علررى نررون اجلررنس، والعنرر  املنررز  االتوصرريات   
113-51، 113-50، 113-52، 113-54 ،113-53) 
تايمن الدولة  مبوجيل قيانون  يما ت الدولية للحقيوا املتسياوية وتسياوي الييرص عيني  -١٨٧

نسيد واال تطياإل واالعيار املرأة والرج   تساوي املرأة والرج  يف احل  يف الوقاية من االعتيدا  اجل
 (. ومرتابو مث  هذه األفعا  عر ة للمقا اة اجلنا ية مبوجل القانون اجلنا د. ٢٤ املادة 
ال توجد جردة حمددة تتمثي  يف "العنيف املنيهد" يف ت يريع تركمانسيتان. لاين  ومبوجيل  -١٨٨

يير؛ال األفعييا  املرتابيية يف احليييه املنييهد. واألحايي اال  ات الصييلة عيير ال األفعييا  غيي  القييانون اجلنييا د  عت
امل روعة املتمثلة يف احل  مين الارامية وايفهانية والقسيوة وتسيلي  خمتليف أنيوات ايفييذا  اجلسيدي  

 مبا يف  ليف عل  النسا . 
ويتمثيييي  هييييدإل ميييين أهييييداإل  طيييية العميييي  الوخنييييية ع يييي ن املسيييياواة عييييني اجلنسييييني يف  -١٨9

الت يريعات الوخنيية مين أجي  االعتمياد املماين    يف  ليي ٢٠٢٠-٢٠١٥تركمانستان يف الييرتة 
لقانون جير  ال العنف وإجرا  شو  ع  ن تي د مجيع أشاا  العنف  د املرأة وأسباهبا ونتا  ها  

 مبا يف  ليف العنف املنهد.
  عتقدت حلقات تدريبية ع يراكة ميع ماتيل األميم املتحيدة ٢٠١٥-٢٠١٤ويف اليرتة  -١9٠

انستان مب اركة  ربا  دوليني لتحديد منه ية ؤيذه الدراسيات وللنلير لألن طة الساانية يف تركم
 يف ت ريعات البلدان األ رى املتعلقة ابلعنف املنهد وتطبيقها من     القياال عهايرات منهلية.

 ومة راً  و ع استبيان يفجرا  دراسة حو  انت ار العنف  د املرأة. -١9١
عيدي ت مقرتحية علي  الت يريعات الوخنيية احلاليية أو سييتم ورهناً عنتا   الدراسيات سيتتد   ت -١9٢

 الدفات عن فارة إعداد م روت قانون حو  العنف املنهد. 



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

27 GE.18-02888 

 (52-113مشاركة املرأة ا ا ياة السياسية االتوصية   
مين الدسيتور  مليواخ  تركمانسيتان احلي  يف امل ياركة يف إدارة ال يةون  ٤٥مبوجل امليادة  -١9٣

اعيييية  و لييييف ع يييا  مباشييير ومييين  ييي   ا تييييار ثثلييييهم شريييية. وياييييمن دسيييتور العامييية واالجتم
تركمانسييتان حييي  امليييواخنني يف التصيييوي  ويف الرتشييي ل نتخييياب يف سيييلطات الدولييية والسيييلطات 
ا لية. ويتمتع املواخنون شقوا متساوية يف االخنراا يف اءدمة العموميية خبقياً ملهياراوم وتيدريبهم 

 (.٤٦امله   املادة 
  للميييواخنني ٢٠١٣أاير/مييايو  ٤ويسييمي القييانون االنتخييايب لرتكمانسييتان  الصييادر يف  -١9٤

 (.٣عاماً من العمر ابالنتخاب وامل اركة يف االستيتا ات  املادة  ١٨البالغني 
  باً.  ١٢٥يف املا ة من النواب يف عرملان تركمانستان وعددهم  ٢٦.٤متث  النسا  نسبة  -١9٥

 ملييان و  ييل ر يييس الربملييان نسييا . وهيسييات احلاييم التمثيلييية والتنييذييية عليي  مجيييع املسييتوايتور يييس الرب 
 تايم يف عايويتها نسا .

علي  الصيعيد الت يريعد  املسياواة عيني اجلنسيني يف الوتيو  إىل اءدمية العموميية مارسية  -١9٦
. ونليراً الرتييات مسيتوايت النسيا  يف ٢٠١٦ة ار/مارإ  ٢٦يف قانون اءدمة املدنية الصادر يف 

التعلييم واحليوييية اليييت يبييدينها فييإن النسييا  ثييث   علي  نطيياا واسييع يف هياكيي  مجيييع فييروت احلاييم 
 يييع قطاعييات اقتصيياد الييب د وهيين ي يياركن عن يياا يف احلييياة العاميية والسياسييية يف تركمانسييتان.ويف مج

 والنسييا  ي يياركن يف سيي  ال ييةون العاميية ويف مسييا   السياسيية اءارجييية عليي  قييدال املسيياواة مييع الرجيي .
نسيتان وعل  سبي  املثا  فإن سي  تركمانسيتان  املمثي  اليدا م( ليدى األميم املتحيدة وسيي  تركما

 لدى الصني نسا .
  يتمتييع ٢٠١٢كييانون الثا /ينيياير   ١٠ومبوجييل قييانون األحييهاب السياسييية الصييادر يف  -١9٧

مواخنيييو تركمانسيييتان شقيييوا وفيييرص متسييياوية يف ت ييياي  األحيييهاب السياسيييية وامل ييياركة شريييية يف 
 نستان.أن طتها. والنسا  ثث ت عل  نطاا واسع يف األحهاب الث ثة املس لة يف تركما

 57-113، 25-112ا لليررررررات ااملسرررررراواة وعرررررردل التمييررررررز( االتوصرررررريات   
113-56 ،113-54 ،113-55 ،113-56) 
إن  املبدأ الدستوري للتساوي يف احلقوا واحلرايت ايفنسانية واملدنيية  عصيرإل النلير عين  -١9٨

ن العمي  وغي   لييف اءليية ايفثنية  مارإ يف قيانون العمي  ويف قيانون احلمايية االجتماعيية وقيانو 
 من القوانني واللوا ي السارية يف تركمانستان. 

سيل حسياب جلميع  -١99 يف إعداد أرقاال العم  واليد العاملة وايفحصا ات االجتماعية    حيت
البيييا ت ع يي ن اءليييية ايفثنييية للمييواخنني مبييا أن مجيييع املييواخنني  مبيين فيييهم األقليييات ايفثنييية  ؤييم 

 لتساوي يف القوة العاملة ويف نلم املعاشات التقاعدية والايمان االجتماعد.احل  يف امل اركة اب
و   يييدد السيييلطات احلييياالت الييييت تقييييد فيهيييا إماانيييية احلصيييو  علييي   يييدمات الرعايييية  -٢٠٠

 ابلنسبة لألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو قومية.
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 ،27-112، 31-112، 26-112، 28-112حقوق الطفل االتوصريات   
112-29 ،112-58) 
ميييين الدسييييتور  األسييييرة واألموميييية واألعييييوة والطيوليييية.  ٤٠ مييييد الدوليييية  مبوجييييل املييييادة  -٢٠١

 وللوالدين واألوتيا  حي  وواجيل تن يسة األخييا   والسيهر علي  تيحتهم و،يا هم وتعلييمهم  وويسيتهم
ل  الدولة الليروإل امل  مية للحياة العملية وتلقينهم احرتاال القانون والتقاليد التارخيية والوخنية. وخت

 ملمارسة حقوا وحرايت ال باب وتساهم يف ،ا هم الاام .
حهييييران/  ١يس تركمانسيييتان يف ولتحسيييني خيييرا وسيييب  مايييية حقيييوا الطيييي   تبييي  ر ييي -٢٠٢
. ٢٠١٦-٢٠١٢قيييراراً يقييير اليييرب م  العييياال لو يييع نلييياال عدالييية األحيييدا  للييييرتة  ٢٠١٢ يونييييه

راال األحييدا  وجنييوحهم وعييودوم إىل ايفجييراال  كمييا ياييي  أن تاييون ويرمييد الييرب م  إىل منييع إجيي
ايفجرا ات القايا ية مراعيية للطيي  وحمرتمية حلقوقيه  والسيهر علي  تن يسة األخييا  عطريقية ت ي ع 

 احرتاال القيم الوخنية والعاملية.
يييذت تيييداع  ت يييريعية ومةسسيييية لتنيييييذ اليييرب م  العييياال. وجييييري حاليييياً  ع يييراكة  -٢٠٣ ميييع واخت 

ماتيييل منلمييية األميييم املتحيييدة للطيولييية  اليونيسييييف( يف أفغانسيييتان  تقيييييم اليييرب م  العييياال عغيييية 
 تقدير مدى التقدال ا رز و ديد ايلاالت ا تملة لتطوير مرحلته املقبلة.

 عمل ا دفاو  
من الدستور املنقي حاماً حيلر العم  القسيري وأسيوأ أشياا  عمي   ٤9تتايمن املادة  -٢٠٤

 خيا . األ
عاميياً عوتيييها السيين  ١٨  عتييد   قييانون العميي  لتحديييد سيين ٢٠١٦ويف حهيران/يونيييه  -٢٠٥

عاميياً فقيي  عر ييا القاتيير  ١٨الييدنيا للقبييو  يف العميي . وجيييوز إعييراال عقييد عميي  مييع شييخر دون 
املعييي  وأحيييد والدييييه أو األوتييييا  علييييه. وعتيييد   وفقييياً ليييذليف كييي  مييين قيييانون احلمايييية االجتماعيييية 

  ما ت الدولة حلقوا الطي  وقانون س مة الطرقات. وقانون
ويتمتع األشخاص دون سن الثامنة ع رة من العمر نيس احلقوا اليت يتمتع هبيا الابيار  -٢٠٦

 يتصي  فيما يتص  عع قات العم   ولان دتنحون  مبوجل قيانون العمي   ظيروإل معاملية أفايي  فيميا
 ايفجازات وغ   ليف من شروا العم . ابلس مة والصحة املهنيتني وساعات العم  و 

وميين أتيي  مجيييع البيياحثني عيين عميي  املسيي لني لييدى دوا يير العماليية كييان األخيييا  دون  -٢٠٧
 ٠.٣  و٢٠١٤يف املا ة يف عاال  ٠.٤  و٢٠١٣يف املا ة يف عاال  ١.٢عاماً دثلون نسبة  ١٨سن 

 .٢٠١٦يف املا ة يف عاال  ٠.١  و٢٠١٥يف املا ة يف عاال 
شخر  ٧٠٣ ٠٠٠البيا ت املستمدة من الدراسات االستقصا ية  من أت   وشسل -٢٠٨

عييامً   ٣٤كييان   ٢٠١٤عيياملني يف املةسسييات الابيي ة واملتوسييطة احل ييم يف تركمانسييتان يف عيياال 
عاماً أو أق . واألرقياال املقاعلية  ١٦يف املا ة( من األحدا  البالغني من العمر  ٠.٠٠٥ أي نسبة 

يف املا ية( يف  ٠.٠٠٣شيخر   ٧٢١ ٠٠٠من أت   ١9األ  ة كان   لذليف ابلنسبة لألعواال
 .٢٠١٦يف املا ة( يف عاال  ٠.٠٠٢شخر   ٧٠٥ ٠٠٠من أت   ١٢و ٢٠١٥عاال 
 واعتمدت حاومة تركمانستان تداع  وخنية حللر عم  األخيا   وال سيما يف قطات القطن. -٢٠9
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الطيييي   تسيييتخدال الدولييية وسيييا   مييين قيييانون  يييما ت الدولييية حلقيييوا  ٣٨ومبوجيييل امليييادة  -٢١٠
 قانونية واقتصادية واجتماعية وخبية وتعليمية حلماية األخيا  من مجيع أشاا  االستغ   يف العم .

وأثنييا  السيينة الدراسييية ال جيييوز توظيييف أخيييا  للقييياال بعمييا  زراعييية أو أعمييا  أ ييرى  -٢١١
 تبعدهم عن الدراسة.

ة خيايييعون لسجييرا ات الت ديبييية مبوجييل قييانون العميي  واملسيةولون يف املةسسييات التعليمييي -٢١٢
 يف حالة استخداال عم  األخيا  يف املةسسات التعليمية للقياال بي ن اا  مبا يف  ليف الهراعة.

ميين قييانون اجلييرا م ايفدارييية يتعييرض األفييراد واملسييةولون وال ييركات  ٣٠٤ومبوجييل املييادة  -٢١٣
االمتثيا   لعيدالللن ياا مليدة تصي  إىل ث ثية أشيهر لغرامات و  يف حالية ال يركات  لوقيف إداري 

ملنع العم  القسري أو ايفجباري أو احللر املنطبي  علي  العمي  اليذي تقيوال عيه النسيا  أو يقيوال عيه 
 عاماً. ١٨أشخاص دون سن 

وتقوال السلطات حالياً  ابلتعاون مع اليونيسيف  عو يع  طية عمي  وخنيية لألخييا  يف  -٢١٤
 تركمانستان.

 (39-112، 12-112، 11-112ي ذوو اإلعالة االتوصيات ا اوا  
 ح  املواخنني يف الاييمان االجتمياعد عنيد ال ييخو ة ويف حالية امليرض أو الع يه ياييمنه -٢١٥

 ( ويايمنه قانون احلماية االجتماعية. وينر قيانون العمي  أيايياً علي   يما ت٥٤الدستور  املادة 
وايفعاقية ال ت يا  أسييباابً مسيموحة للحرمييان حلقيوا األشيخاص  وي ايفعاقيية يف سيوا العميي . 

ميين العميي  أو الرتقييية أو إكييا  ع قيية العميي  مببييادرة ميين تيياحل العميي  أو النقيي  إىل عميي  ة يير 
دون موافقيية العاميي . وهنيياك اسييتثنا ات ؤييذا احلليير يف احليياالت اليييت يتلهيير ك ييف خيي  أن حاليية 

 رض تحة أو س مة اآل رين للخطر.ال خر اجلسدية متنعه من القياال عواجبات عمله أو تع
والتمييه  د األشخاص  وي ايفعاقة حملور ويعاقيل علييه القيانون. واحلقيوا واحليرايت  -٢١٦

 واملصا  امل روعة لألشخاص  وي ايفعاقة  ميها الدولة.
  تايمن الدولة اللروإل ال زمة لتماني األشخاص ٢٠١٣ومبوجل قانون التعليم لعاال  -٢١٧

 من الرتدد عل  املداإ العادية  التعليم ال ام  لل ميع(. وي ايفعاقة 
 ٢٠١٦خبقاً التياقية حقيوا الطيي   عتيد   قيانون احلمايية االجتماعيية يف حهيران/يونييه  -٢١٨

عامياً" عيسيية "األخييا   وي ايفعاقية حيي   ١٦السيتبدا  فسيات "األخييا   وي ايفعاقيية حي  سين 
لف يف حالية فقيدان املعيي   اليذي خيتليف شسيل عيدد عاماً". ورتفع مبل  استحقاا اء ١٨سن 

عاميياً عصييرإل النليير  ١٨املعييالني  ونيير القييانون عليي  دفييع هييذا االسييتحقاا لألخيييا  حيي  سيين 
 عما إ ا كانوا حيصلون أال ال عل  استحقاا ع ه من الدولة. 

وف  الييدعم ولألخييا   وي ايفعاقيية احليي  يف امل يياركة كلييياً وعاراميية يف حييياة ايلتمييع. ولتيي -٢١9
االجتميياعد ؤيييةال  األخيييا  ومسييياعدوم عليي  االنيييدماج يف ايلتمييع  تقييييم الدوليية مرافييي  تعليميييية 
وخبية ومراف  يفعادة الت هي  دانهم فيها احلصو  عل  التعليم والتدريل املهي  والتعلييم املناسيل 

 عاقة يتمتعون ابالسيتحقاقاتحلالتهم الصحية. واألوليا  أو األوتيا  القانونيون عل  األخيا   وي ايف
 اليت ينر عليها القانون. 
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وحيييدد قييانون احلماييية االجتماعييية اللييوا ي املتعلقيية عوتييو  األشييخاص  وي ايفعاقيية إىل  -٢٢٠
 اؤياك  األساسية االجتماعية. 

وعيييدد املرافييي  يف تركمانسيييتان  مبيييا فيهيييا املرافييي   ات األغيييراض االجتماعيييية  الييييت تييييد  -٢٢١
 الدوليية املتعلقية عوتيو  ايلموعيات الاييعيية إىل اؤياكي  األساسيية االجتماعيية ميا انيييف ابملعاي 

يييهداد عاميياً ععييد عيياال. ولتلبييية احتياجييات مسييتخدمد النقيي  العمييومد اقتنيي  السييلطات حيياف ت 
 مرحية تتوفر فيها سهولة وتو  ايلموعات الايعيية إليها. 

تقييم الطي  واالجتمياعد وإجيرا  اليحيوص قيد مت تنقيحهيا واللوا ي اليت  ام تنليم جمالس ال -٢٢٢
 لاد تيسر ايفجرا  الرامد إىل توثي  حالة الع ه. 

 ومت توسيييع قا ميية اسييتحقاقات الرعاييية الصييحية املييوفرة لألشييخاص  وي ايفعاقيية يف املةسسييات -٢٢٣
 الطبية لت م  استبدا  امليات . 

وتقييوال جلنيية ايفحصييا ات احلاومييية حالييياً   سييهاال ميين وزارة الصييحة والصييناعة الطبييية ووزارة  -٢٢٤
 العم  واحلماية االجتماعية   ن ا  س   لألشخاص  وي ايفعاقة. 

أتيييدر الييير يس قييييراراً وافييي  فييييه علييي  اللييييوا ي املتعلقييية ابلتعيييويا عيييين  ٢٠١٦ويف عييياال  -٢٢٥
 حواد  العم . 

ص وظييروإل عميي  األشييخاص  وي ايفعاقيية  أتييدر اليير يس يف أاير/  ولتوسيييع نطيياا فيير  -٢٢٦
قييراراً أقيير فيييه عيير م  تعهيييه قطييات العميي  و ليي  مييواخن شييغ  جديييدة لليييرتة حييي   ٢٠١٥مييايو 
 و طة لتنييذ الرب م .  ٢٠٢٠ عاال

  أتيييدر وزيييير العمييي  واحلمايييية االجتماعيييية أميييراً أقييير فييييه الليييوا ي ٢٠١٦ويف أاير/ميييايو  -٢٢٧
يف املا ييية ميين إمجييياد عيييدد ميييواخن ال يييغ   ٥يطليييل مبوجبهيييا مييين ال ييركات ختصيييير نسيييبة  اليييت

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. 

ت عييييش األشيييخاص  وي ايفعاقييية ومايييية حقهيييم يف العمييي  و لييي  ولتحسيييني مسيييتواي -٢٢٨
 أميير رمسييد يتعليي  ابملوافقيية ٢٠١٦اللييروإل املناسييبة لييذليف الغييرض  تييدر يف ت ييرين األو /أكتييوعر 

 عل   طة عم  لسعما  الاام  حلقيوا األشيخاص  وي ايفعاقية يف العمي  والعمالية يف تركمانسيتان
 . ٢٠٢٠-٢٠١٧يف اليرتة 

حاليييياً  لييي  ظيييروإل العمييي  ال زمييية لألشيييخاص  وي ايفعاقييية املسيييتخدمني يف وجييييري  -٢٢9
ال ركات واملنلمات واملةسسات مع مراعاة عيراجمهم يفعيادة الت هيي  اليرديية. وحييدد قيانون العمي  

 ظروإل العم  وساعات العم  وفرتات الراحة  فايً  عن مدة ايفجازات السنوية وايف افية. 
ية االجتماعيية أيايياً ليوا ي ع ي ن التيدريل املهي  لألشيخاص  وي ويتايمن قانون احلما -٢٣٠

 ايفعاقة خبقاً لربام  إعادة لهيلهم اليردية. 
 ٠.٥٠يف املةسسات الاب ة واملتوسطة احل م كان األشخاص  وو ايفعاقة دثلون نسبة  -٢٣١

 ٢٠١٤و ٢٠١٣. وكاني  النسيل يف األعيواال ٢٠١٦يف املا ة من إمجاد عيدد العياملني يف عياال 
 يف املا ة.  ٠.٤٧يف املا ة و ٠.٤٥يف املا ة و ٠.٣٨  عل  التواد  ٢٠١٥و
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ووفقيياً للبيييا ت املقدميية ميين تييندوا املعاشييات التقاعدييية لرتكمانسييتان كييان األشييخاص  -٢٣٢
يف املا ية مين العيدد ايفمجياد لألشيخاص  وي ايفعاقية يف  ٥.٤ وو ايفعاقة العاملون دثلون نسيبة 

 . ٢٠١٦يف املا ة يف عاال  ٦.٠وارتيع  هذه النسبة إىل  .٢٠١٥عاال 
   أقييدم  مجعييية اؤيي   األميير الوخنييية يف تركمانسييتان٢٠١٧و ٢٠١٥يف اليييرتة مييا عييني و -٢٣٣

عل  مبادرة واسعة النطاا لتقدا الدعم االجتمياعد أل يعف شيرا ي سياان البليد  مبين يف  لييف 
 املتييييهوجني واليتييييام   إل. وقييييد تلقيييي  هييييذه األشييييخاص  وو ايفعاقيييية واألشييييخاص املسيييينون غيييي 

شيخر معيياا ومتقاعييد مسين غيي  متييهوج ويتيييم   9 ٠٠٠املسياعدة خييوا  تليييف الييرتة أكثيير ميين 
  ٧٠٠و ييي   تلييييف الييييرتة أيايييياً قيييدم  مجعيييية اؤييي   األمييير الوخنيييية هبييية متثلييي  يف أكثييير مييين 

ومبوجييل اتييياا عييني أداة مسيياعدة عليي  السييمع لألشييخاص  وي ايفعاقيية.  ١١كرسييد متحييرك و
  ت يييييد مسيييتنبتة يف املدرسييية ٢٠١٦مجعيييية اؤييي   األمييير الوخنيييية وسييييارة اليييياابن مت  يف عييياال 

 الدا لية لايعييد السمع يف تركمان ةابد لتطوير املهارات املهنية لألخيا   وي ايفعاقة. 

 مسائل أخرى ا جماو حقوق اإلنسان  
اءاتييييية عو يييييع ال جسيييييني وعروتوكيييييو   ١9٥١ اناييييييم  تركمانسيييييتان إىل اتياقيييييية عييييياال -٢٣٤
ع ي ن و يع األشيخاص عيددد اجلنسيية  واتياقيية  ١9٥٤امللح  هبيا  واتياقيية عياال  ١9٦٧ عاال
 ع يي ن  يييا حيياالت انعييداال اجلنسييية. وكانيي  تركمانسييتان أو  علييد يف ةسيييا الوسييط  ١9٦١عيياال 

  منع انعداال اجلنسية و يايه. ينايم إىل هذه االتياقيات اليت هد أدوات هامة للعم  اليعلد عل 
وو ع القيوانني لغيرض إدراج أحاياال االتياقييات الدوليية يف القيانون ا ليد ي يم  إجيرا   -٢٣٥

  الي  شاملة. ويف  و   لي  للمعاي  الوخنيية والدوليية مليني اجلنسيية  وق يع الير يس مراسييم ءحي 
 . ٢٠١٦و ٢٠١١ة ما عني شخصاً بن يصبحوا مواخنني تركمانيني يف اليرت  ٦ ٤٥٥لي 

  أتيدر الير يس غورابنغيود ع ددوميدوإل مرسيوماً ٢٠١٧كانون األو /ديسمرب   ٨ويف  -٢٣٦
مواخناً غ  تركما  كيانوا يقيميون ع يا  دا يم يف البليد. وكيان  ٦9٠ ١دني اجلنسية الرتكمانية لي 
ميين األخيييا   ٥٢٥ميين الابييار و ١٦٥ ١جنسييية خمتلييية وميين عييينهم  ٢١هييةال  األشييخاص ميين 

 عاماً.  ١٨دون سن 
ويف  و  انايماال البلد إىل املعاهدات اآلنية الذكر  وقصد  مان احل  يف حرية التنقي   -٢٣٧

وحريية مغيادرة البلييد  مت و يع واعتمياد وو يي  سيير عيومرتييية تييد ابملعياي  اجلديييدة ملنلمية الطيي ان 
ة هوية ل جسني وعددد اجلنسية. وأدرجي  املد  الدود. كما مت اعتماد عينة فريدة جديدة لوثيق

 صييا ر أمنييية عصييرية ثيييهة يف وو يي  اؤوييية البيومرتييية الصييادرة لصييا  املييواخنني ور يير ايفقاميية 
 الصادرة لصا  الرعااي األجانل الذين يعي ون يف تركمانستان. 
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