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أولً -معلومات عامة عن تركمانستان
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية لتركمانستان
-1

تركمانس ت تتتان دولة تقع في آس ت تتيا الوس ت ت ى ،وقد حص ت تتل

-2

وتبلغ المس ت تتاحة اإلجمالية لتركمانس ت تتتان  491 210كيلومترات مربعة ،ووفق ا لهذا المؤش ت تتر ،يحتل

أكتوبر .1991

على اس ت تتتقاللها في  27تش ت ترين األول/

البلد المرتبة  51في العالم .ويمتد البلد من الجنوب إلى الشت ت ت ت ت تتمال على مست ت ت ت ت تتافة  1 100كيلومتر .وتتاخم

تركمانست تتتان في الشت تتمال كا اخست تتتان ،وفي الشت تترق والشت تتمال الشت ترقي أو بكست تتتان ،وفي الجنوب إيران ،وفي
الجنوب الشرقي أفغانستان .وفي الغرب ،يمتد ساحل البلد على بحر قزوين على مسافة  600كيلومتر.

وتنقس ت تتم تركمانس ت تتتان إلى  5أقاليم (واليات) .وتتمتع عاص ت تتمتها عش ت تتد أباد بص ت تتفة الوالية .ووفقا
-3
لبيتانتات  1كتانون الثتاني/ينتاير  ،2020تتتللف تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان ممتا يلي 43 :مقتاطعتة (إتراب) ،و 6مقتاطعات

اح (غينغيشليك) و 1 719قرية.
على مستوى المدن ،و 51مدينة ،و 62بلدة ،و 504نو ٍ
-4

وخالل الستتنوات األخيرة ،ارتفع مستتتوى التوستتع الحنتتري ،ففي عام  ،2019مقارنة بعام ،2007

ادت نست تتبة األشت تتخاي الذين ي يشت تتون في المست تتتوطنات الحنت ترية بنست تتبة  4,3نقاط مئوية .وي ذست ترت ذلك
مبادرة حكومية أنشلت مراكز للمقاطعات حا ت وضع المدينة ،ووسع األراضي التابعة لمدينة عشد أباد،
وأنشلت مدن ا وبلدات جديدة.

-5

وفي  1كانون الثاني/يناير  ،2020بلغ

أما ست تتكان الري

فقد بلغ

نستبة ستكان الحنتر في تركمانستتان  46,9في المائة،

نست تتبتهم  53,1في المائة .وتبلغ نست تتبة النست تتاء في التركيبة الست تتكانية  50,2في

المائة بينما تبلغ نسبة الرجال  49,8في المائة (المرفد .)1

-6

وتش ت تتير ديناميات الهيكل العمري لس ت تتكان تركمانس ت تتتان إلى حالة ديمغرافية مواتية و ٍ
اتجاه نحو النمو في

عدد الستكان .ويشتكل األشتخاي دون ستن العمل  34,2في المائة من الستكان ،في حين أن نستبة القادرين على
العمل تبلغ  57,8في المائة من السكان ،أما األشخاي الذين بلغوا سن التقاعد فنسبتهم هي  8,0في المائة.

-7

ووفق ا الستقصاء األسر الم يشية لعام  ،2019فإن متوسط حجم األسرة الم يشية في تركمانستان

-8

ويش ت تتير اتجاه النمو إلى يادة متوس ت تتط العمر المتوقع للذكور واإلناث .وفي عام  ،2019بلغ هذا

هو  4,93شخصا.

المتوستط  74,1ستنة للنستاء و 68,9ستنة للرجال .ولهذه العوامل تلثير إيجابي على الديناميات الستكانية في

البلد .وهناك نس ت ت ت ت ت تتبة عالية من الش ت ت ت ت ت تتباب – أي األش ت ت ت ت ت تتخاي الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24عاما –
هي  13,7في المائة من إجمالي السكان مما ينمن استمرار ارتفاع معدالت القوى العاملة والخصوبة.
-9

وتتميز التنمية االقتصت ت ت تتادية في تركمانست ت ت تتتان بارتفاع معدالت النمو المست ت ت تتتدام (المرفد  .)2ففي

عام  ،2019نما الناتج المحلي اإلجمالي باألست ت تتعار المقارنة بنست ت تتبة  6,3في المائة في مقابل عام .2018
أما الحجم اإلجمالي للناتج المحلي اإلجمالي في عام  2019فقد بلغ  158,3بليون مانات.

-10

وفي عام  ، 2019بلغ الحجم اإلجمالي لإلنتاج الص ت ت ت تتناعي في تركمانس ت ت ت تتتان  67,0بليون مانات

مما يمثل يادة بنستتبة  6,4في المائة مقارنة بعام  .2018وفي إطار النمو اإلجمالي للصتتناعات الرئيستتية،
بلغ

نس ت تتبة النمو  45,2في المائة في ق اع الص ت تتناعات االس ت تتتخراجية وبلغ

 54,8في المائة في ق اع

الصت ت ت تتناعات التحويلية .وفي عام  ، 2019بلغ الحجم اإلجمالي لإلنتاج الصت ت ت تتناعي في تركمانست ت ت تتتان 67,0

بليون متتانتتات ممتتا يمثتتل يتتادة بنست ت ت ت ت ت تبتتة  6,3في المتتائتتة مقتتارنتتة بعتتام  .2018وفي إطتتار النمو اإلجمتتالي
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للصت تتناعات الرئيست تتية ،بلغ نست تتبة النمو  46,9في المائة في ق اع الصت تتناعات االست تتتخراجية و 53,1في
المائة في ق اع الصناعات التحويلية.

-11

وبلغ

عائدات الموا نة العامة للدولة في تركمانس تتتان لعام  2019نحو  21,6بليون مانات .و اد

مست ت ت تتتوى إيرادات ونفقات الموا نة العامة لعام  2019عن مست ت ت تتتواها في عام  2018بنست ت ت تتبة  8,7في المائة

و 9,6في المائة ،على التوالي .ومقارنة بعام  ،2018ادت المخصت تص تتات الموجهة إلى المجاالت االجتماعية -
التعليم والرعاية الص ت تتحية وص ت تتندوق المعاش ت تتات التقاعدية والن ت تتمان االجتماعي الحكومي واإلس ت تتكان والخدمات

المجتم ية المحلية والثقافة  -بنس تتبة  15,7في المائة .وبش تتكل عام ،بلغ

هذه المخص تص تتات  15,9بليون

مانات .باإلضت ت تتافة إلى ذلك ،في عام  ،2019طرأت يادة بنست ت تتبة  10في المائة في المرتبات والمعاشت ت تتات

وخصتص الثثير من األموال لت وير الستياحة والرياضتة،
التقاعدية واالستتحقاقات والمنح الد ارستية لل البُ .
ولتنفيذ البرنامج الوطني التابع لرئيس تركمانستتتان لتغيير الوروف االجتماعية لستتكان القرى والبلدات ومدن
ال عن البرامج االجتمتاعيتة االقتص ت ت ت ت ت ت تتاديتة
المقتاطعتات ومراكز المقتاطعتات للفترة حتى عتام  ،2020فنت ت ت ت ت ت ت ا

والمشاريع االستثمارية األخرى.
-12

وتعمل تركمانست ت تتتان بنشت ت تتاط على ت وير ق اعات الوقود وال اقة .ويجري بوتيرة متست ت تتارعة تنفيذ

عمليات التنقيب عن النفط والغا وإنتاجهما وتثريرهما ونقلهما إلى األست ت ت ت ت ت تواق الخارجية .وفي عام ،2019

بلغ إنتاج الغا  70,2بليون متر مكعب ،مما يمثل انخفاضت ت ت ت ت ا بنست ت ت ت تتبة  1,0في المائة عن مست ت ت ت تتتوى العام
الس ت ت ت ت تتابد .وفي الوق نفس ت ت ت ت تتر ،بلغ

ص ت ت ت ت تتادرات الغا في عام  2019نحو  37,6بليون متر مكعب ،أي

بانخفاض بنس ت ت ت ت تتبة  0,6في المائة .وفي العام الماض ت ت ت ت تتي بلغ إنتاج النفط  9ماليين و 825ألف طن .وبلغ

حجم ما تم تثريره من النفط  6ماليين و 154ألف طن .وبلغ إنتاج الثهرباء  22,5بليون كيلوواط س ت تتاعي،
أو  94,6في المائة من إنتاج عام .2018

-13

ونتيجة لست تتياست تتة ااألبواب المفتوحةا وإصت تتالحات الست تتوق ،فإن اقتصت تتاد تركمانست تتتان ينمو بوتائر

عتاليتة .ففي الفترة  ، 2019-2008اد حجم النتاتج المحلي اإلجمتالي لتركمتانست ت ت ت ت ت تتتان بتاألست ت ت ت ت ت تعتار الجتاريتة

بمقدار  3,4مرات .وفي عام  ،2019بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألستتعار المقارنة  6,3في المائة.
تعد تركمانستان من الدول التي تت ور بوتائر عالية.
ووفقا لهذه المؤشرات النهائية ،ذ

وتتميز التنمية االقتصادية في تركمانستان حاليا بلن معوم الناتج المحلي اإلجمالي يرتبط بإنشاء
-14
ق اع ص تتناعي اس تتتثماري ض تتمن االقتص تتاد .ففي الس تتنوات األخيرة ،تم بناء وتش تتغيل اآلالف من المنشت ت ت
الص ت ت تتناعية واالجتماعية والثقافية والبنى التحتية والمباني الس ت ت تتكنية .وفي عام  ،2019قدم

األجنبية نحو  12,3في المائة من إجمالي حجم االستثمار في البالد.
-15

االس ت ت تتتثمارات

ومن األهمية بمكان بالنس ت تتبة للمس ت تتتقبل أن يتم ش ت تتد ال ريد الرئيس ت تتي اتركمان  -أوتوبانا ،الذي

ست ت تتيمتد بين عشت ت تتد أباد وتركمان أباد على مست ت تتافة  600كيلومتر ،وهو يركز على النقل الدولي .وست ت تتيوفر
ال ريد الجديد مم ار ييستتر النقل العابر من تركمانستتتان إلى أو بكستتتان ،بل وأبعد من ذلك .وباإلضتتافة إلى

الفوائد االقتصتتادية للدول المشتتاركة فير ،يخلد هذا المشتتروع فرصتا جديدة لخلد اجستترا حقيقي من الشتراكة
الفعالة ،بما يتوافد مع أهداف الرفاه واال دهار المشترك ،فنالا عن الصداقة وحسن الجوار.

-16

وفي الوق

وتولي تركمانست ت تتتان أهم ية قصت ت تتوى لت وير بنية تحتية للست ت تتكك الحديدية تلبي المت لبات الحديثة.
الحاضت ت ت تتر ،يبلغ طول خ وط الست ت ت تتكك الحديدية في البالد  3 932,1كم ،وقد تم في الست ت ت تتنوات

األخيرة وحتدهتا بنتاء ثالثتة خ وط للست ت ت ت ت ت تكتك الحتديتديتة .وفي عتام  ، 2019نقلت

جميع وس ت ت ت ت ت ت تتائتل النقتل في

الدولة  524,8مليون طن من البن ت تتائع ،مما يمثل يادة بنس ت تتبة  1,9في المائة على مس ت تتتوى عام .2018

وبلغ حجم حركة الركاب  1 045,0مليون شخص ،أي بزيادة قدرها  1,6في المائة.
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وقد أصتبح بصتناعة النستيج تمثل توجه ا جديدا تشتهده التنمية الصتناعية في تركمانستتان .ونو ار
-17
لبناء مؤس ت تست تتات متخص ت تصت تتة جديدة ومجمعات متثاملة كبيرة لهذه الصت تتناعة ،يتم على ن اق واست تتع إنتاج
منتجات مختلفة من ألياف الق ن .وفي عام  ،2019بلغ إنتاج ألياف الق ن  320,9ألف طن.

-18

وتشتارك يياكل منومي المشتاريع في الق اع االقتصتادي غير الحكومي مشتاركة نشت ة في تنمية

الق تتاع الزراعي .وفي ع تتام  ،2019شت ت ت ت ت ت ت تتارك في اإلنت تتاج الزراعي  517من جم ي تتات المزارعين ،و3,4

ألف مزرعة ،و 1 056,6ألف أست ت ت ترة من أصت ت ت تتحاب م زارع الق اع الخاي .وقد بلغ عدد المست ت ت تتتلجرين

الزراعيين  389 600نس ت ت ت ت ت تتمة من العاملين في إنتاج المحاص ت ت ت ت ت تتيل ،في حين أن عددهم بلغ –  24,0في

ق ت تتاع الثروة الحيوانيت تتة .وفي عت تتام  ،2019بلغ حجم اإلنتت تتاج الزراعي اإلجمت تتالي  23,4بليون مت تتانت تتات،

مما يمثل ارتفاعا بنسبة  27,2في المائة مقارنة بعام .2015
-19

وال تزال المس ت ت تتائل المتعلقة بزيادة دخل الس ت ت تتكان في تركمانس ت ت تتتان تحتل مكانة بار ة .وقد ض ت ت تتمن

التوجر االجتماعي لالقتصت تتاد والمعدالت اإليجابية للنمو االقتصت تتادي لعدة ست تتنوات يادة في األجور ،ست تواء

ال بالم ارستتيم الستتنوية الصتتادرة عن رئيس تركمانستتتان بشتتلن يادة األجور
بالقيمة االستتمية أو الحقيقية .وعم ا
والمعاش ت ت تتات التقاعدية والعالوات الحكومية والمنح الد ارس ت ت تتية للتالميذ وال الب وال الب المس ت ت تتتمعين ،ارتفع
الدخل النقدي لثل أسرة ،وكذلك متوسط المرتبات للفترة  2019-2015بمقدار  1,5مرة.

-20

ومنذ  1كانون الثاني/يناير  ،2015ارتفع بدل اإلعاقة بمتوس ت ت ت تتط قدره  57,7في المائة ،في حين

اد مقدار بدالت األش ت ت ت تتخاي ذوي اإلعاقة منذ ال فولة بنس ت ت ت تتبة  56,9في المائة .وخالل الفترة ،2019-2015

ادت االستحقاقات الحكومية بنسبة  10في المائة سنويا .ويحصل األشخاي ذوو اإلعاقة من المجموعتين
األولى والثانية الذين يعيلون أطفاالا قاصرين على بدل تثميلي مخصص لثل طفل .كما يحصل األشخاي
ذوو اإلعاقة من المجموعة األولى واألشت ت تتخاي من المجموعة الثانية الذين ي يشت ت تتون بمفردهم ويعانون من

إعاقات بصرية ويحتاجون ،وفق ا لشهادة طبية ،إلى مساعدة خارجية ،على بدل تثميلي لرعايتهم.

وعمالا على ت وير تنويم المشتاريع الخاصتة في البلد ،اعتُمد قانون تركمانستتان بشتلن دعم الدولة
-21
للمؤست تست تتات الصت تتغيرة والمتوست ت ة .وتنفذ الدولة البرنامج الحكومي لدعم المؤست تست تتات الصت تتغيرة والمتوست ت ة
للفترة  ،2024-2018وهو يقنت ت ت ت ت ت تتي ببنتاء أكثر من متائتة كيتان مختلف في مختلف ق تاعتات االقتصت ت ت ت ت ت تتاد

باالعتماد على الق اع الخاي.
-22

ويقدم اتحاد الصناعيين ورجال األعمال في تركمانستان المساعدة ألصحاب المشاريع ،من خالل

تنويم المشت ت ت ت ت ت تتورة ،والتتدريتب ،والتعليم ،والتدورات ،ومتا إلى ذلتك ،بهتدف تحست ت ت ت ت ت تتين مؤهالت المبتتدئين منهم،

مما ينشئ الوروف المثلى لت وير األعمال الصغيرة والمتوس ة.
-23

ال على تحست تتين الوروف االجتماعية والم يشت تتية للست تتكان ،وال ست تتيما توفير المباني الست تتكنية
وعم ا

لألشت تتخاي ذوي اإلعاقة وغيرهم من األشت تتخاي الذين يحتاجون بصت تتورة خاصت تتة إلى الحماية االجتماعية،

تم تشتتييد مبان ستتكنية من أربعة طوابد مهيلة خصتتيص تا لألشتتخاي ذوي اإلعاقة ،وذلك في جميع الواليات
وفي مدينة عشد اباد.
-24

وينص قانون الحماية االجتماعية لس ت ت ت تتكان تركمانس ت ت ت تتتان على أن الدولة تن ت ت ت تتمن المس ت ت ت تتاواة بين

الجنس ت ت ت تتين في مجال الحماية االجتماعية ،وذلك من خالل ض ت ت ت تتمان مادي وخدمات اجتماعية على ش ت ت ت تتكل

معاش ت ت ت تتات تقاعدية وإعانات حكومية واس ت ت ت تتتحقاقات اجتماعية ،كما يحدد القانون تدابير الحماية االجتماعية
للمحاربين القدماء والمعوقين.

-25

ومنذ بداية انتش ت ت ت ت تتار جائحة كوفيد 19-في العالم ،بدأت تركمانس ت ت ت ت تتتان في اتخاذ التدابير الال مة

لمواجهة هذا الخ ر .وتم اتخاذ تدابير وقائية فعالة في الوق
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لمكافحة الجائحة ،وهي تشت ت ت ت ت ت تتمل مجموعة من التدابير التنويمية والقانونية والمالية واالقتصت ت ت ت ت ت تتادية وال بية

وإجراءات للحجر الصحي.
-26

وقد أقام تركمانس ت ت تتتان تعاونا دوليا وثيقا في هذا المجال ،س ت ت تواء في ش ت ت تتكل ثنائي أو من خالل

-27

من تتلثير الجتائحتة العتالميتة على الق تاعتات التصت ت ت ت ت ت تتني يتة في

المنومات الدولية .وتجدر اإلشارة بادئ ذي بدء إلى تفاعل تركمانستان الوثيد مع األمم المتحدة.
واتختذت الحكومتة تتدابير للتخ ي

االقتصت ت تتاد ،ول لحفاظ على الوظائف وحماية صت ت تتحة المواطنين .وطرأت يادة كبيرة في اإلنفاق على الرعاية
الصحية المرتب ة بتنفيذ الحجر الصحي والتدابير ال بية الهادفة إلى مكافحة الجائحة.

-28

وفي تمو /يوليتتر  ،2020ووفد على ميزانيتتة التتدولتتة ونفقتتاتهتتا المنقحتتة لعتتام  ،2020مع م ارعتتاة

تدابير مكافحة الوباء .وتعمل حكومة تركمانستان على تقليل اإلنفاق غير المتصف باألولوية بهدف الحفاظ

على اإلنفاق االجتماعي على المس ت تتتوى المخ ط لر .وبالتوا ي مع التدابير المالية والنقدية الحالية الموجهة
لدعم المؤستستات الصتغيرة والمتوست ة الحجم ،يتم استتثشتاف فري إضتافية لتحفيز ريادة األعمال ،ال ستيما

في الق اعات األكثر تنر ار من الجائحة العالمية ،مثل النقل والسياحة والتجارة وغيرها.
-29

وم ارعتتاة لألوض ت ت ت ت ت ت تتاع العتتالميتتة في تمو /يوليتتر  ،2020اعتُمتتد البرنتتامج الوطني للحتتد من تتتلثير

ظروف االقتص ت ت ت تتاد العالمي الصت ت ت ت ت بة على اقتص ت ت ت تتاد الدولة وعلى التنمية المس ت ت ت تتتدامة لالقتص ت ت ت تتاد الوطني
للفترة .2021-2020

واعتُمدت خ وات مهمة نحو حماية ص ت ت ت تتحة المواطنين ودعم ق اعات معينة من االقتص ت ت ت تتاد في
-30
مواجهة جائحة فيروس كورونا على مستوى الدولة من خالل خ ة التلهب للتصدي واالستجابة لمرض ٍ
معد
حاد في تركمانستان ،وخ ة التدابير االجتماعية واالقتصادية التشغيلية لمواجهة الجائحة في تركمانستان.

كبير لقن ت ت تتايا الش ت ت تراكة العالمية والتعاون الدولي .وتعمل الدولة على
-31
وتولي تركمانس ت ت تتتان اهتماما ا
ت وير العالقتات الثنتائيتة وفي إطتار المنومتات التدوليتة من قبيتل األمم المتحتدة ومنومتة األمن والتعتاون في
أوروبا وغيرهما.

-32

وتقيم تركمانست ت ت ت تتتان عالقات دبلوماست ت ت ت تتية مع  149دولة في العالم ،وهي عنت ت ت ت تتو في حوالي 50

منومة دولية وطرف في  161من االتفاقيات الدولية والصت تتكوك األخرى متعددة األطراف ،كما أنها عن تتو

في  11مجلس ا ولجنة وهيئة تابعة لألمم المتحدة.

تركمانست ت تتتان عنت ت توا في كيانين آخرين تابعين لألمم المتحدة في

وفي بداية عام  ،2020انتُخب
-33
إطتتار المجلس االقتص ت ت ت ت ت ت تتادي واالجتمتتاعي ،وهمتتا لجنتتة التنميتتة االجتمتتاعيتتة للفترة  2025-2021واللجنتتة
المعنية بتسخير العلم والتثنولوجيا ألغراض التنمية للفترة .2024-2021

-34

كما تشت ت تتارك تركمانست ت تتتان بنشت ت تتاط في األنش ت ت ت ة التي ين ت ت ت لع بها مركز األمم المتحدة اإلقليمي

للدبلوماسية الوقائية آلسيا الوس ى .ويقع المقر الرئيسي لهذا المركز في عشد أباد.

-35

وفي تمو /يولير  ، 2020اننم

تركمانستان إلى منومة التجارة العالمية بصفة مراقب.

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لتركمانستان
في  25أيلول/ستبتمبر  ،2019اعتُمد القانون الدستتوري بشتلن التعديالت واإلضتافات على دستتور
-36
تركمانس ت ت ت ت تتتان .وتركمانس ت ت ت ت تتتان دولة ديمقراطية وقانونية وعلمانية تجري فيها إدارة الدولة باعتبارها جمهورية
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رئاست تتية .وتتمتع تركمانست تتتان بوضت تتع الحياد الدائم المعترف بر من قبل المجتمع الدولي والمنصت تتوي علير

قانونا .ويُعتبر حياد لتركمانستان الدائم أساس سياستها الداخلية والخارجية.
-37

وتنقس تتم س تتل ة الدولة في تركمانس تتتان إلى س تتل ات تشت تري ية وتنفيذية وقن تتائية ،ويعمل كل منها

-38

وتلتزم الدولة وجميع أجهزتها وجميع مسؤوليها بالقانون والنوام الدستوري.

-39

والملثية مصت ت ت تتونة .وتعترف تركمانست ت ت تتتان بالحد في الملثية الخاصت ت ت تتة لألرض ووست ت ت تتائل اإلنتاج

-40

وتنمن الدولة المساواة في الحماية لجميع أشكال الملثية وتهيئ ظروفا لتنميتها على أساس المساواة.

-41

وتنقسم أراضي تركمانستان إلى واليات وأقاليم ومدن ووحدات إدارية إقليمية أخرى .ويحدد القانون

-42

ويمارس أعلى س ت ت ت ت ت تتل ة للدولة في تركمانس ت ت ت ت ت تتتان رئيس تركمانس ت ت ت ت ت تتتا ن  ،والب رلمان الوطني

-43

ورئيس الجمهورية في تركمانست ت ت تتتان هو رئيس الدولة والست ت ت تتل ة التنفيذية ،وهو أعلى مست ت ت تتؤول في

بشكل مستقل وبالتوا ن فيما بينها .وسيادة القانون مترسخة في تركمانستان.

وغير ذلك من القيم المادية والفثرية .ويمكن أن تعود الملثية أينت ت ت ت ت ت تا إلى جم يات المواطنين وإلى الدولة.
ويحدد القانون األشياء التي تعتبر ملث ا حصري ا للدولة.

إجراءات تشكيل الوحدات اإلدارية اإلقليمية وتغييرها.

( ،)Milli Gengesheومجلس الو راء ،والمحكمة العليا لتركمانستان.

تركمانس ت تتتان ،والن ت تتامن الس ت تتتقالل البالد ووض ت تتعها المحايد وس ت تتالمة أ ارض ت تتيها ،والحترام الدس ت تتتور وحقوق
اإلنسان والمواطن وحرياتر ،وللوفاء بااللتزامات الدولية.

-44

ووفقا للتنقيح الجديد لدستتتور تركمانستتتان ،فإن البرلمان الوطني في تركمانستتتان هو هيئة نيابية تمارس

-45

ويكرس القانون األساسي إجراءات انتخاب البرلمان وتشكيلر ،والهيكل العام وشروط العنوية في

السل ة التشري ية ،وهو يتللف من مجلسين – مجلس النواب ( )Maslikhat Khalkوالمجلس (.)Mejlis

مجلس النواب والمجلس ،فنت ت ت ت ت ت تالا عن متتدة واليتهم .ويحد للمواطن أن يُنتختتب نتتائب ت ا في المجلس إذا بلغ
الخامسة والعشرين من العمر وعنوا في مجلس النواب إذا بلغ الثالثين.

-46

ويوافد مجلس النواب على الدس تتتور والقوانين الدس تتتورية والقوانين األخرى التي يعتمدها المجلس،

ولر أن يرفن ت ت ت ت تتها؛ وهو ينور في قوانين الدولة التي يعتمدها المجلس فيما يتعلد بش ت ت ت ت تتؤون الموا نة العامة

بناء على
للدولة؛ ويقرر إجراء االس ت ت ت ت ت تتتفتاءات الوطنية؛ ويحدد انتخابات أعن ت ت ت ت ت تتاء مجلس النواب؛ وينور ،ا
اقتراح رئيس تركمانست تتتان ،في المست تتائل المتعلقة بتعيين وإقالة رئيس المحكمة العليا ،والمدعي العام ،وو ير
الداخلية ،وو ير العدل؛ ويمنح رئيس تركمانس ت تتتان أوس ت تتمة الدولة ،كما يمنحر الرتب العس ت تتكرية والمناص ت تتب

الحكومية األخرى؛ ويب ذ في مس ت ت ت ت تتللة تغيير حدود الدولة؛ وينور في قن ت ت ت ت تتايا الس ت ت ت ت تتالم واألمن؛ ويب ذ في
القنايا األخرى التي ينعها الدستور والقوانين ضمن اختصاي مجلس النواب.
-47

أما المجلس فهو يدرس ويعتمد مشت تتروع الدست تتتور والقوانين الدست تتتورية وغيرها من القوانين المقدمة

إلى البرلمان ،ويراقب تنفيذ القوانين المعتمدة وتفس ت ت ت تتيرها؛ وينور في مس ت ت ت تتللة الموافقة على برنامج أنشت ت ت ت ت ة

مجلس الو راء؛ وينور في المس ت تتائل المتعلقة بالموافقة على الموا نة العامة للدولة في تركمانس ت تتتان والتقرير
المتعلد بتنفيذها؛ وينور في االتجاهات الرئيس ت ت ت ت ت تتية للس ت ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت ت تتة الداخلية والخارجية للدولة وبرامج التنمية
الست ت ت تتياست ت ت تتية واالقتصت ت ت تتادية واالجتماعية والثقافية للبلد؛ ويحدد انتخابات رئيس تركمانست ت ت تتتان ونواب المجلس

وأعنت ت ت ت ت ت تتاء مجتالس الواليتات واألقتاليم ومجتالس المتدن؛ وبنتاء على اقتراح من رئيس تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان ،ينتختب

مفوض حقوق اإلنس ت تتان في تركمانس ت تتتان؛ وينش ت تتئ جوائز الدولة؛ ويص ت تتادق على المعاهدات الدولية ويوقف
العمل بها؛ ويب
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القانونية الناظمة لستل ات الدولة للدستتور؛ ويب

في القنتايا األخرى التي ينتعها الدستتور والقوانين ضتمن

اختصتتاي المجلس .ويعود حد اقتراح التش تريعات إلى رئيس تركمانستتتان وأعنتتاء مجلس النواب وأعنتتاء

المجلس ومجلس الو راء والمحكمة العليا.

-48
ومجلس الو راء (الحكوم تتة) هو هيئ تتة تنفي تتذي تتة وإداري تتة .ويعتبر رئيس تركم تتانست ت ت ت ت ت تت تتان رئيس ت ت ت ت ت ت ت ت ا
لمجلس الو راء.
-49

مجلس الو راء :ينوم تنفيذ قوانين تركمانست تتتان ،وم ارست تتيم رئيس تركمانست تتتان ومجلست تتي البرلمان؛

ويتخذ التدابير لن ت تتمان وحماية حقوق وحريات المواطنين ،وحماية الممتلثات والنوام العام واألمن القومي؛

وين تتع المقترحات ويقدمها إلى المجلس لل نور في التوجهات الرئيس تتية للس تتياس تتة الداخلية والخارجية للدولة،
وبرامج التنمية الس ت تتياس ت تتية واالقتص ت تتادية واالجتماعية والثقافية للبلد؛ ويتولى إدارة الدولة للتنمية االقتص ت تتادية

واالجتماعية والثقافية؛ وين تتمن االس تتتخدام الرش تتيد للموارد ال بي ية وحمايتها؛ ويتخذ التدابير لتعزيز النوام

النقدي واالئتماني؛ ويمارس النشتاط االقتصتادي مع الدول األجنبية ،وينتمن تنمية العالقات الثقافية وغيرها

معها؛ ويوجر أنش ت ت ت ة الوكاالت الحكومية والش ت ت تتركات والمنومات الحكومية؛ ويجو لر أن يلغي اإلجراءات
القانونية للو ارات واإلدارات ،وكذلك السل ات التنفيذية المحلية؛ ويعالج المسائل األخرى.

-50

والس ت تتل ة القن ت تتائية في تركمانس ت تتتان هي من اختص ت تتاي المحاكم وحدها .ويهدف القن ت تتاء إلى

حماية حقوق وحريات المواطنين التي تحميها القوانين المعنية بمص ت ت ت ت تتالح الدولة والمص ت ت ت ت تتالح العامة .ويكفل

دس تتتور تركمانس تتتان اس تتتقالل القن تتاة ،فهم ال يخن تتعون إال للدس تتتور والقانون .ويعتبر التدخل في أنشت ت ة

أمر غير مقبول تترتب علير مسؤولية يحددها القانون.
القناة من أي جانب ا
-51

ويكفل دس تتتور تركمانس تتتان اس تتتقالل القن تتاة .فهم مس تتتقلون ال يخن تتعون إال للدس تتتور والقانون.

أمر غير مقبول تترتب علير مست ت ت تتؤولية يحددها القانون
ويعتبر التدخل في أنشت ت ت ت ة القنت ت ت تتاة من أي جانب ا
(المادة  98من الدستور).

-52

ويتن تتمن القانون المتعلد بالمحاكم ،والمس تتتند إلى دس تتتور تركمانس تتتان ،أحكاما بش تتلن ض تتمانات

است تتتقالل القنت تتاة .ويُثفل است تتتقالل القاضت تتي من خالل ما يلي :النت تتمان المادي واالجتماعي المتوافد مع
وض ت ت ت ت تتعر الرفيع؛ وإجراءات إقامة العدل المنص ت ت ت ت تتوي عليها في القانون؛ وحور أي تدخل في إقامة العدل
تح

التهديد بالمس ت ت ت تتؤولية الجنائية واإلدارية؛ واإلجراء الخاي بتعليد س ت ت ت تتل ات القن ت ت ت تتاء وإنهائها؛ وحرمة

القناء؛ وتوفير الدولة للقناة الحماية الخاصة ألفراد أسرهم وممتلثاتهم (المادة  51من القانون) .ويخنع
أي تدخل في نشاط القاضي في مجال إقامة العدل للمالحقة وفق ا لقوانين تركمانستان.

-53

والقاضت ت تتي غير ملزم بإع اء أي تفست ت تتير بشت ت تتلن األست ت تتس الموضت ت تتوعية للقنت ت تتايا التي يُنور فيها

أو تخن تتع لإلجراءات ،كما أنر غير ملزم بعرض تتها على أي ش تتخص آخر لالطالع عليها بخالف الحاالت
المنصوي عليها في القانون اإلج ارئي.

-54

ٍ
قاض ،أو توقيفر ،دون موافقة رئيس تركمانستتان .وتشتمل حرمة
وال يمكن رفع دعوى جنائية ضتد

القاضتتي شتتخصتتر وممتلثاتر ومستتكنر الذي ي يف ويعمل فير ،وستتياراتر الرستتمية والشتتخصتتية وغير ذلك من

الممتلثات .كما تغ ي كاتب المحكمة أثناء أدائر لواجباتر ككاتب للمحكمة .وال يجو توقي

قاض أو كاتب محكمة أثناء تلدية واجبر في المحكمة ،أو ت بيد العقوبات اإلدارية علير.
-55

أو إحن ت ت ت ت تتار

وينص القانون المتعلد بالمحاكم على أن مدونة أخالقيات القنتتاء هي وثيقة قانونية صتتادرة عن

مؤتمر للقن تتاة وت قوم على أس تتاس المبادئ والقواعد األخالقية للمجتمع والدولة المعترف بها .وتحدد المدونة
ٍ
قاض قواعد السلوك اإللزامية في تسيير األنش ة المهنية في مجال إقامة العدل.
لثل
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-56

وفي المؤتمر األول لقنت ت ت ت ت ت تتاة تركمانست ت ت ت ت ت تتتان ( 19كانون الثاني/يناير  ،)2019نوقشت ت ت ت ت ت ت

مدونة

أخالقيات القنتتاء واعتُمدت ألول مرة .وتقنتتي المكانة الرفيعة للقاضتتي بلن يكون مدربا مهنيا ،وذلك بغية
تعزيز المعتتايير العتتاليتتة للثقتتافتتة القتانونيتتة فيمتتا يتعلد بتتالست ت ت ت ت ت تتلوك عمالا على تقويتتة ثقتتة الجمهور في النوتام
القنت تتائي وجودة العدالة ،التي تعتبر العامل األست تتاست تي في الحفاظ على مست تتتوى عال من الثرامة والست تتل ة

للقناء العادل والمستقل والنزير.
-57

وعمالا على مواصتتلة تحستتين أنش ت ة المحاكم في مجال إقامة العدل ،وضتتمان استتتقالل القنتتاة،

والوفاء بااللتزامات الدولية لتركمانستان ،استُبعدت فترة والية القناة من التنقيح الجديد لدستور تركمانستان،

كما تم وضع واعتماد مفهوم الدولة لتحسين النوام القنائي للفترة .2021-2017
-58

ومع مراعاة توص ت ت ت ت ت تتيات هيئات معاهدات األمم المتحدة ،فنت ت ت ت ت ت تالا عن قواعد القانون الدولي ذات

-59

ويتنمن الفصل  24من قانون العقوبات أحكام ا بشلن الجرائم المرتثبة ضد العدالة ،وهي تدابير

الصتلة ،يُدرج مفهوم الدولة بشتلن تحستين النوام القنتائي للفترة  2021-2017مقترحات بشتلن فترات والية
القناة ،وإجراءات تعيينهم في الوظائف القنائية ،وحقوق القناة والعاملين في مجال القناء وواجباتهم.

ال مثل إعاقة إقامة
ترمي إلى ضتتمان استتتقالل القنتتاء .وعلى وجر الخصتتوي ،يجرم التش تريع الجنائي أفعا ا
العدل وإجراء التحقيد األولي (المادة  189من قانون العقوبات) ،والتهديد بالعنف أو ارتثابر ض ت تتد ش ت تتخص

يقيم الع ت تتدل أو يجري التحقيد األولي (الم ت تتادة  189من ق ت تتانون العقوب ت تتات) ،وانته ت تتاك حرم ت تتة المحكمت تتة
(المادة  189من قانون العقوبات).

-60

وتُص تتدر المحكمة العليا لتركمانس تتتان ش تتروحات على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية،

ال عن كراسات دليلية للنور في القنايا المعقدة في المحاكم .وتجري في الدورات التدريبية التي تعقدها
فن ا

المحكمة العليا مرتين في الس ت ت ت ت تتنة ،وكذلك في الحلقات الد ارس ت ت ت ت تتية المنتومة التي يعقدها قن ت ت ت ت تتاة ذوو خبرة

بمشت تتاركة خبراء في مواضت تتيع مختلفة ،مناقشت تتة لفئات معينة من القنت تتايا ،وخصت تتائص النور فيها ،وااللتزام
الصارم بالحقوق والمصالح المشروعة للمشاركين في اإلجراءات القانونية.

ثانياً -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية حقوق اإلنسان
-61

تركمانستان طرف في االتفاقيات والبروتوكوالت التالية في مجال حقوق اإلنسان:
•

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق ال فل ( 23أيلول/سبتمبر )1994؛

•

االتفاقية الدولية للقناء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 23أيلول/سبتمبر )1994؛

•

اتفاقية القناء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 20كانون األول/ديسمبر )1996؛

•

العهتد التدولي الختاي بتالحقوق االقتص ت ت ت ت ت ت تتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتة ( 20كتانون األول/

•

العهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية والسياسية ( 20كانون األول/ديسمبر .)1996

•

البروتوكول االختيتاري الملحد بتالعهتد التدولي الختاي بتالحقوق المتدنيتة والست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تيتة

•

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ( 15أيلول/سبتمبر )1999؛

ديسمبر )1996؛

( 20كانون األول /ديسمبر )1996؛
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•

البروتوكول االختياري الثاني الملحد بالعهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية والس ت تتياس ت تتية

•

البروتوكول االختيتاري التفتاقيتة حقوق ال فتل بشت ت ت ت ت ت تتلن اشت ت ت ت ت ت تتتراك األطفتال في المنتا عتات

•

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ال فل بش ت ت ت تتلن بيع األطفال واس ت ت ت تتتغاللهم في البغاء

•

اتفاقية حقوق األشخاي ذوي اإلعاقة ( 15تمو /يولير )2008؛

•

اتفاقية مناهنت تتة التعذيب وغيره من ضت تتروب المعاملة أو العقوبة القاست تتية أو الالإنست تتانية

•

البروتوكول االختياري التفاقية القن ت ت ت ت تتاء على جميع أش ت ت ت ت تتكال التمييز ض ت ت ت ت تتد المرأة (18

•

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاي ذوي اإلعاقة ( 25أيلول/سبتمبر .)2010

والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ( 28كانون األول/ديسمبر )1999؛
المسلحة ( 28آذار/مارس )2005؛

وفي المواد اإلباحية ( 28آذار/مارس )2005؛

أو المهينة ( 30نيسان/أبريل )1999؛
نيسان/أبريل )2009؛

-62

صدق
وقد ذ

تركمانستان على االتفاقيات والبروتوكوالت التالية في مجال القانون اإلنساني الدولي:

•

اتفاقية جني

(األولى) لتحس تتين حال الجرحى والمرض تتى بالقوات المس تتلحة في الميدان1949 ،

•

اتفاقية جني

(الثانية) لتحس ت ت ت ت تتين حال جرحى ومرض ت ت ت ت تتى وغرقى القوات المس ت ت ت ت تتلحة في

•

اتفاقية جني

(الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب 10( 1949 ،نيسان/أبريل )1992؛

•

اتفاقية جني

الرابعة بشت ت تتلن حماية األشت ت تتخاي المدنيين وق الحرب 10( 1949 ،نيست ت تتان/

•

البروتوكول اإلضت ت ت تتافي التفاقيات جني

( 10نيسان/أبريل )1992؛

البحار 10( 1949 ،نيسان/أبريل )1992؛

أبريل )1992؛

المعقودة في  12آب/أغست ت ت ت س 1949والمتعلد

بحماية ضت ت تتحايا المنا عات المست ت تتلحة الدولية (البروتوكول األول) 10( 1977 ،نيست ت تتان/
أبريل )1992؛

•

البروتوكول اإلض ت تتافي التفاقيات جني

المعقودة في  12آب/أغست ت ت س  1949والمتعلد

بحمتتايتتة ضت ت ت ت ت ت تحتتايتتا المنتتا عتتات المست ت ت ت ت ت تتلحتتة غير التتدوليتتة (البروتوكول الثتتاني)1977 ،

( 10نيسان/أبريل .)1992
-63

صد ق
و ذ

تركمانستان على االتفاقيات التالية المعتمدة في إطار منومة العمل الدولية:

•

اتفاقية منومة العمل الدولية بشت ت ت تتلن الحد األدنى لست ت ت تتن االست ت ت تتتخدام 20( ،كانون األول/

•

اتفاقية منومة العمل الدولية بشلن العمل الجبري ( 20كانون األول/ديسمبر )1996؛

•

اتفتتاقيتتة منومتتة العمتتل التتدوليتتة بشت ت ت ت ت ت ت تتلن الحريتتة النقتتابيتتة وحمتتايتتة حد التنويم النقتتابي،

ديسمبر )1996؛

( 20كانون األول/ديسمبر )1996؛
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•

اتفاقية منومة العمل الدولية بشت ت ت ت ت ت تتلن حد التنويم النقابي والمفاوضت ت ت ت ت ت تتة الجماعية20( ،

•

اتفاقية منومة العمل الدولية بشت ت ت تتلن مست ت ت تتاواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي

•

اتفاقية منومة العمل الدولية بشلن إلغاء العمل الجبري 20( ،كانون األول/ديسمبر )1996؛

•

اتفتتاقيتتة منومتتة العمتتل التتدوليتتة بش ت ت ت ت ت ت تتلن التمييز في االست ت ت ت ت ت تتتختتدام والمهن تة 20( ،كتتانون

•

اتفاقية منومة العمل الدولية بش تتلن حور أست توأ أش تتكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية

كانون األول/ديسمبر )1996؛

قيمة متساوية 20( ،كانون األول/ديسمبر )1996؛

األول/ديسمبر )1996؛

للقناء عليها 25( ،أيلول/سبتمبر .)2010
-64

وصت ت ت ت ت ت ت ت ذتدقت ت

بحقوق اإلنسان:

تركم تتانست ت ت ت ت ت تت تتان على ع تتدد من اتف تتاقي تتات ووث تتائد األمم المتح تتدة األخرى المتعلق تتة

•

اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين ( 10تمو /يولير )1997؛

•

بروتوكول اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين ( 10تمو /يولير .)1997

•

اتفاقية الهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لالخت اف الدولي لألطفال ( 25تشت ترين الثاني/

•

االتفاقية الخاص تتة بإتاحة الحص تتول على المعلومات عن البيئة ومش تتاركة الجمهور في ص تتنع

•

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الوطنية ( 28آذار/مارس .)2005

•

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشت ت تتخاي ،وخاصت ت تتة النست ت تتاء واألطفال ،المكمل

•

بروتوكول مكتتافحتتة تهريتتب المهتتاجرين عن طريد البر والبحر والجو ،المكمتتل التفتتاقيتتة

•

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة

نوفمبر )1997؛

القرارات بشلنها واالحتثام إلى القناء في المسائل المتعلقة بها ( 30نيسان/أبريل )1999؛

التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الوطنية ( 28آذار/مارس )2005؛
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الوطنية ( 28آذار/مارس )2005؛

غير مشت ت ت ت ت ت تتروعة ،المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الوطنية
( 28آذار/مارس )2005؛

•

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( 28آذار/مارس )2005؛

•

االتفاقية الدولية لمكافحة المنش ات في مجال الرياضة ( 25أيلول/سبتمبر )2010؛

•

اتفاقية األمم المتحدة بشلن وضع األشخاي عديمي الجنسية ( 4آب/أغس س )2011؛

•

اتفاقية األمم المتحدة بشلن خفض حاالت انعدام الجنسية ( 4آب/أغس س )2012؛

•

اتفاقية منومة الصحة العالمية اإلطارية بشلن مكافحة التبغ ( 26آذار/مارس )2011؛

•

اتفتاقيتة منومتة األمم المتحتدة للتربيتة والعلم والثقتافتة لصت ت ت ت ت ت تتون التراث الثقتافي غير المادي

( 14أيلول/سبتمبر )2011؛
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•

اتفاقية حماية الممتلثات الثقافية في حالة نزاع مست ت ت تتلح ،فن ت ت ت تالا عن بروتوكولين ملحقين

•

معاهدة مراكف لتيست ت ت تتير النفاذ إلى المصت ت ت تتنفات المنشت ت ت تتورة لفائدة األشت ت ت تتخاي المكفوفين

بها (( )1999 ،1954تشرين الثاني/نوفمبر )2017؛

أو مع تتاقي البصت ت ت ت ت ت تتر أو ذوي إع تتاق تتات أخرى في قراءة الم بوع تتات 22( 2013 ،آب/
أغس س .)2020

-65

والعمل جار بشتلن المستائل المتعلقة باننتمام تركمانستتان إلى اتفاقيات اليونستكو لمكافحة التمييز

في التعليم ،وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ،واالعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي.

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
أحدث تنقيح دس تتتور تركمانس تتتان المؤر  14أيلول/س تتبتمبر  2016توس تتعا كبي ار في ن اق حقوق
-66
اإلنس ت تتان وحرياتر .ووفق ا للدس ت تتتور ،يُعترف بحقوق اإلنس ت تتان والمواطن وحرياتر في تركمانس ت تتتان وفق ا لقواعد
القانون الدولي المعترف بها عموما ،وهي مكفولة بموجب الدست ت تتتور والقانون .وتعترف تركمانست ت تتتان بلولوية
قواعد القانون الدولي المعترف بها عموم ا.
-67

وفي تركمانست ت ت تتتان ،يعتبر اإلنست ت ت تتان هو األعلى قيمة في المجتمع والدولة .وتشت ت ت تتكل حماية ودعم

-68

والدولة مست ت ت ت ت ت تتؤولة أمام كل مواطن ،وهي تثفل تهيئة الوروف للت ور الحر للفرد ،وتحمي الحياة

اإلنسان وخدمتر المهام الرئيسية للسل ات العامة.

والشرف والثرامة والحرية والسالمة الشخصية وحقوق المواطن ال بي ية غير القابلة للتصرف .وتركمانستان
دولة تتثفل بالنمان االجتماعي لثل شخص.

ولدى تركمانست ت تتتان الجنس ت ت تية الخاصت ت تتة بها .ويتم اكتست ت تتاب الجنست ت تتية واالحتفاظ بها وإنهاؤها وفقا
-69
للقانون .وال يُعترف لمواطن تركمانست ت تتتان أن يحمل جنست ت تتية دولة أخرى .وال يجو حرمان أي شت ت تتخص من
الجنست ت ت تتية أو من حقر في تغييرها .وال يجو تست ت ت تتليم مواطن من تركمانست ت ت تتتان إلى دولة أخرى أو طرده من

تركمانس ت ت تتتان أو تقييد حقر في العودة إلى وطنر .وتثفل الدولة لمواطني تركمانس ت ت تتتان الحماية والرعاية على

أ ارض ت ت تتيها وخارجها .ويتمتع المواطنون األجانب واألش ت ت تتخاي عديمو الجنس ت ت تتية بالحقوق والحريات ،ويؤدون

واجباتهم على غرار مواطني تركمانست ت تتتان ،وفق ا لقوانين البلد وللمعاهدات الدولية .وتمنح تركمانست ت تتتان ،وفقا
لقواعتد القتانون التدولي المعترف بهتا عمومتا ،وبتال ريقتة المنصت ت ت ت ت ت تتوي عليهتا في القتانون ،اللجوء للمواطنين
األجانب ولألشخاي عديمي الجنسية.

-70

وتعترف تركمانستان بالتنوع السياسي وبتعدد األحزاب.

-71

وتتعهت تتد الت تتدولت تتة الوروف الال مت تتة لتنميت تتة المجتمع المت تتدني .وتتمتع منومت تتات المجتمع المت تتدني

-72

وتثفل الدولة حرية الدين والمعتقد ومعاملتهما على قدم المست تتاواة أمام القانون .وتُرفد بهذا التقرير

-73

والمنومات الدينية منفصلة عن الدولة وال يسمح لها بالتدخل في شؤون الدولة وفي أداء وظائفها.

-74

وال يجو أن تثون إيديولوجية األحزاب الست ت تتياست ت تتية والمنومات الدينية وجم يات المجتمع المدني

بالمساواة أمام القانون.

معلومات عن المنومات الدينية في تركمانستان (المرفد .)3

كما أن نوام التعليم الحكومي منفصل عن المنومات الدينية وهو ذو طبيعة علمانية.
وغيرها من الهياكل ملزمة للمواطنين.
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وتُعتبر حقوق اإلنس ت ت تتان وحرياتر في تركمانس ت ت تتتان مص ت ت تتونة وغير قابلة للتص ت ت تترف .وال يحد ألي
-75
شتتخص تقييد إال بما يتوافد مع الدستتتور والقوانين .وال يمكن استتتخدام كون بعض حقوق اإلنستتان والمواطن
وحرياتر مدرجة في الدستور والقوانين إلنثار حقوقر وحرياتر األخرى أو االنتقاي منها.

-76

وت بد حقوق اإلنست ت ت ت تتان والمواطن وحرياتر بشت ت ت ت تتكل مباشت ت ت ت تتر .فهي تحدد معنى ومحتوى وت بيد

القوانين وأنش ة السل تين التشري ية والتنفيذية والحكم الذاتي المحلي ،ويكفلها نوام العدالة.

ال عن مس ت تتاواة الفرد
-77
وتن ت تتمن تركمانس ت تتتان المس ت تتاواة في حقوق اإلنس ت تتان والمواطن وحرياتر ،فن ت ت ا
والمواطن أمام القانون والمحاكم ،بغض النور عن االنتماء القومي أو لون البشت ت ت ت ترة أو الجنس أو األص ت ت ت تتل
أو الملثية أو المنصت ت تتب أو مكان اإلقامة أو اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات الست ت تتياست ت تتية أو غيرها

من الوروف.
-78

ويتمتع الرجال والنستتاء في تركمانستتتان بالمستتاواة في الحقوق والحريات ،فنتالا عن تثافؤ الفري

-79

ولثل فرد الحد في حماية الشت ت ت ت تترف والثرامة .وال يمكن ألي شت ت ت ت تتيء أن يكون أست ت ت ت تتاس ت ت ت ت تا إلذالل

-80

ولثتل فرد الحد في الحيتاة ويتمتع بحريتة ممتارست ت ت ت ت ت تتتهتا .وال يجو حرمتان أي شت ت ت ت ت ت تتخص من حقتر

في تفعيلها .وين وي انتهاك المساواة على أساس الجنس على مسؤولية ينص عليها القانون.
كرامة الفرد.

في الحياة .وتحمي الدولة حد كل ش ت ت ت تتخص في حياة حرة على أس ت ت ت تتاس القانون .وقد ألغي
في تركمانستان.
-81

عقوبة اإلعدام

وال يجو أن يدان أي شتخص أو أن يعاقب إال بما يتفد بصترامة مع القانون .وال يجو إخنتاع

أحد للتعذيب أو اس ت ت تتتخدام العن ف أو المعاملة أو العقوبة القاس ت ت تتية أو الالإنس ت ت تتانية أو المهينة ،كما ال يجو

إخناع أي شخص دون موافقتر لتجارب طبية أو علمية أو غير ذلك من التجارب.
-82

وال يمكن توقي

أي ش ت ت تتخص في تركمانس ت ت تتتان إال بموجب أس ت ت تتباب محددة بص ت ت ترامة في القانون

وبتلمر من محكمتة أو بتإذن من المتدعي العتام .وفي الحتاالت التي ال يمكن معهتا التتلخير والمحتددة بتدقتة في
القانون ،يحد للهيئات الحكومية المخولة احتجا ش ت ت ت ت تتخص ما مؤقت ا .ويعتبر كل إنس ت ت ت ت تتان بريئ ا حتى تثب

إدانتر بارتثاب جريمة بحكم القانون وبثبوت ذلك بحكم قن ت تتائي يدخل حيز التنفيذ .والفرد غير ملزم بإثبات

براءتر .وتجري لصالح المتهم تسوية أية شكوك حول الذنب ال يمكن إ التها.
-83

ووفق ا لدس ت ت تتتور تركمانس ت ت تتتان بص ت ت تتيغتر المنقحة الجديدة ،يتمتع كل فرد بالحد في الحرية واألمان

على شت ت تتخصت ت تتر .وال يمكن أن يتعرض أي شت ت تتخص لعقوبة جنائية إال إذا ثبت جريمتر وأدانتر محكمة وفقا
لإلجراءات المنص ت ت ت ت تتوي عليها في القانون .وال يجو أن يتعرض أي ش ت ت ت ت تتخص للمالحقة الجنائية المتثررة

ولإلدانة بنفس الجريمة.
-84

ويتمتع كل فرد ب الحد في حرمة حياتر الخاصت ت تتة وأست ت تراره الشت ت تتخصت ت تتية والعائلية وفي حمايتها من

التدخل التعس ت ت ت ت تتفي ومن انتهاكات قواعد الحفاظ على ست ت ت ت ت ترية الم ارس ت ت ت ت تتالت والمحادثات الهات ية وغيرها من

االتص تتاالت .وال يُس تتمح بجمع وتخزين واس تتتخدام ونش تتر معلومات عن الحياة الش تتخص تتية ألي ش تتخص دون
موافقتر .ويلتزم المست ت تتؤولون في ست ت تتل ات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية بتزويد كل شت ت تتخص بفرصت ت تتة
االطالع على الوثائد والمواد التي تمس حقوقر وحرياتر بشكل مباشر ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

-85

ويتمتع كتل مواطن بت الحد في التنقتل بحريتة واختيتار مكتان إقتامتتر داختل تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان .وال يمكن

إال على أساس القانون فرض قيود على دخول مناطد معينة وتحديد التنقل فيها.
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-86

وتحمي الدولة األس ت ت ت ت ترة واألمومة واألبوة وال فولة .ويتمتع الرجل والمرأة ،عند بلوغ س ت ت ت ت تتن الزواج،

بالحد في الزواج وتثوين أست ت ت ت ت ترة باالتفاق المتبادل .والزوجان متس ت ت ت ت تتاويان في العالقات األست ت ت ت ت ترية .ويتمتع
الوالدان أو من ينوب عنهما ب الحد في تربية األطفال والعناية بص ت ت ت ت تتحتهم ونموهم وتعليمهم وإعدادهم للعمل
ويلزم
وغرس ثقافة احترام القوانين والتقاليد التاريخية والوطنية في نفوس ت تتهم ،ويقع عليهما واجب القيام بذلكُ .

الد البتالغون ب رعتايتة والتديهم وتقتديم المس ت ت ت ت ت ت تتاعتدة لهم .وتهيئ التدولتة الوروف إلعمتال حقوق الشت ت ت ت ت ت تبتاب
األو ُ
وحرياتهم وهي تعز تنميتهم الشاملة.
-87

ويحدد كل شت تتخص بشت تتكل مست تتتقل موقفر من الدين ،ولر الحد ،بمفرده أو باالشت تتتراك مع آخرين،

في اعتنتتاق أي دين أو االمتنتتاع عن اعتنتتاق أي دين ،وفي التعبير عن المعتقتتدات المتعلقتتة بتتالموقف إ اء
الدين ونشرها ،وفي المشاركة في ال قوس الدينية.

-88

وحرية الفثر والتعبير مكفولة لثل شت ت تتخص .وال يحد ألحد أن يمنع أي شت ت تتخص من التعبير عن

أريتر بحريتة ،أو أن يمنع نشت ت ت ت ت ت تتر أريتر وفقتا للقتانون .وال يجو إجبتار أحتد على التعبير عن آ ارئتر ومعتقتداتتر
أو على التخلي عنها .ويتمتع كل ش ت ت ت ت ت تتخص بالحد في التماس المعلومات وتلقيها ونش ت ت ت ت ت تترها بحرية ب ريقة

ال يحورها القانون ،باست ت ت تتتثناء المعلومات التي تحتوي على أس ت ت ت ترار الدولة أو غيرها من األس ت ت ت ترار المحمية

بموجب القانون.

وتُثف تتل للمواطنين حري تتة التجمع والمشت ت ت ت ت ت ت تتارك تتة في تجمع تتات ع تتام تتة ومو تتاهرات وغير ذل تتك من
-89
التو تتاهرات الجم تتاهيري تتة على الوج تتر المبين في الق تتانون .ويتمتع المواطنون ب ت الحد في إنشت ت ت ت ت ت ت تتاء األحزاب
الستتياستتية والجم يات العامة األخرى العاملة في إطار الدستتتور والقوانين .وتُرفد بهذا التقرير معلومات عن

األحزاب الس تتياس تتية والجم يات العامة في تركمانس تتتان (المرفقان  4و .)5ويحور إنش تتاء وتش تتغيل األحزاب

الس تتياس تتية والجم يات العامة األخرى بهدف تغيير النوام الدس تتتوري بالقوة ،والس تتماح بالعنف في أنشت ت تها،

ومناهن ت ت ت ت تتة حقوق المواطنين وحرياتهم الدس ت ت ت ت تتتورية ،والدعوة للحرب ،والعداوة على أس ت ت ت ت تتاس لون البش ت ت ت ت ترة،

والعداء القومي والديني ،والمست تتاس بالصت تتحة واألخالق العامة  ،وكذلك إنشت تتاء وتشت تتغيل األحزاب على أس تتس

قومية أو دينية.
-90

ويتمتع مواطنو تركمانستتتان بحد المشتتاركة في إدارة شتتؤون المجتمع والدولة ،ستواء بشتتكل مباشتتر

أو من خالل ممثليهم المنتخبين بحريتة .ويحد لمواطني تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان أن ينتخبوا وأن يُنتخبوا في الهيئتات

الحكومية وهيئات الحكم المحلي .ويتمتع مواطنو تركمانست تتتان ،وفقا لقدراتهم وتدريبهم المهني ،بحد متست ت ٍ
تاو
في دخول الخدمة العامة .كما يحد لمواطني تركمانستان المشاركة في إقامة العدل.
-91

ويتمتع كل فرد ب الحد في اس ت تتتخدام قدراتر وممتلثاتر بحرية من أجل تنويم المش ت تتاريع واألنشت ت ت ة

االقتصت ت ت تتادية األخرى التي ال يحورها القانون .ويحمي القانون الحد في الملثية الخاصت ت ت تتة .ولثل شت ت ت تتخص
الحد في التملك وفي التحكم بممتلثاتر واستتخدامها والتصترف فيها بشتكل فردي أو باالشتتراك مع أشتخاي

آخرين .كما أن الحد في الميراث مكفول.
-92

ولثل شت ت تتخص الحد في العمل ،واختيار المهنة ،ونوع المهنة ،ومكان العمل حست ت تتب تقديره ،وفي

-93

ال على خلد فري وش ت ت تتروط واس ت ت تتعة لتفعيل الحقوق الدس ت ت تتتورية للمواطنين في العمل ،ورفع
وعم ا

ظروف عمل صحية وآمنة.

مست تتتوى توفير العمل الالئد للست تتكان وتنمية القوى المنتجة في البلد ،تم

الموافقة بموجب مرست تتوم صت تتادر

عن رئيس تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان في أيتار/متايو  ،2015على برنتامج لتحست ت ت ت ت ت تتين العمتالتة وخلد وظتائف جتديتدة في

تركمانستان للفترة  ،2020-2015وكذلك على خ ة عمل لتنفيذ ذلك البرنامج (المرفد .)6
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-94

وفي عام  ،2019كان هناك  74,9ألف شت ت ت ت ت تتخص مست ت ت ت ت تتجل لدى وكاالت التوظي  ،وكان الرقم

المقابل في عام  2015قد بلغ  80,3ألف شت تتخص .وبلغ

نست تتبة المواطنين الذين تم تشت تتغيلهم من مجموع

عدد المستتجلين في وكاالت التوظي

في عامي  2015و 92,1 2019في المائة .وفي عام  ،2019مثل

عام  .2015وفي عام  ،2019بلغ

نس ت ت تتبة النس ت ت تتاء العامالت من إجمالي عدد العاملين  29,6في المائة،

النس ت ت ت ت تتاء  30,7في المائة من المس ت ت ت ت تتجلين لدى تلك الوكاالت ،بينما كان

هذه النس ت ت ت ت تتبة  29في المائة في

في مقابل  28,1في المائة في عام .2015

ووفقا للتنقيح الجديد لدس ت تتتور تركمانس ت تتتان ،يحور العمل القس ت تتري وأست ت توأ أش ت تتكال عمل األطفال.
-95
ويتمتع العاملون بلجر بالحد في الحصت ت تتول على أجر يتناست ت تتب مع حجم العمل ونوعيتر .وال يمكن أن يقل
هذا األجر عن الحد األدنى لألجور الذي تحدده الدولة.

-96

ويتمتع ك تتل فرد بت ت الحد في ال ارح تتة ،ويتجلى ذل تتك في تح تتدي تتد م تتدة العم تتل األست ت ت ت ت ت تتبوعي ،وتوفير

إجا ة ست تتنوية مدفوعة األجر وأيام راحة أست تتبوعية .وتنشت تتئ الدولة الوروف المواتية للناس للراحة والست تتتغالل
أوقات فراغهم.

-97

ويتمتع كل مواطن بالحد في الست ت ت ت ت ت تتكن وفي دع ٍم تقدمر الدولة ل لحصت ت ت ت ت ت تتول على مست ت ت ت ت ت تتكن مريح

أو لش ترائر ،وفي بناء مستتكن فردي .وللستتكن حرمة مصتتونة .وال يحد ألي شتتخص دخول مستتكن أو انتهاك

حرمتتر خالفتا إلرادة س ت ت ت ت ت ت تتاكنيتر أو بتدون أس ت ت ت ت ت ت تاس قتانوني .ومن حد الفرد حمتايتة منزلتر من التعتدي عليتر.
وال يجو حرمان أي شخص من منزلر إال ألسباب ينص عليها القانون.
-98

ويتمتع كل فرد ب الحد في الرعاية الص تتحية ،بما في ذلك االس تتتخدام المجاني لخدمات مؤست تس تتات

-99

ويتمتع كل فرد بالحد في بيئة مواتية للحياة والصتتحة ،وفي الحصتتول على معلومات موثوقة عن

الص ت ت تتحة العامة (المرفد  .)7ويُس ت ت تتمح بالخدمات ال بية مدفوعة األجر وغير التقليدية لألس ت ت تتباب وبال ريقة
التي ينص عليها القانون.

حالة تلك البيئة ،والتعويض عما يلحد بالص تتحة والممتلثات من ض تترر نتيجة النتهاكات التشت تريعات البيئية
أو للثوارث ال بي ية.

-100

وقت تتد نُقحت ت

في عت تتام  2012الوثت تتائد الم يت تتاريت تتة النت تتاظمت تتة لتشت ت ت ت ت ت تتكيت تتل هيئت تتات الخبراء ال بيين

واالجتماعيين ولوضت ت ت تتع إجراءات الفحص التي تيست ت ت تتر فحص األشت ت ت تتخاي ذوي اإلعاقة .والعمل جار على

وضع الئحة جديدة بشلن هيئة الخبراء ال بيين واالجتماعيين.
-101

ووست تتع
ُ

قائمة است تتتحقاقات األشت تتخاي ذوي اإلعاقة لتشت تتمل تقويم المفاصت تتل .ويجري العمل مع

و ارات العمل والحماية االجتماعية للست ت ت ت تتكان والمالية واالقتصت ت ت ت تتاد ،على وضت ت ت ت تتع إجراء لتوفير جراحة قلبية

مجانية لألطفال المعوقين الذين يعانون من عيوب قلبية .ووفقا لقانون التعديالت واإلض ت ت ت ت ت تتافات على قانون
تركمانستان للحماية االجتماعية ( 18حزيران/يونير ُ ،)2016رفع سن األطفال المعوقين إلى  18عاما.

-102

ويس تتتمر العمل على وض تتع مش تتروع نموذج بيولوجي اجتماعي ،وذلك بمش تتاركة ممثلين عن و ارة

-103

وقد و ع
ضتع إجراء لتحديد مبلغ تعويض األشتخاي ذوي اإلعاقة الذين تعرضتوا لإلصتابة في ستياق
ُ

-104

ويجري العمتل على إنشت ت ت ت ت ت تتاء ست ت ت ت ت ت تجتل لألشت ت ت ت ت ت تختاي ذوي اإلعتاقتة بتالتعتاون مع اللجنتة الحكوميتة

العمل والحماية االجتماعية والنقابات وو ارة العدل ،وبمساعدة خبراء منومة الصحة العالمية.

العمل أو ألمراض مهنية.

إلحصاءات تركمانستان وو ارة العمل والحماية االجتماعية.
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-105

ويقوم مركز اإلعالم التابع لو ارة الصتحة والصتناعة ال بية في تركمانستتان بلنشت ة لتعزيز أنماط

الحياة الصت تتحية وتوعية الجمهور في هذا المجال .ويعمل المركز على تنست تتيد العمل متعدد التخص ت تصت تتات

بين اإلدارات فيما يتعلد بالتثقي الص تتحي الذي يُن ت لع بر في البلد ،وفق ا للخ ة المعتمدة .ويجري إبالغ
الس ت ت تتكان بانتوام من خالل وس ت ت تتائل اإلعالم .وتوجد في الص ت ت تتحف والمجالت والبرامج التلفزيونية واإلذاعية
أقسام مخصصة ألنماط الحياة الصحية وال عام الصحي والنوافة الصحية والتربية البدنية والرياضة.

-106

وتنفذ جم ية الهالل األحمر الوطنية في تركمانستان أنش تها النوامية في مجال حماية الصحة،

كما تقوم بحمالت إعالمية بين ا لس ت تتكان بش ت تتلن الوقاية من األمراض ،بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص
المناعة البشت ت ترية .وخالل الفترة  ،2020-2016تم تعري  273 824ش ت تتخصت ت ت ا بموض ت تتوعات طرق انتقال
فيروس نقص المناعة البش ت ت ترية والوقاية منر وتش ت ت تتخيص ت ت تتر .كما جرى عن طريد الحمالت اإلعالمية إبالغ

المستمعين عما يوجد من مراكز بعيدة عن األضواء لتشخيص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
-107

وتن ت لع جم ية الهالل األحمر الوطنية في تركمانستتتان بلنش ت ة لتوعية الستتكان بقواعد الستتلوك

في حتاالت ال وارئ ،وهي أنشت ت ت ت ت ت ت تة موجهتة أين ت ت ت ت ت ت تا ل ألشت ت ت ت ت ت تختاي ذوي اإلعتاقتة وكبتار الست ت ت ت ت ت تتن .وخالل

الفترة  ،2020-2016حص ت ت ت ت تتل على التدريب  86 537ش ت ت ت ت تتخص ت ت ت ت تا من الجمهور العام .كما تقوم الجم ية
بلنشت ت ة لتدريب الست تتكان على اإلست تتعافات األولية ،تشت تتمل فيما تشت تتملر موظفي إدارة شت تترطة المرور التابعة
لو ارة الداخلية .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم تدريب ما مجموعر  9 133شخص ا.

-108

ويتمتع المواطنون بالحد في الن ت ت ت ت ت تتمان االجتماعي عند الش ت ت ت ت ت تتيخوخة وفي حال المرض والعجز

وتزود األس ت ت تتر الش ت ت تتابة
وفقدان القدرة على العمل وفقدان العائل والب الة وغير ذلك من األس ت ت تتباب القانونيةَّ .

واألست تتر الثبيرة واألطفال اليتامى والمحاربون القدماء واألشت تتخاي الذين خست تتروا صت تتحتهم في ست تتياق حماية

المصتالح الحكومية أو العامة ،بدعم إضتافي واستتحقاقات من األموال الحكومية والعامة .وتنفذ في تركمانستتان
أحكام قانون الحماية االجتماعية للسكان وقانون التلمين الحكومي الخاي بالمعاشات التقاعدية.

-109

وحتى  1كانون الثاني/يناير  ،2020غ ى التلمين اإللزامي للمعاش تتات التقاعدية  1 769,3ألف

شت ت ت ت ت ت تتخص ،كمتا غ ى التتلمين ال وعي للمعتاش ت ت ت ت ت ت تتات التقتاعتديتة  1 315,3ألف شت ت ت ت ت ت تتخص من الست ت ت ت ت ت تكتان
النش ين اقتصادي ا.

-110

وفي  1كانون الثتاني/ينتاير  ،2016كان

-111

وبموجب مراسيم أصدرها رئيس تركمانستان ،ارتفع سنويا حجم المعاشات التقاعدية واالستحقاقات

ألف شخص على التوالي.

األرقام المقتابلة  1 505,4ألف شت ت ت ت ت ت تتخص و1 212,3

الحكومية ،وخالل الفترة  2019-2015بلغ معدل هذا االرتفاع  10في المائة ست ت ت ت ت تتنوي ا .وتُرفد بهذا التقرير
معلومات عن متلقي المعاشات واالستحقاقات الحكومية (المرفد .)8

 -112ويتمتع كتل فرد بتالحد في التعليم .والتعليم الثتانوي العتام إلزامي ،ولثتل فرد الحد في تلقيتر مجتانتا
في المؤس ت ت تست ت تتات التعليمية الحكومية .وتست ت تتهر الدولة على توفير التعليم المهني لثل شت ت تتخص بما يتناست ت تتب

مع قدراتر.
-113

ويكفتل قانون التعليم ( 4أيار/مايو  ،2013مع تعتديالت وإضت ت ت ت ت ت تتافات بتتاريخ  8تشت ت ت ت ت ت ترين الثتاني/

نوفمبر  2014و 20آذار/مارس  2017و 22آب/أغست ت ت ت ت ت س  )2020للمواطنين تلقي التعليم بغض النور

عن االنتماء القومي أو لون البش ترة أو الجنس أو األص تتل أو الملثية أو المنص تتب أو مكان اإلقامة أو اللغة
أو الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها من الوروف ،وكذلك العمر والحالة الصحية.
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-114

وتنت ت ت ت ت ت تتمن التتدولتتة حد التعليم للمواطنين من خالل إنش ت ت ت ت ت ت تتاء نوتتام تعليمي وظروف اجتمتتاعيتتة

واقتصت تتادية مواتية للتعليم .والتعليم الثانوي ا لعام إلزامي بالنست تتبة لمواطني تركمانست تتتان ،ولهم الحد في تلقير

في المؤسسات التعليمية الحكومية مجان ا (المرفد .)9
-115

وتنمن الدولة حصول مواطني تركمانستان على التعليم المهني وفق ا لقدراتهم.

-116

وإل عمال الحد في التعليم للمواطنين المحتاجين إلى دعم اجتماعي ،تتحمل الدولة تثالي

-117

وتهيئ الدولة الوروف المالئمة لتلقي المواطنين ذوي اإلعاقة التعلي م في مؤس ت تس ت تتات التعليم العام

إعالتهم

خالل فترة تعليمهم .وتحدد تشريعات تركمانستان فئات المواطنين الذين يتلقون هذا الدعم وإجراءاتر ومقداره.

(التعليم الش تتامل) .وبالنس تتبة لألطفال الذين ال يمكنهم ،ألس تتباب ص تتحية ،االلتحاق بمؤس تس تتات التعليم العام،

يتم إنش ت تتاء مؤست ت تس ت تتات تعليمية متخصت ت تص ت تتة لتلقي التعليم على أس ت تتاس مناهج تربوية خاص ت تتة ،ولتص ت تتحيح
اض رابات النمو والتثي

-118

االجتماعي.

وتقدم الدولة المس ت ت تتاعدة في الحص ت ت تتول على التعليم للمواطنين ذوي القدرات المتميزة ،بما في ذلك

من خالل تقديم منح حكومية خاصة ،ومنها منح الدراسة في الخارج.

 -119وض تتمانا إلعمال حقوق المواطنين في التعليم ،ينص القانون على أن يكفل مؤست تست تو المؤست تس تتات
التعليمية ،وفق ا لست ت تتل اتهم ،تجديد وت وير القاعدة المادية لهذه المؤس ت ت تست ت تتات ،والوروف االجتماعية للتعليم
صت ت ت ت ت ت تص متتا يلزم
والتربيتتة ،مع م ارعتتاة المت لبتتات المت ازيتتدة لمست ت ت ت ت ت تتتوى التعليم وجودتتتر .ولهتتذا الغرض ،يخ ذ
للمؤسسات التعليمية من موارد مادية ومن استثمارات رأسمالية.

 -120واس ت ت ت تتتنادا إلى هذا الم يار القانوني ،يجري س ت ت ت تتنوي ا تعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤست ت ت ت تس ت ت ت تتات
التعليمية القائمة .فهي مجهزة بوستائط متعددة حديثة وبمعدات الحاستوب واألجهزة الصتوتية اللغوية ومعدات
المختبرات ،وغير ذلك ،فن ت ت ت ت تالا عن األثاث الحديث .باإلضت ت ت ت تتافة إلى ذلك ،وعلى مدى الست ت ت ت تتنوات الخمس
الماضية ،تم تزويد المؤسسات التعليمية في البالد بت  50حافلة و 80شاحنة مبردة.

-121

ومنذ عام  ،2011في  1أيلول/س ت ت تتبتمبر من كل عام ،تو ع الحواس ت ت تتيب الش ت ت تتخص ت ت تتية على جميع

طالب الصت ت تتف األول في البلد .ويتزايد عدد أجهزة الحاست ت تتوب التي يتم ش ت ت تراؤها لهذا الغرض على حست ت تتاب

ميزانية الدولة كل عام ،وعلى هذا فقد تم ش ت تراء أجهزة الحاس ت تتوب الش ت تتخص ت تتية خالل الس ت تتنوات الخمس الماض ت تتية

على النحو الت ت تتالي :في ع ت تتام  123 061 - 2015جه ت تتا ا ،وفي ع ت تتام  140 016 – 2016جه ت تتا ا ،وفي
عام  142 819 -2017جها ا ،وفي عام  146 873 - 2018جها ا ،وفي عام  153 885 – 2019جها ا.
 -122وضت تتمانا لحقوق المواطنين في التعليم ،تُبنى في البلد مؤست تست تتات حديثة لمرحلة ما قبل المدرس تتة،
ومدارس ثانوية ،ومؤس ت تس ت تتات للتعليم المهني الثانوي والعالي ،ومراكز ص ت تتحية لألطفال ،ومدارس رياض ت تتية،
ومالعب ،ومرافد ثقافية وترفيهية.

-123
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وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ،ا داد عدد المؤسسات التعليمية في البلد:

المؤسسات التعليمية

2015

2016

2017

2018

2019

مؤسسات ما قبل المدرسة

1 039

1 056

1 070

1 071

1 075

المدارس الثانوية والمدارس الداخلية

1 832

1 852

1 860

1 864

1 868

المدارس المهنية االبتدائية

62

60

60

60

60

المدارس المهنية الثانوية

42

42

42

42

42

مؤسسات التعليم العالي

24

24

25

25

25
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 -124وتو ع الثتب المدرست ت ت ت ت تتية والوست ت ت ت ت تتائل التعليمية مجانا في المؤس ت ت ت ت ت تست ت ت ت ت تتات التعليمية الحكومية في
تركمانستتان .أما في المؤستستات الحكومية للتعليم المهني الثانوي والعالي ،فإن التدريب يجري على شتكلين:
على أساس مدفوع وعلى أساس مجاني من أموال الميزانية مع تقديم منح دراسية لل الب.

بناء على
 -125ويجري قبول المواطنين في المؤست تست تتات الحكومية للتعليم المهني على أست تتاس تنافست تتي ا
طلبات يقدمها المواطنون .وتن تتمن الش تتروط التنافس تتية احترام ض تتمانات الدولة لحقوق المواطنين في التعليم
وعلى أساس قبول المواطنين األكثر قدرة واستعدادا الستيعاب البرنامج التعليمي المهني ذي الصلة.

-126

َّ
وتقدم أماكن إلقامة طالب المؤس ت ت ت تست ت ت تتات التعليمية الحكومية في بيوت ال لبة والمدارس الداخلية

-127

وتتتدعم التتدولتتة ا لقروض التعليميتتة للمواطنين المست ت ت ت ت ت تتجلين في برامج التعليم المهني ،ست ت ت ت ت ت تواء في

-128

الد ارس ت ت ت تتة في مؤست ت ت ت تس ت ت ت تتات التعليم المهني

وفقا لإلجراءات المنص ت تتوي عليها في تش ت تريعات تركمانس ت تتتان ،كما يتوفر لهم الدعم االجتماعي من خالل
تدابير أخرى.
المؤسسات التعليمية المناسبة في تركمانستان أو في البلدان األجنبية.
ويمكن اس ت ت ت تتتخدام هذه القروض التعليمية لدفع تثالي

إما بلكملها أو جزء منها (قرض التعليم األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتي) و /أو لدفع تثالي

اإلقامة والوجبات وشت ت ت ت ت تراء المواد

التعليمية والمؤلفات العلمية واالحتياجات المنزلية األخرى خالل فترة الدراسة.

-129

ويتمتع كتل فرد بت الحد في المشت ت ت ت ت ت تتاركتة في الحيتاة الثقتافيتة ،وحريتة اإلبتداع الفني والعلمي والتقني.

ويحمي القتتانون حد المؤلف ومصت ت ت ت ت ت ت تالح الفرد في اإلبتتداع العلمي والتقني ،ومتتا يحمي األنشت ت ت ت ت ت ت تتة الفنيتتة
واألدبية والثقافية.

ال وقبل كل شت ت تتيء ،من خالل توست ت تتيع ن اق الخدمات الثقافية
 -130وتنفذ الست ت تتياست ت تتة الثقافية للدولة ،أو ا
وتحس تتين نوعيتها ،وتجديد برامج الفرق اإلبداعية ،وموجودات المتاحف والمكتبات .ويوجد اليوم  10مس تتارح

حكومية ،و 36متحفا حكوميا ،و 230مكتبة ،و 747مؤست تس تتة ثقافية ص تتغيرة وكبيرة ،و 3مؤست تس تتات للتعليم
العالي في البالد ،يتم فيها إدخال األشكال وال رائد الجديدة.

جيم -اآلليات التي يتم من خاللها تعزيز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
-131

يتمثل أحد التعديالت الرئيس ت ت تتية التي أدخلها التنقيح الجديد على دس ت ت تتتور تركمانس ت ت تتتان في األخذ

بقواعد محددة تنشتئ منصتب مفوض حقوق اإلنستان وإجراءات انتخابر .ويقدم رئيس تركمانستتان إلى مجلس
تركمانس تتتان اقتراحا بش تتلن انتخاب المفوض .واعتُمد قانون تركمانس تتتان بش تتلن أمين الموالم في  23تشت ترين
الثاني/نوفمبر  .2016وجرت صتتياغة القانون وفق ا لمبادئ باريس و ذعود أمين الموالم بنتتمانات االستتتقالل
المؤسسي وبوالية واسعة الن اق.

-132

ووفقا للقانون ،ينتخب برلمان تركمانست ت ت تتتان أمين الموالم من بين ثالثة مرشت ت ت تتحين يقترحهم رئيس

تركمانست تتتان ،وذلك باالقتراع الست تتري لمدة خمس ست تتنوات .وفي  20آذار/مارس  ،2017جرى انتخاب أمين

الموالم ،وتم في  8نيست تتان/أبريل من نفس العام ،إنشت تتاء مكتب أمين الموالم .وبغية تنويم أنشت ت تر ،وبلمر

من أمين الموتالم مؤر  20آذار/متارس  ،2017تمت

الموافقتة على نوتام مكتبتر ،كمتا تمت

الموافقتة بتلمر

ص ت ت ت ت تتادر في  12نيس ت ت ت ت تتان/أبريل  2017على ييكل المكتب وعدد موظ ير .كما ينص القانون على إمكانية
إنشاء مؤسسات ألمين الموالم على مستوى األقاليم.

-133

وقد أُنش ت تتئ مكتب أمين الموالم وفق ا لدس ت تتتور تركمانس ت تتتان من أجل إنفاذ ض ت تتمانات حماية الدولة

لحقوق اإلنس ت ت ت ت تتان والمواطن وحرياتر ،وااللتزام بها واحترامها من قبل س ت ت ت ت تتل ات الدولة وهيئات الحكم الذاتي
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المحلية وموظفيها .ويس ت ت ت تتترش ت ت ت تتد أمين الموالم في أنشت ت ت ت ت تر بالدس ت ت ت تتتور وبقانون أمين الموالم وتشت ت ت ت تريعات

تركمانستان ومعاهداتها الدولية.
-134

وينوم القانون مبادئ وضت ت ت تتمانات أنشت ت ت ت ة أمين الموالم وكذلك صت ت ت تتالحياتر ووظائفر الرئيست ت ت تتية.

والست تتمة المميزة لمؤس ت تست تتة أمين الموالم هي است تتتقالليتر وعدم إخنت تتاعر للمست تتاءلة أمام أي هيئات حكومية

أو مس ت تتؤولين حكوميين في ممارس ت تتة س ت تتل اتر ،فالتدخل في أنشت ت ت تر بقص ت تتد التلثير على ق ارره أو عملر ،أو
إعاقة نشاطر .يستتبع المسؤولية وفق ا لتشريعات تركمانستان.

-135

وتمول أنشت ت ة أمين الموالم ومكتبر من ميزانية الدولة .وهو يقوم بشت تتكل مست تتتقل بوضت تتع تقديرات
َّ

التثلفة وبتنفيذها .وإض ت ت تتافة لذلك ،يمكن تمويل أنش ت ت ت ة أمين الموالم ومكتبر من األموال المتلقاة من الدول
األجنبية والمنومات الدولية بموجب معاهدات (اتفاقات) أبرمتها تركمانس ت ت ت تتتان ،وكذلك من مص ت ت ت تتادر أخرى

ال تحورها تشريعات الدولة.
-136

وبموجب القانون ،يتمتع أمين الموالم بست ت ت ت ت تتل ات واست ت ت ت ت تتعة للقيام بما يلي :أن يزور بحرية ودون

إشت تتعار مست تتبد الست تتل ات الحكومية  ،وهيئات الحكم الذاتي المحلية ،والشت تتركات ،والمؤس ت تست تتات والمنومات،

بغض النور عن أشت ت ت تتكالها التنويمية والقانونية وأشت ت ت تتكال ملثيتها ،والمؤست ت ت تست ت ت تتات اإلصت ت ت تتالحية وغيرها من

المؤستستتات المتخصتصتتة ،وأماكن االحتجا األولي ،وأماكن االحتجا  ،والقوات المستتلحة لتركمانستتتان ،وأن

يتحقد من أنشت ت ت تها فيها؛ وأن ي لب ويس ت تتتلم من مس ت تتؤولي الدولة ،والحكومة الذاتية المحلية ،والش ت تتركات،
والمؤست تست تتات ،والمنومات ،بغض النور عن أشت تتكالها التنويمية والقانونية وأشت تتكال ملثيتها ،الوثائد والمواد

الال مة وغيرها من المعلومات وتفستتيراتها؛ وأن يوجر الستتل ات المختصتتة إلجراء د ارستتات متخصتصتتة حول

المس ت ت ت تتائل الم لوب توض ت ت ت تتيحها؛ وأن يتوجر إلى الهيئات الحكومية أو المس ت ت ت تتؤولين الحكوميين باقتراح ببدء
إجراءات تلديبية أو إدارية أو دعوى جنائية ضت ت تتد مست ت تتؤول انتهك حقوق اإلنست ت تتان وحرياتر؛ وأن يمارس أية

صالحيات أخرى ينص عليها القانون.
-137

وتتمثل المهام الرئيس ت ت ت ت تتية ألمين الموالم في تعزيز احترام حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان والمواطن واس ت ت ت ت تتتعادة

الحقوق والحريات المنتهكة ،والتص ت ت ت ت ت تتديد على المعاهدات الدولية في هذا المجال ،وتحس ت ت ت ت ت تتين تش ت ت ت ت ت تريعات

تركمانس ت ت ت تتتان ،والتثقي

القانوني للمواطنين في مجال حماية حقوق اإلنس ت ت ت تتان والمواطن وحرياتر ،وأش ت ت ت تتكال

وأست ت ت ت تتاليب حمايتها ،وتفاعل أجهزة الدولة في تركمانست ت ت ت تتتان في حماية حقوق اإلنست ت ت ت تتان والمواطن وحرياتر،

وت وير وتنسيد التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان والمواطن وحرياتر.
-138

ويرفع أمين الموالم إلى رئيس تركمانست تتتان تقري ار ست تتنوي ا عن أنش ت ت تر وعن حالة حقوق اإلنست تتان

في البلد ،ويقدم هذا التقرير إلى مجلس تركمانست ت تتتان .وحتى اآلن ،تم إعداد  3تقارير (،)2019 ،2018 ،2017
وهي منشورة على المواقع الشبكية اإلخبارية(.)1

-139

وتتمثل إحدى الوظائف الرئيس ت تتية ألمين الموالم في تعزيز تنمية التعاون الدولي في مجال حقوق

اإلنست ت ت ت تتان والمواطن وحرياتر .ويتعاون المكتب بنشت ت ت ت تتاط ،منذ إنشت ت ت ت تتائر ،مع المنومات الدولية ،بما في ذلك
المكتب اإلقليمي لمفوض ت تتية األمم المتحدة لحقوق اإلنس ت تتان آلس ت تتيا الوست ت ت ى ،ومكتب برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي في تركمانس ت ت ت تتتان ،ومكتب منومة األمم المتحدة لل فولة (اليونيس ت ت ت تتي ) في تركمانس ت ت ت تتتان ،ومركز

منومة األمن والتعاون في أوروبا في عشد أباد.
-140

وقتتد بتتدأ مكتتتب أمين الموتتالم ،بتتالتعتتاون مع برنتتامج األمم المتحتتدة اإلنمتتائي ومفوضت ت ت ت ت ت تيتتة حقوق

اإلنسان ،عملية لفحص طلبات االعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

__________
()1
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-141

ووفق ا للمادة  21من القانون ،ينور أمين الموالم في الشت ت ت ت ت تتكاوى المقدمة ضت ت ت ت ت تتد ق اررات أو أفعال

ست ت ت تتل ات الدولة والست ت ت تتل ات المحلية وموظفيها (أو ضت ت ت تتد التقاعس عن اتخاذ الق اررات أو القيام باألفعال)،

مما ينتهك الحقوق والحريات والمصت تتالح المشت تتروعة لمواطني تركمانست تتتان والمواطنين األجانب واألشت تتخاي
عديمي الجنسية في أراضي تركمانستان ،ولر الحد في التحقد منها.

-142

ويتمتع أمين المو تتالم بت ت الحد في ي تتارة أم تتاكن االحتج تتا األولي ،وأم تتاكن احتج تتا المحتجزين،

والمؤس ت تست تتات اإلصت تتالحية وغيرها من المؤس ت تست تتات المتخص ت تصت تتة دون عائد ودون إشت تتعار مست تتبد ،والقيام

بالتفتيف على أنش ت تها بش تتكل مس تتتقل أو باالش تتتراك مع الهيئات الحكومية المختص تتة والمس تتؤولين وموظفي
الخدمة المدنية المعنيين.
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ووفق ا ألحكام القانون ،فإن شتتكاوى األشتتخاي المحتجزين في مرافد االحتجا الستتابد للمحاكمة،

ومرافد اال حتجا  ،والمؤستستات اإلصتالحية وغيرها من المؤستستات المتخصتصتة ،تخنتع لإلحالة إلى أمين
الموالم دون فحص مسبد في غنون  24ساعة.

-144

كما يقوم أمين الموالم بزيارات إلى دور األيتام ودور األطفال ودور المس ت ت تتنين واألش ت ت تتخاي ذوي

-145

ويعتبر العمل على حماية حقوق اإلنستتان من أي شتتكل من أشتتكال التمييز إحدى أولويات مكتب

اإلعاقة في مختلف مناطد البلد.

أمين الموالم .وينص القانون على أن تدار أعمال المكتب بلغة الدولة في تركمانست تتتان .وفي الوق نفست تتر،

تنص المتتادة  23من القتتانون على حد المتقتتدمين في است ت ت ت ت ت تتتختتدام لغتهم األم أو لغتتة أخرى يتحتتدثونهتتا في
ال لبتات المقتدمتة إلى أمين الموتالم .وفي هتذه الحتالتة ،تقتدم اإلجتابتة على ال لتب بلغتة التدولتة مع ترجمتة إلى
اللغة التي يتحدث بها مقدم ال لب .ويتيح هذا الحكم فرصا كبيرة لمقدمي الشكاوي من جنسيات مختلفة.

 -146ووفقا لقانون اإلجراءات اإلدارية في تركمانس ت تتتان (المادة  ،)8يحد لثل ش ت تتخص تقديم طعن أمام
هيئة إدارية بشتلن المستائل المتعلقة مباشترة بحقوقر ومصتالحر المشتروعة ،أو تقديم التماستات أو تلقي معلومات

من تلك الهيئة .وتعتبر الهيئة ملزمة باتخاذ الق اررات المناسبة بشلن هذه ال لبات أو بتقديم المعلومات.

دال -عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني للهيئات الرقابية الدولية
-147

تتثفل اللجنة المش ت ت ت تتتركة بين اإلدارات والمعنية بن ت ت ت تتمان تنفيذ التزامات تركمانس ت ت ت تتتان الدولية في

مجال حقوق اإلنستان والقانون اإلنستاني الدولي (المشتار إليها فيما يلي باستم اللجنة المشتتركة بين اإلدارات)

بإعداد التقارير الوطنية بشت تتلن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنست تتان لتقديمها إلى هيئات معاهدات األمم

المتحتتدة .وتعكس التقتتارير بتتالثتتامتتل التتتدابير العمليتتة التي اتختتذتهتتا حكومتتة تركمتتانست ت ت ت ت ت تتتتان في مجتتال البعتد
اإلنساني ،وت وير العمليات الديمقراطية ،واإلصالح الديناميكي للنوام االجتماعي  -السياسي بلكملر.

 -148ونتيجة ألنشت ت ت ة اللجنة المشت ت تتتركة بين اإلدارات خالل الفترة الماضت ت تتية ،ووفق ا لجدول مني ،تُنفذ
بصت ت ت ت ت ت تتورة منهجيتة عمليتة إعتداد وتقتديم التقتارير الوطنيتة إلى هيئتات معتاهتدات األمم المتحتدة ومجلس حقوق
صدق
اإلنسان بشلن تنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان التي ذ
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عليها تركمانستان.

وخالل الفترة بين عامي  2015و ، 2020تم إرست ت ت ت تتال ما يلي إلى هيئات معاهدات األمم المتحدة

ومجلس حقوق اإلنسان:

20

''1

الوثيقة األساسية الموحدة ()2020 ،2015 ،2009؛

''2

تقرير تركمانس تتتان الوطني بش تتلن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاي بالحقوق االقتص تتادية
واالجتماعية والثقافية ()2016؛

GE.21-02116

HRI/CORE/TKM/2021

''3

تقرير تركمانست ت ت ت ت ت تتتان الوطني بشت ت ت ت ت ت تتلن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية

''4

تقرير تركمانستتان الوطني بشتلن تنفيذ أحكام اتفاقية مناهنتة التعذيب وغيره من ضتروب

''5

تقرير تركمانست تتتان الوطني بشت تتلن تنفيذ أحكام اتفاقية القنت تتاء على جميع أشت تتكال التمييز

''6

تق رير تركمانست تتتان الوطني بشت تتلن تنفيذ أحكام اتفاقية القنت تتاء على جميع أشت تتكال التمييز

''7

تقرير تركمانستان الوطني بشلن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق ال فل وبروتوكوليها االختياريين:

والسياسية ()2020 ،2015؛

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ()2020 ،2015؛

العنصري ()2019 ،2015؛
ضد المرأة ()2016؛

البروتوكول االختياري بش ت ت ت ت ت تتلن بيع األطفال وبغاء األطفال واس ت ت ت ت ت تتتغالل األطفال في المواد

اإلباحية والبروتوكول االختياري المتعلد بإشراك األطفال في النزاع المسلح ()2020؛
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''8

تقرير تركمانستان األولي عن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق األشخاي ذوي اإلعاقة ()2011؛

''9

االستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق اإلنسان في تركمانستان (.)2018

وخالل الفترة من  7إلى  18أيار/مايو  ،2018في اجتماع الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان

التتابع لألمم المتحتدة في جني

االستعراض الدوري الشامل.

(ست ت ت ت ت ت تتويست ت ت ت ت ت ترا) ،جرى الحوار مع وفتد تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان في إطتار تقريرهتا عن

بناء مع ممثلي الدول المش ت ت ت ت تتاركة .وخالل االجتماع ،قدم ممثلو تركمانس ت ت ت ت تتتان
 -151وأجرى الوفد حوا ار ا
معلومات مس تتت ين تتة عن تمس تتكها الثاب بااللتزامات الدولية التي تعهدت بها ،بما في ذلك تنفيذ توص تتيات
هيئات معاهدات األمم المتحدة ،على المستوى التشريعي والعملي.

هاء -معلومات أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان
ال على مواصت ت تتلة تحست ت تتين أنش ت ت ت ة الهيئات الحكومية والجم يات المجتم ية في تركمانست ت تتتان
 -152عم ا
لنتمان حقوق اإلنستان وحرياتر ،ولتنفيذ القانون اإلنستاني الدولي في تشتريعات تركمانستتان وممارستات إنفاذ
القانون لديها  ،تم بنجاح تنفيذ ما يلي :خ ة العمل الوطنية لن تتمان المس تتاواة بين الجنس تتين في تركمانس تتتان

للفترة 2020-2015؛ وخ ة العمل الوطنية لحقوق اإلنس ت تتان 2020-2016؛ وخ ة العمل الوطنية بش ت تتلن
مكافحة االتجار بالبشر في تركمانستان للفترة .2018-2016
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ويجري حاليا تنفيذ خ ة العمل الوطنية لمكافحة االتجار بالبش ت تتر في تركمانس ت تتتان للفترة 2022-2020؛

وخ تة العمتل الوطنيتة لتفعيتل حقوق ال فتل في تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان للفترة  .2022-2018وفي  4كتانون األول/
ديس تتمبر  ،2020وبموجب مرس تتوم ص تتادر عن رئيس تركمانس تتتان ،تم

الموافقة على خ ة العمل الوطنية

بشلن ضمان المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة .2022-2021
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وتحدد خ ط العمل هذه غايات وأهداف ا محددة ،فنتالا عن ستبل تحقيقها ومؤشترات لتقييم نتائجها

المتحققة .ومن األهمية بمكان مالحوة أن هذه الخ ط تراعي في إعدادها توصت ت ت ت ت ت تتيات لجان األمم المتحدة
ذات الصتتلة والتوصتتيات التي اعتمدها البلد في ستتياق الدورة الثالثة لالستتتعراض الدوري الشتتامل ،كما راع

أهداف التنمية المستدامة.
-155

وكجزء من خ ة العمل الوطنية األولى لمكافحة االتجار بالبش ت تتر للفترة  ،2018-2016ص ت تتدرت

قوانين تركمانس تتتان بش تتلن مكافحة االتجار بالبش تتر ( ،)2016وبش تتلن عمالة الس تتكان ( ،)2016واإلض تتافات
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والتعتتديالت على قتتانون الجرائم اإلداريتتة ( ،)2016وتعتتديالت على قتتانون العقوبتتات ( ،)2016وتعتتديالت

على قانون مهنة المحاماة وأنش ة الدعوة في تركمانستان (.)2017
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في  25كانون الثاني/يناير  ،2019وبموجب مرس ت ت ت ت تتوم ص ت ت ت ت تتادر عن رئيس تركمانس ت ت ت ت تتتان ،تم

الموافقة على خ ة العمل الوطنية للقنت ت ت تتاء على انعدام الجنست ت ت تتية في تركمانست ت ت تتتان للفترة ،2024-2019

والتي تهدف إلى تيستتير التنستتيد وتعزيز التفاعل بين هيئات الدولة والمنومات الدولية والمجتمع المدني في

حل حاالت انعدام الجنسية ،ومنع ظهور حاالت جديدة من انعدام الجنسية ،من خالل تدابير تشري ية وعملية.
-157

وفي كانون األول/ديس تتمبر  ،2020وقع رئيس تركمانس تتتان على مرس تتوم بخص تتوي منح جنس تتية

تركمانست ت تتتان ،وبموجبر أصت ت تتبح  2 580شت ت تتخص ت ت تا مواطنين في تركمانست ت تتتان .كما تم التوقيع على مرست ت تتوم
يع ي  874ش ت تتخصت ت ت ا تصت ت تريح إقامة في البلد .وخالل الفترة من عام  2011وحتى اآلن ،منح الجنس ت تتية
لحوالي  26ألف شخص في تركمانستان.
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وقد أدمج تركمانست تتتان أهداف التنمية المست تتتدامة وغاياتها في برامجها واست تتتراتيجياتها وخ

اإلنمائية وخ

ها

ها المالية على المس ت تتتويات الوطنية والق اعية واإلقليمية .وفي هذا الص ت تتدد ،تم إنش ت تتاء آلية

تنست ت ت تتيد وطنية على شت ت ت تتكل فريد عامل ي تللف من نواب رؤست ت ت تتاء الو ارات واإلدارات والمؤست ت ت تست ت ت تتات العامة

والمؤستستتات التعليمية والعلمية ،يقوم بتنستيد تنفيذ أهداف التنمية المستتتدامة ورصتتدها .وضتتمان ا لتنفيذ خ ة

التنمية المست ت ت ت تتتدامة لعام  ، 2030تم افتتاح المركز العلمي والمنهجي ألهداف التنمية المست ت ت ت تتتدامة في إطار
معهد العالقات الدولية التابع لو ارة الخارجية في تركمانستان في أيلول/سبتمبر .2017
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وفي تمو /يولير  ،2019قدم

تركمانس ت تتتان اس ت تتتع ارض ت تتها الوطني ال وعي األول للتقدم المحر

في تنفيذ أهداف التنمية المس ت ت تتتدامة ،مع التركيز على تمكين الناس وتحقيد الش ت ت تتمول والمس ت ت تتاواة ،وذلك في

المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي انعقد ب رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك.
-160

وفي  16كانون األول/ديست تتمبر  ، 2019تم توقيع برنامج مشت تتترك بين حكومة تركمانست تتتان واألمم

المتحدة لالرتقاء ب نوام الحماية االجتماعية من خالل تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة على المس ت ت تتتوى

المحلي ،وهو بتمويل من صتتندوق أهداف التنمية المستتتدامة .ويهدف البرنامج المشتتترك إلى تحستتين النوام

الحالي لتقديم ا لخدمات االجتماعية في تركمانس ت ت ت تتتان بحيث يمكنر الوص ت ت ت تتول إلى الفئات الس ت ت ت تتكانية األكثر

احتياجا وض ت تتعف ا ،وتلبية احتياجاتها الخاص ت تتة ،وال س ت تتيما األيتام ،واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين،
واألطفال المهددين بخ ر االنفصال عن والديهم ،واألطفال ذوي اإلعاقة ،وما إلى ذلك .وفي إطار البرنامج
المشت تتترك ،يُخ َّط ل تجريب العديد من الخدمات االجتماعية التي تست تتتهدف مجموعات أوست تتع تشت تتمل النست تتاء
ال عن الفئات الن يفة األخرى.
والفتيات ،والرجال والفتيان ،واألشخاي ذوي اإلعاقة ،فن ا

ثالثاً -معلومات عن عدم التمييز والمساواة ،وسبل النتصاف الفعالة
ألف -معلومات عامة عن تنفيذ التزامات تركمانستتتان المتعلقة بضتتمان المستتاواة أمام القانون،
والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز
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تثفل تركمانستتان المستاواة بين المرأة والرجل أمام القانون في ممارستة الحقوق المدنية ،والمشتاركة

على قدم المست ت ت تتاواة في إدارة شت ت ت تتؤون المجتمع والدولة ،وفي العملية االنتخابية ،وفي مجال حماية الصت ت ت تتحة
والتعليم والعلوم والثق تتاف تتة والعم تتل والحم تتاي تتة االجتم تتاعي تتة ،وفي المج تتاالت األخرى لل تتدول تتة والحي تتاة الع تتامتتة.

نور الرتفاع مست ت ت تتتوى التعليم والنشت ت ت تتاط ،تشت ت ت تتارك المرأة بنشت ت ت تتاط وعلى قدم المست ت ت تتاواة مع الرجل في الحياة
و ا
االجتماعية والس تتياس تتية لتركمانس تتتان .والمرأة ممثلة على ن اق واس تتع في يياكل جميع فروع س تتل ات الدولة
22
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وفي مجاالت المجمع االقتص ت ت ت ت تتادي للبلد .وتش ت ت ت ت تتكل النس ت ت ت ت تتاء  25,8في المائة من إجمالي عدد البرلمانيين

البالغ  125نائبا في الدورة الست تتادست تتة ل مجلس تركمانست تتتان ،وهو ما يتوافد مع مست تتتوى البلدان المتقدمة في
العالم .وتشت تتغل النست تتاء مناصت تتب رئيس البرلمان ،وأحد نواب رئيس مجلس الو راء ومفوض حقوق اإلنست تتان

(أمين الموالم) في تركمانستان.
-162

وباإلض ت ت ت تتافة إلى قانون ض ت ت ت تتمانات الدولة لتلمين المس ت ت ت تتاواة في الحقوق وتثافؤ الفري بين المرأة

والرجل ،تتجست ت تتد القواعد الدست ت تتتورية المتعلقة بالمست ت تتاواة بين الجنست ت تتين على المست ت تتتوى التشت ت تريعي في قوانين

تركمانس ت تتتان الخاص ت تتة بالخدمة المدنية ( ،)2016والالجئين ( ،)2017والتعديالت واإلض ت تتافات على قانون

األسترة ( ،)2018وحماية صتتحة المواطنين ( ،)2015وتوفير األدوية ( ،)2016وتعزيز الرضتتاعة ال بي ية

ودعمها ( ،)2016وتوفير رعاية الص تتحة العقلية ( ،)2016وعمالة الس تتكان ( ،)2016والالجئين (،)2017
والتعديالت واإلضت ت ت ت تتافات على قانون العمل ( ،)2019 ،2017وتعديالت اللوائح الخاصت ت ت ت تتة باللقب الفخري

اEne mähriا ( ،)2018والتعديالت على قانون العقوبات ( ،)2019والتربية البدنية والرياض ت تتة (،)2020
والعديد من القوانين األخرى.
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وص تتدق تركمانس تتتان على اتفاقية القن تتاء على جميع أش تتكال التمييز ضت تتد المرأة واعتمدت برنامج

تنفيذ منهاج عمل بيجين .وال يزال ت وير إمكانات المرأة وفقا لدس تتتور تركمانس تتتان وقواعد القانون الدولي يمثل

اتجاه ا ذا أهمية اس تتتراتيجية وأولوية في س تتياس تتة الدولة .وللدولة دور حاس تتم في ض تتمان احترام المبدأ الدستتتوري

لمساواة المواطنين في الحقوق والحريات والوفاء بااللتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
-164

وفي عام  ، 2015تم

الموافقة على خ ة العمل الوطنية للمستتاواة بين الجنستتين في تركمانستتتان

للفترة  ،2020-2015والعمل جار على تنفيذها .وتحلل خ ة العمل هذه أست ت ت ت تتباب وعواقب جميع أشت ت ت ت تتكال
العنف ضد المرأة ،بما في ذلك العنف المنزلي.

-165

وينص قانون العقوبات في تركمانست ت ت ت ت ت تتتان على المست ت ت ت ت ت تتؤولية عن تعذيب امرأة يعرف الجاني أنها

ح تامتتل؛ وعن خ ف امرأة رغم تا عنهتتا للتتدخول في عالقتتة واج فعليتتة معهتتا؛ وإجبتتار المرأة على الزواج أو
االستتمرار في الزواج ،وكذلك منع المرأة ،بالعنف أو التهديد بالعنف ،من الزواج من الشتخص الذي تختاره؛

وتعدد الزوجات ،أي التعايف مع ام أرتين أو أكثر في إدارة مشتتتركة لألس ترة؛ وتعذيب النستتاء؛ والرفض غير
المبرر لتوظي

-166

امرأة حامل أو فصلها غير المبرر.

وينص القانون على المس ت ت تتؤولية عن ارتثاب جريمة ض ت ت تتد امرأة يعرف الجاني أنها حامل ،وكذلك

ضتد قاصتر أو شتخص آخر ال حول لر وال قوة ،أو شتخص كان يعتمد على الجاني .وتصتنف هذه الجريمة

على أنها ارتُثب

في ظروف مشددة.

 -167يعمل مجلس تركمانستتتان حاليا على وضتتع مشتتروع صتتيغة جديدة لقانون العقوبات .ويقوم الفريد
العامل المعني بوضتتع المشتتروع بتحليل قواعد قانون العقوبات بهدف إضتتفاء ال ابع اإلنستتاني عليها وجعلها
تتماشى مع االلتزامات الدولية لتركمانستان.

-168

ويتمتع الرجال والنست ت ت ت ت تتاء في تركمانست ت ت ت ت تتتان بالمست ت ت ت ت تتاواة في الحقوق المدنية .وتترتب على انتهاك

المستتاواة على أستتاس الجنس مستتؤولية بموجب القانون .وبغية توفير تدريب خاي لموظفي هيئات الشتتؤون

الداخلية في مجال المست ت ت تتاواة بين الجنست ت ت تتين والعنف المنزلي ،يجري باست ت ت تتتمرار تنويم دورات تدريبية تدرس

مست تتائل محددة تتعلد بهذا الموضت تتوع .وخالل الفترة  ،2020-2018نُوم
الموضوع في الهيئات المعنية بالشؤون الداخلية.
-169

 1 438دورة تدريبية حول هذا

وتتمثل إحدى مهام برنامج العمل الوطني بش ت ت ت ت ت تتلن المس ت ت ت ت ت تتاواة بين الجنس ت ت ت ت ت تتين في تركمانس ت ت ت ت ت تتتان

للفترة  2020-2015في تحليتل تشت ت ت ت ت ت تريعتات تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان للتمكن من اعتمتاد تشت ت ت ت ت ت تريع ينوم منع العنف
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الجنست تتاني ،وفي إجراء د ارست تتة است تتتقصت تتائية النتشت تتار جميع أشت تتكال العنف ضت تتد المرأة ،بما في ذلك العنف

المنزلي ،وأسبابر وعواقبر.
-170

ووفقا لقانون تركمانس تتتان بش تتلن ض تتمانات الدولة لتلمين المس تتاواة في الحقوق وتثافؤ الفري بين المرأة

والرجل ،تنت تتمن الدولة المست تتاواة في الحقوق بين النست تتاء والرجال في الحماية من االعتداء الجنست تتي واالخت اف

واالتجار .ويعتبر األشخاي الذين يرتثبون هذه األفعال مسؤولين جنائيا بموجب قانون العقوبات.
-171

وفي عام  ،2018أجرى برلمان تركمانست تتتان ومكتب صت تتندوق األمم المتحدة للست تتكان في تركمانست تتتان

ال مشت تتتركا للتش ت تريعات الوطنية من حيث امتثالها للوثائد القانونية الدولية في مجال المست تتاواة بين الجنست تتين.
تحلي ا

وفي تشرين األول/أكتوبر  ،2018جرت في البرلمان مناقشة لنتائج ذلك التحليل شارك فيها نواب ومتخصصون.

–172

وفي ستتياق د ارستتة مستتللة منع العنف الجنستتاني ،تم إطالع اللجنة المشتتتركة بين اإلدارات المعنية

بتنفيذ التزامات تركمانس ت ت تتتان الدولية في مجال حقوق اإلنس ت ت تتان والقانون اإلنس ت ت تتاني الدولي ،وفريقها العامل،

على مفهوم االس ت تتتجابة المش ت تتتركة بين الوكاالت للعنف الجنس ت تتاني ،وذلك بمس ت تتاعدة قدمها مكتب ص ت تتندوق
األمم المتحدة للسكان في تركمانستان.

-173

ويجري العمل بنشت ت تتاط لوضت ت تتع إجراءات تشت ت تتغيل موحدة للعاملين في مجاالت الصت ت تتحة والشت ت تترطة

والخدمة االجتماعية .وفيما يتعلد بد ارس تتة موض تتوع العنف األس تتري ض تتد المرأة ،تم القيام بلعمال تحن تتيرية
إلجراء د ارست تتة است تتتقصت تتائية حول صت تتحة المرأة ووضت تتعها في األست ترة ،شت تتمل

التعرف على تشت تريعات الدول

وشكل فريد عامل خاي من الخبراء إلجراء الدراسة االستقصائية ينم
األجنبية في مجال العنف األسريُ .
ممثلين عن و ارة الصت ت ت ت تتحة والصت ت ت ت تتناعة ال بية ،وو ارة الداخلية ،وو ارة العمل والحماية االجتماعية للست ت ت ت تتكان،
واللجنة الحكومية لإلحصاء ،ومعهد الدولة والقانون والديمقراطية في تركمانستان ،واالتحاد النسائي.
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وفي إطار تنفيذ خ ة العمل الوطنية للمس ت ت تتاواة بين الجنس ت ت تتين في تركمانس ت ت تتتان للفترة ،2020-2015

يتواصت تتل العمل إلجراء د ارست تتة است تتتقصت تتائية عن صت تتحة المرأة ووضت تتعها في األس ت ترة .وخالل الفترة من 25

شباط/فبراير إلى  1نيسان/أبريل  ، 2020تم تنفيذ العمل الميداني لجمع البيانات في عشد آباد و 5واليات.

ون ذس تد هذا العمل الفريد العامل المعني بالد ارس تتة اس تتتقص تتائية بدعم تقني من مكتب ص تتندوق األمم المتحدة
بناء على نتائج
للستتكان .ويجري حاليا تحليل ل لبيانات التي تم الحصتتول عليها وإعداد تقرير تحليلي .وستتيتم ا
الد ارس ت تتة اس ت تتتقص ت تتائية تحديد ن اق انتش ت تتار هذه الواهرة االجتماعية وأس ت تتبابها الجذرية ،كما س ت تتيجري ،رهنا

بالنتائج التي يتم التوصل إ ليها ،إعداد مقترحات لتحسين التشريعات الوطنية.
-175

ال على تعزيز
ووفقا لخ ة األنش ت ت ت ة التش ت ت تري ية لبرلمان تركمانست ت تتتان للفترة  ،2022-2018وعم ا

حقوق المرأة وحماية مص ت تتالحها المش ت تتروعة وتقوية األست ت ترة وتهيئة الوروف المواتية للعالقات األست ت ترية ،من
المقرر وضع مشروع قانون بشلن منع العنف ضد المرأة في سياق العالقات األسرية.

-176

وال تست ت تتمح تش ت ت تريعات تركمانست ت تتتان باست ت تتتخدام التعذيب والقست ت تتوة أثناء االعتقال وخالل االحتجا

الس ت تتابد للمحاكمة من أجل الحص ت تتول على اعترافات .وتنص المادة  62من دس ت تتتور تركمانس ت تتتان على أنر

ال يمكن إجبار أي ش تتخص على اإلدالء بش تتهادة وتوض تتيحات ض تتد نفس تتر أو ض تتد أقاربر المقربين ،كما أن
األدلة التي يتم الحصت ت ت تتول عليها نتيجة للتلثير العقلي أو الجست ت ت تتدي ،فن ت ت ت تالا عن األست ت ت تتاليب غير القانونية

األخرى ،ليس لها أثر قانوني .ووفقا للمادة  23من قانون اإلجراءات الجنائية ،يُحور الحصت تتول ،باست تتتخدام
العنف والتهديد وغير ذلك من اإلجراءات غير القانونية ،على أدلة من المشت ت ت تتتبر فير والمتهم والمدعى علير

وغير ذلك من المشاركين في القنية.
-177

وتتختذ تركمتانست ت ت ت ت ت تتتان تتدابير فعتالتة لمنع أعمتال التعتذيتب وست ت ت ت ت ت تتوء المعتاملتة في جميع أنحتاء البلد.

ويجري العمل على تحس تتين أش تتكال وأس تتاليب نش تتاط اإلدارات ذات الص تتلة في المؤس تس تتات الخاص تتة ،بهدف
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منع أعمال التعذيب وس تتوء المعاملة ض تتد األش تتخاي الذين يقن تتون عقوبة الس تتجن .وقد تم ،بادئ ذي بدء،
رفع مست ت ت تتتوى مست ت ت تتؤولية األشت ت ت تتخاي المست ت ت تتؤولين عن االمتثال للقواعد المعمول بها في نوام تنفيذ العقوبة،

وتعزيز الرقابة على العمل التشغيلي والتعليمي بين المساجين.
-178

ذع
وتحدد التشت تريعات الست تتارية في تركمانست تتتان المست تتؤولية عن است تتتخدام العنف أو اإلذالل ضت تتد شت تتخص

متا من قبتل الموظفين المكلفين بتإنفتاذ القتانون على األشت ت ت ت ت ت تختاي المشت ت ت ت ت ت تتاركين في اإلجراءات الجنتائيتة من أجتل

الحص تتول على األدلة .وعلى هذا فإن المادة  197من قانون العقوبات تنص على المس تتؤولية عن إجبار المش تتتبر
بر أو المتهم أو الن ت ت ت ت تتحية أو الش ت ت ت ت تتاهد على اإلدالء بش ت ت ت ت تتهادتر ،أو الخبير على إبداء رأير ،باس ت ت ت ت تتتخدام التهديد

أو االبت از أو غير ذلك من األعمال غير القانونية من جانب المدعي العام أو المحقد أو الشت تتخص الذي يجري
ذع
المحددة لهذا التصرف في الفعل المقترن باستخدام العنف أو التنمر ضد شخص ما.
التحريات .وتتمثل السمة
-179

ال عن توص تتيات هيئات معاهدات األمم
وبهدف االمتثال للمعايير القانونية الوطنية والدولية ،فنت ت ا

المتحدة بشتتلن منع التعذيب وستتوء معاملة المحتجزين وغيرهم من األشتتخاي ،تم تركيب كاميرات فيديو في

أقس ت تتام الش ت تترطة ومراكز االحتجا قبل المحاكمة وأماكن االحتجا  .ولهذه الغاية أين ت تا ،تقوم و ارة الداخلية
في تركمانستتتان بعمل منتوم لتزويد إدارات الشتترطة ومراكز االحتجا الستتابد للمحاكمة ،وكذلك مؤس تستتات
النوام الجنائي بلحدث الوسائل التقنية إلنتاج التسجيالت الصوتية والمرئية لالستجوابات.

-180

وتست تتتند تش ت تريعات تركمانست تتتان المتعلقة بمنع التعذيب إلى قواعد القانون الدولي في هذا المجال.

ووفق ا لدستور تركمانستان ،ال يجو إخناع أي شخص للتعذيب أو استخدام العنف أو المعاملة أو العقوبة

القاس تتية أو الالإنس تتانية أو المهينة ،كما ال يجو إخن تتاع أي ش تتخص للتجارب ال بية أو العلمية أو غيرها

دون موافقتر .وال يجو إجبار أي ش ت تتخص على اإلدالء بش ت تتهادة وتوض ت تتيحات ض ت تتد نفس ت تتر أو ض ت تتد أقاربر
ال عن األست تتاليب
المقربين .كما أن األدلة التي يتم الحصت تتول عليها نتيجة للتلثير العقلي أو الجست تتدي ،فن ت ت ا

غير القانونية األخرى ،ليس لها أثر قانوني.
-181

يعرف قانون العقوبات التعذيب باالمتثال التام للمادة  1من اتفاقية مناهنت ت تتة التعذيب وغيره من
و ذ

ض ت ت تتروب المعاملة أو العقوبة القاس ت ت تتية أو الالإنس ت ت تتانية أو المهينة .ووفقا لقانون العقوبات ،فإن التعذيب هو

تعمد إلحاق ألم شت تتديد أو معاناة جست تتدية أو نفست تتية ضت تتد شت تتخص ما ،من جانب مست تتؤول ،أو شت تتخص آخر
يتصترف بصتفة رستمية ،أو بعلمر أو موافقتر النتمنية ،من أجل الحصتول على معلومات من ذلك الشخص

أو من طرف ثالث ،أو إلجباره على االعتراف ،بفعل ارتثبر هو أو طرف ثالث أو يشت ت ت ت ت تتتبر في أنر ارتثبر،
أو لمعتاقبتتر على ذلتك الفعتل ،وكتذلتك من أجتل ترهيبتر أو إك ارهتر هو أو طرف ثتالتث ،أو ألي ست ت ت ت ت ت تبتب من
األسباب على أساس التمييز مهما كان

-182

طبيعتر (المادة .)1821

ويُقصت تتد بهذا الحكم من قانون العقوبات أن يكون ضت تتمانة قانونية موثوقة لعدم است تتتخدام التعذيب

في تركمانست تتتان .كما ينص قانون العقوبات على المست تتؤولية عن القيام عمدا بإلحاق أذى متوست تتط الخ ورة
بالصحة على نحو يتسم ب ابع التعذيب أو المعاملة القاسية.
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وتقوم و ارة الداخلية في تركمانستان بعمل منتوم لتزويد إدارات الشرطة ومراكز االحتجا السابد

-184

وتمارس هيئات الس ت ت ت ت تتل ة التنفيذية الرقابة على أنش ت ت ت ت ت ة هيئات نوام الس ت ت ت ت تتجون في أ ارض ت ت ت ت تتيها.

للمحاكمة ومؤسسات النوام الجنائي بالوسائل التقنية إلنتاج التسجيالت الصوتية والمرئية لالستجوابات.

وفيما يتعلد بتنفيذ عقوبة المحكوم عليهم ،وكذلك تنفيذ الرقابة العامة على أنشت ت ت ت ة الهيئات المس ت ت تتؤولة عن

تنفيذ األحكام وغيرها من تدابير قانون العقوبات ،تش ت تتارك الهيئات الرقابية التابعة لإلدارات التنفيذية المحلية

في تعزيز الرقتابتة على احترام القتانون في عمتل هيئتات تنفيتذ العقوبتة الجنتائيتة ،وهي تعمتل مع المحكومين
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الذين يقنتتون فترة حكمهم ،والمفرج عنهم قيد اإلش تراف ،كما تشتتارك لجنة شتتؤون األحداث التابعة لإلدارات
التنفيذية المحلية في العمل المتعلد بالمحكوم عليهم من األحداث.

-185

ووفقا للتشتريع الجنائي ،فإن المحكمة ،بصتفتها الهيئة التي أصتدرت الحكم ،ملزمة باإلشتراف على

تنفيذ الحكم .وفي ستتياق هذه القنتتايا وعمالا باإلجراءات المنصتتوي عليها في التش تريعات ،تنور المحكمة
في شكاوى المدانين ضد أعمال إدارة الهيئات المكلفة بتنفيذ األحكام .ويمارس المدعي العام في تركمانستان

المدعون التابعون لر اإلشراف على مراعاة القوانين في تنفيذ العقوبات الجنائية وفق ا لتشريعات تركمانستان.
و ذ
-186

ويتمتع أمين الموالم بالحد في تفتيف أنش ة المؤسسات اإلصالحية واستعراض الشكاوى الواردة
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ووفقا للقانون ،يقوم أمين الموالم بحرية ودون إشعار مسبد بزيارة المؤسسات اإلصالحية وغيرها

من المدانين فيما يتعلد بانتهاكات هذه المؤسسات لحقوقهم.

من المؤست ت تس ت تتات المتخصت ت تص ت تتة ،وأماكن االحتجا األولي ،وأماكن االحتجا  ،ويقوم فيها ،بش ت تتكل مس ت تتتقل

أو باالش ت ت تتتراك مع الهيئات الحكومية المختص ت ت تتة ،والمس ت ت تتؤولين ،وموظفي الخدمة المدنية المعنيين ،بمعاينة
إدارتها.
شكاوى المحكوم عليهم بشلن انتهاك حقوقهم من قبل موظفي المؤسسات اإلصالحية و ا

-188

وتخنتع أماكن االحتجا لإلشتراف الدائم من جانب الهيئات الرقابية التي يقوم أعنتاؤها بزيارات

دورية للمحتجزين واالس تتتفس تتار عن أوض تتاعهم وظروف احتجا هم .وترص تتد الهيئات االمتثال لس تتيادة القانون

في المؤست تس تتات اإلص تتالحية ،وألوامر وشت تروط احتجا المحكوم عليهم ،وتوفير الس تتكن والوروف الص تتحية

والنوافة الصت ت ت تتحية ،وإشت ت ت تراك المحكومين في أعمال مفيدة اجتماعيا ،وتقديم المست ت ت تتاعدة ال بية لهم ،وتلمين
ال زيارات مع األقارب واألشت ت ت ت ت ت تختاي اآلخرين ،واالمتثتال للمعتايير التشت ت ت ت ت ت تري يتة بشت ت ت ت ت ت تتلن اإلفراج المبكر عن
المحكومين ،واست ت ت ت ت ت تتتبتتدال متتا تبقى من العقوبتتة بعقوبتتة أخف ،وكتتذلتتك االمتثتتال إلجراءات نقتتل المحكومين،
واستالم أو إرسال ال رود والحزم وتحويالت األموال والمراسالت الخاصة بهم.
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ووفق ا لقانون مهنة المحاماة وأنش ت ة الدعوة في تركمانستتتان ،تعتبر نقابة المحامين النقابة المهنية

للمحامين وتعمل على أس تتاس مبادئ الحكم الذاتي ،وقد أُنش تتئ

من مؤسسات المجتمع المدني وليس
-190

لغرض القيام بالدعوة وهي مؤس تس تتة قانونية

جزءا من نوام سل ة الدولة وإدارتها.

واس تتتنادا إلى برنامج العمل الوطني بش تتلن حقوق اإلنس تتان في تركمانس تتتان للفترة ،2020-2016

أقرت نقابة المحامين خ ة لعقد ندوات تدريبية حول حماية حقوق اإلنستان ،يتم بموجبها عقد ندوات فصتلية

حول آليات حماية حقوق اإلنسان.
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وخالل الفترة  ،2020-2015ألقى محامو تركمانست ت ت تتتان  4 151محاضت ت ت ترة في مواضت ت ت تتيع تتعلد

بحقوق اإلنسان ،على النحو التالي:

-192
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•

 708–2015محاضرات؛

•

 774–2016محاضرة؛

•

 787-2017محاضرة؛

•

 705-2018محاضرات؛

•

 699-2019محاضرة؛

•

 478-2020محاضرة.

وخالل الفترة نفسها ،قدم محامو تركمانستان المساعدة القانونية المجانية ألكثر من  30 000مواطن.
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