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 معلومات عامة عن تركمانستان -أولً  

 الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية لتركمانستان -ألف 

  تشتتتتترين األول/ 27حصتتتتتل  على استتتتتتقاللها في  قد  و في آستتتتتيا الوستتتتت ى،  تركمانستتتتتتان دولة تقع   -1
 .1991أكتوبر 

حتل يوفقاا لهذا المؤشتتتتتر،  و ، ةمربعكيلومترات   491  210تبلغ المستتتتتاحة اإلجمالية لتركمانستتتتتتان  و  -2
وتتاخم  كيلومتر.    1 100  على مستتتتتتتتتتتتافةمن الجنوب إلى الشتتتتتتتتتتتتمال    ويمتد البلدفي العالم.   51البلد المرتبة  

في  و في الجنوب إيران،  و في الشتتتترق والشتتتتمال الشتتتترقي أو بكستتتتتان،  و ، تركمانستتتتتان في الشتتتتمال كا اخستتتتتان
 كيلومتر. 600مسافة  على بحر قزوينوفي الغرب، يمتد ساحل البلد على الجنوب الشرقي أفغانستان. 

ووفقاا  .  بصتتتتتفة الواليةعشتتتتتد أباد    تهاعاصتتتتتموتتمتع  )واليات(.    أقاليم 5تنقستتتتتم تركمانستتتتتتان إلى  و  -3
مقتاطعات   6و،  مقتاطعتة )إتراب( 43:  ممتا يلي  تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان  تتتللف،  2020ينتاير  ي/كتانون الثتان  1  لبيتانتات

 قرية. 1 719و (شليكغييننواٍح )غ 504و، بلدة 62و مدينة، 51والمدن،  على مستوى

،  2007، مقارنة بعام  2019ففي عام    التوستتع الحنتتري،الستتنوات األخيرة، ارتفع مستتتوى   وخالل -4
رت ذلك  نقاط مئوية.    4,3 ادت نستتتتبة األشتتتتخاي الذين ي يشتتتتون في المستتتتتوطنات الحنتتتترية بنستتتتبة   ويستتتتذ

عشد أباد،  التابعة لمدينة  راضي  ووسع  األ،  للمقاطعات حا ت وضع المدينةمراكز  حكومية أنشلت    مبادرة  
 وبلدات جديدة. اا مدنأنشلت و 

في المائة،    46,9ن الحنتر في تركمانستتان بلغ  نستبة ستكا،  2020يناير  كانون الثاني/ 1وفي   -5
في   50,2نستتتتبة النستتتتاء في التركيبة الستتتتكانية   وتبلغفي المائة.    53,1فقد بلغ  نستتتتبتهم ستتتتكان الري   أما  

 (.1 المرفدفي المائة ) 49,8نسبة الرجال  بينما تبلغالمائة 

في  نمو  نحو ال   لى حالة ديمغرافية مواتية واتجاهٍ إ ديناميات الهيكل العمري لستتتتتكان تركمانستتتتتتان   وتشتتتتتير  - 6
في حين أن نستبة القادرين على  في المائة من الستكان،    34,2يشتكل األشتخاي دون ستن العمل  و الستكان.  عدد  

 في المائة.   8,0بتهم هي  فنس سن التقاعد    الذين بلغوا األشخاي  أما  في المائة من السكان،    57,8  العمل تبلغ 

حجم األسرة الم يشية في تركمانستان  متوسط    فإن،  2019لعام    الم يشية وفقاا الستقصاء األسر و  -7
 شخصاا. 4,93هو 

بلغ هذا  ،  2019في عام  و .  العمر المتوقع للذكور واإلناثمتوستتتتتط   يادة  يشتتتتتير اتجاه النمو إلى  و  -8
ية في ستكانالديناميات  اللهذه العوامل تلثير إيجابي على  و للرجال.   ستنة  68,9للنستاء و ستنة  74,1المتوستط  

  –عاماا    24و 15األشتتتتتتتتتتتتتخاي الذين تتراوح أعمارهم بين أي    –نستتتتتتتتتتتتتبة عالية من الشتتتتتتتتتتتتتباب  وهناك  .  البلد
 خصوبة.الالقوى العاملة و  معدالت استمرار ارتفاع مما ينمنفي المائة من إجمالي السكان  13,7 هي

في ف(.  2  المرفدمستتتتتتتتتدام )النمو  المعدالت  بارتفاع  تركمانستتتتتتتتتان  ية فيقتصتتتتتتتتاداالة  تنميالتتميز و  -9
.  2018مقابل عام  في في المائة    6,3بنستتتتتتبة  الناتج المحلي اإلجمالي باألستتتتتتعار المقارنة   نما،  2019 عام
 بليون مانات. 158,3بلغ فقد  2019الحجم اإلجمالي للناتج المحلي اإلجمالي في عام أما 

بليون مانات    67,0، بلغ الحجم اإلجمالي لإلنتاج الصتتتتتتتتتناعي في تركمانستتتتتتتتتتان 2019في عام  و  -10
  الرئيستتية،  اتالنمو اإلجمالي للصتتناع  إطار في و .  2018في المائة مقارنة بعام    6,4بنستتبة    مما يمثل  يادة

في المائة في ق اع    54,8  بلغ في المائة في ق اع الصتتتتتناعات االستتتتتتخراجية و   45,2بلغ  نستتتتتبة النمو  
  67,0، بلغ الحجم اإلجمالي لإلنتاج الصتتتتتتتتناعي في تركمانستتتتتتتتتان  2019في عام  و .  الصتتتتتتتتناعات التحويلية

النمو اإلجمتتالي   إطتتار في  و .  2018في المتتائتتة مقتتارنتتة بعتتام  6,3بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة    ممتتا يمثتتل  يتتادةبليون متتانتتات  
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في   53,1في المائة في ق اع الصتتتتناعات االستتتتتخراجية و  46,9بلغ  نستتتتبة النمو  الرئيستتتتية،    اتللصتتتتناع
 .الصناعات التحويليةالمائة في ق اع 

  و ادبليون مانات.    21,6نحو   2019تركمانستتتتان لعام  في بلغ  عائدات الموا نة العامة للدولة  و  -11
في المائة    8,7بنستتتتتتتتبة    2018عن مستتتتتتتتتواها في عام    2019 نة العامة لعام  إيرادات ونفقات الموامستتتتتتتتتوى 

  -   ة االجتماعي   ت ،  ادت المخصتتتصتتتات الموجهة إلى المجاال 2018مقارنة بعام  و على التوالي.    ، في المائة   9,6و 
واإلستتتتتكان والخدمات   والنتتتتتمان االجتماعي الحكومي   المعاشتتتتتات التقاعدية التعليم والرعاية الصتتتتتحية وصتتتتتندوق  

بليون    15,9  بلغ  هذه المخصتتتصتتتاتبشتتتكل عام،  و في المائة.    15,7بنستتتبة    -والثقافة    المحلية  المجتم ية
  والمعاشتتتتتتات  المرتباتفي المائة في   10 يادة بنستتتتتتبة    طرأت،  2019مانات. باإلضتتتتتتافة إلى ذلك، في عام  

موال لت وير الستياحة والرياضتة،  األ وُخصتص الثثير منالدراستية لل الب.  والمنح    االستتحقاقاتو   التقاعدية
ومدن    والبلداتلرئيس تركمانستتتان لتغيير الوروف االجتماعية لستتكان القرى    التابع  تنفيذ البرنامج الوطنيلو 

البرامج االجتمتاعيتة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة    فنتتتتتتتتتتتتتتالا عن، 2020للفترة حتى عتام   المقتاطعتاتومراكز   المقتاطعتات
 شاريع االستثمارية األخرى.والم

بوتيرة متستتتتتتارعة تنفيذ  ويجري  الوقود وال اقة.    ق اعاتتعمل تركمانستتتتتتتان بنشتتتتتتاط على ت وير و  -12
،  2019في عام  و عمليات التنقيب عن النفط والغا  وإنتاجهما وتثريرهما ونقلهما إلى األستتتتتتتتتتتتتواق الخارجية.  

مستتتتتتتتتتتوى العام    عنفي المائة    1,0 ، مما يمثل انخفاضتتتتتتتتتتاا بنستتتتتتتتتتبةبليون متر مكعب  70,2بلغ إنتاج الغا   
أي    ،بليون متر مكعب  37,6نحو   2019في الوق  نفستتتتتتتتتتتر، بلغ  صتتتتتتتتتتتادرات الغا  في عام  و الستتتتتتتتتتتابد.  

. وبلغ  لف طنأ  825و ماليين  9  نتاج النفطإالعام الماضتتتتتتتتتتتي بلغ  وفي في المائة.    0,6 بانخفاض بنستتتتتتتتتتتبة
،  ستتتتتاعي   بليون كيلوواط  22,5بلغ إنتاج الثهرباء  و .  ألف طن  154ماليين و  6  النفطحجم ما تم تثريره من  

 .2018عام  من إنتاجفي المائة  94,6أو 

ينمو بوتائر  اقتصتتتتاد تركمانستتتتتان   فإننتيجة لستتتتياستتتتة ااألبواب المفتوحةا وإصتتتتالحات الستتتتوق،  و  -13
،  اد حجم النتاتج المحلي اإلجمتالي لتركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان بتاألستتتتتتتتتتتتتتعتار الجتاريتة  2019-2008في الفترة ف .عتاليتة
  في المائة.   6,3  ، بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألستتعار المقارنة 2019في عام  و .  اتمر   3,4 بمقدار 

 .بوتائر عاليةالدول التي تت ور من تركمانستان  تعدذ فقاا لهذه المؤشرات النهائية، و و 

معوم الناتج المحلي اإلجمالي يرتبط بإنشاء  حالياا بلن  تركمانستان   ية فيقتصاداالتنمية  ال وتتميز  -14
في الستتتنوات األخيرة، تم بناء وتشتتتغيل اآلالف من المنشتتت ت  فاالقتصتتتاد.    ضتتتمنق اع صتتتناعي استتتتثماري  

االستتتتتتتتثمارات  قدم   ،  2019في عام  و التحتية والمباني الستتتتتتتكنية.  والبنى  الصتتتتتتتناعية واالجتماعية والثقافية  
 جمالي حجم االستثمار في البالد.في المائة من إ 12,3 نحو األجنبية

الذي  أوتوبانا،   -اتركمان شتتتتتد ال ريد الرئيستتتتتي    أن يتم  لمستتتتتتقبلل  بالنستتتتتبةومن األهمية بمكان  -15
 وستتتتتتيوفر على النقل الدولي.  وهو يركز كيلومتر،    600على مستتتتتتافة  تركمان أباد  و عشتتتتتتد أباد  ستتتتتتيمتد بين 

باإلضتتافة إلى  و من ذلك.    بعدوأ ، بلستتتان إلى أو بكستتتانلنقل العابر من تركمانا  ممراا ييستتر ال ريد الجديد  
اجستترا حقيقي من الشتتراكة    لخلدالفوائد االقتصتتادية للدول المشتتاركة فير، يخلد هذا المشتتروع فرصتتاا جديدة  

 الفعالة، بما يتوافد مع أهداف الرفاه واال دهار المشترك، فنالا عن الصداقة وحسن الجوار.

ية قصتتتتتتوى لت وير بنية تحتية للستتتتتتكك الحديدية تلبي المت لبات الحديثة.  تولي تركمانستتتتتتتان أهمو  -16
في الستتتتتتتتنوات    وقد تمكم،   3  932,1في الوق  الحاضتتتتتتتتر، يبلغ طول خ وط الستتتتتتتتكك الحديدية في البالد  و 

، نقلت  جميع وستتتتتتتتتتتتتتتائتل النقتل في 2019في عتام  و بنتاء ثالثتة خ وط للستتتتتتتتتتتتتتكتك الحتديتديتة.    وحتدهتا األخيرة
.  2018عام  مستتتتتتوى  على  في المائة    1,9   يادة بنستتتتتبة ما يمثلممليون طن من البنتتتتتائع،    524,8 الدولة

 في المائة. 1,6، أي بزيادة قدرها مليون شخص 1 045,0بلغ حجم حركة الركاب و 
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نوراا  و تركمانستتان.  في التنمية الصتناعية  تمثل توجهاا جديداا تشتهده   صتناعة النستيجوقد أصتبح  ب -17
إنتاج  يتم على ن اق واستتتتع  ،  لهذه الصتتتتناعةصتتتتصتتتتة جديدة ومجمعات متثاملة كبيرة  لبناء مؤستتتتستتتتات متخ

 طن. ألف 320,9 ، بلغ إنتاج ألياف الق ن2019في عام و ألياف الق ن. مختلفة من منتجات 

غير الحكومي مشتاركة نشت ة في تنمية   يق اع االقتصتادالالمشتاريع في  منوميتشتارك يياكل  و  -18
  3,4ومزارعين،  من جم يتتتات ال  517نتتتتاج الزراعي  اإل، شتتتتتتتتتتتتتتتتارك في  2019في عتتتام  و الق تتتاع الزراعي. 

بلغ عدد المستتتتتتتتتلجرين  وقد  .  الق اع الخاي أصتتتتتتتتحاب مزارع  من  أستتتتتتتترة   ألف  1  056,6و مزرعة،   ألف
 في  24,0 –في حين أن عددهم بلغ  إنتاج المحاصتتتتتتتتتتتتتيل،  من العاملين في   نستتتتتتتتتتتتتمة  389 600 الزراعيين 

اإلنتتتتتاج الزراعي اإلجمتتتتالي    ،2019في عتتتتام  و .  يتتتتةالحيوانق تتتتاع الثروة     ،بليون متتتتانتتتتات   23,4بلغ حجم 
 .2015في المائة مقارنة بعام  27,2بنسبة  يمثل ارتفاعاا  مما

قد ضتتتتتتتمن و تحتل مكانة بار ة. في تركمانستتتتتتتتان  زيادة دخل الستتتتتتتكان  وال تزال المستتتتتتتائل المتعلقة ب -19
ستتتتواء  التوجر االجتماعي لالقتصتتتتاد والمعدالت اإليجابية للنمو االقتصتتتتادي لعدة ستتتتنوات  يادة في األجور،  

رئيس تركمانستتتان بشتتلن  يادة األجور  الصتتادرة عن  مراستتيم الستتنوية وعمالا بالالحقيقية.    وأبالقيمة االستتمية 
المستتتتتتتتمعين، ارتفع    للتالميذ وال الب وال البلعالوات الحكومية والمنح الدراستتتتتتتية  والمعاشتتتتتتتات التقاعدية وا

 مرة. 1,5بمقدار  2019-2015الدخل النقدي لثل أسرة، وكذلك متوسط المرتبات للفترة 

في المائة، في حين   57,7 قدره متوستتتتتتتتتطب، ارتفع بدل اإلعاقة  2015كانون الثاني/يناير    1ومنذ   -20
 ، 2019- 2015وخالل الفترة  في المائة.    56,9ألشتتتتتتتتتخاي ذوي اإلعاقة منذ ال فولة بنستتتتتتتتتبة  ا    اد مقدار بدالت 

األشخاي ذوو اإلعاقة من المجموعتين ويحصل في المائة سنوياا.    10الحكومية بنسبة    االستحقاقات ادت  
األشخاي  كما يحصل مخصص لثل طفل.  تثميلي  بدل  على  ن  يقاصر   أطفاالا   يعيلون األولى والثانية الذين  

يعانون من ي يشتتتتتتون بمفردهم و ذوو اإلعاقة من المجموعة األولى واألشتتتتتتخاي من المجموعة الثانية الذين  
 لرعايتهم.تثميلي  بدلعلى ، إلى مساعدة خارجية، يةطبشهادة وفقاا لبصرية ويحتاجون، إعاقات 

قانون تركمانستتان بشتلن دعم الدولة  اعُتمد  لبلد،  ت وير تنويم المشتاريع الخاصتة في ا  وعمالا على -21
الصتتتتغيرة والمتوستتتت ة    المؤستتتتستتتتاتلدعم  الحكومي  برنامج  التنفذ الدولة  و للمؤستتتتستتتتات الصتتتتغيرة والمتوستتتت ة.  

مختلف في مختلف ق تاعتات االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد   كيتانبنتاء أكثر من متائتة  ب  وهو يقنتتتتتتتتتتتتتتي،  2024-2018 للفترة
 الق اع الخاي. باالعتماد على

من خالل    ،يقدم اتحاد الصناعيين ورجال األعمال في تركمانستان المساعدة ألصحاب المشاريعو  -22
منهم،   والتدورات، ومتا إلى ذلتك، بهتدف تحستتتتتتتتتتتتتتين مؤهالت المبتتدئينوالتعليم،  التتدريتب،  و ،  المشتتتتتتتتتتتتتتورةتنويم 
 الوروف المثلى لت وير األعمال الصغيرة والمتوس ة. ينشئ مما

ستتتتكان، وال ستتتتيما توفير المباني الستتتتكنية  لتحستتتتين الوروف االجتماعية والم يشتتتتية ل  وعمالا على -23
خاصتتتتة إلى الحماية االجتماعية،   يحتاجون بصتتتتورةلألشتتتتخاي ذوي اإلعاقة وغيرهم من األشتتتتخاي الذين  

اليات  و الفي جميع   ، وذلكتشتتييد مبان ستتكنية من أربعة طوابد مهيلة خصتتيصتتاا لألشتتخاي ذوي اإلعاقة تم
 وفي مدينة عشد اباد.

المستتتتتتتتتاواة بين أن الدولة تنتتتتتتتتتمن ينص قانون الحماية االجتماعية لستتتتتتتتتكان تركمانستتتتتتتتتتان على  و  -24
شتتتتتتتتتكل  علىخالل ضتتتتتتتتتمان مادي وخدمات اجتماعية   وذلك منالجنستتتتتتتتتين في مجال الحماية االجتماعية،  

تدابير الحماية االجتماعية  نون  القا  اجتماعية، كما يحدد استتتتتتتتتتحقاقاتمعاشتتتتتتتتتات تقاعدية وإعانات حكومية و 
 والمعوقين. ماءللمحاربين القد

في العالم، بدأت تركمانستتتتتتتتتتتتان في اتخاذ التدابير الال مة    19-كوفيد جائحةمنذ بداية انتشتتتتتتتتتتتار و  -25
استراتيجية وطنية موحدة    وُوضع تم اتخاذ تدابير وقائية فعالة في الوق  المناسب،  و لمواجهة هذا الخ ر.  
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مجموعة من التدابير التنويمية والقانونية والمالية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية وال بية    وهي تشتتتتتتتتتتتتتتمل، الجائحةلمكافحة 
 لحجر الصحي.لوإجراءات 

من خالل    وأفي شتتتتتتتكل ثنائي   ستتتتتتتواءفي هذا المجال،    أقام  تركمانستتتتتتتتان تعاوناا دولياا وثيقاا وقد   -26
 تجدر اإلشارة بادئ ذي بدء إلى تفاعل تركمانستان الوثيد مع األمم المتحدة.و المنومات الدولية. 

في   يتةق تاعتات التصتتتتتتتتتتتتتتني العلى   ةالعتالميت الجتائحتةاتختذت الحكومتة تتدابير للتخ ي  من تتلثير  و  -27
الرعاية  اإلنفاق على   ة فيكبير   وطرأت  يادة  لحفاظ على الوظائف وحماية صتتتتتتحة المواطنين.لاالقتصتتتتتتاد، و 

 .الجائحةالحجر الصحي والتدابير ال بية الهادفة إلى مكافحة  تنفيذالصحية المرتب ة ب

، مع مراعتتاة  2020على ميزانيتتة التتدولتتة ونفقتتاتهتتا المنقحتتة لعتتام   ووفد،  2020يوليتتر  /وفي تمو   -28
لحفاظ  بهدف ااألولوية  ب  المتصفتعمل حكومة تركمانستان على تقليل اإلنفاق غير و تدابير مكافحة الوباء.  

الموجهة  التدابير المالية والنقدية الحالية  وبالتوا ي مع  المستتتتتتوى المخ ط لر.    علىعلى اإلنفاق االجتماعي 
الصتغيرة والمتوست ة الحجم، يتم استتثشتاف فري إضتافية لتحفيز ريادة األعمال، ال ستيما    المؤستستاتلدعم  

 ، مثل النقل والسياحة والتجارة وغيرها.ةالعالمي الجائحةفي الق اعات األكثر تنررا من 

البرنتتامج الوطني للحتتد من تتتلثير  اعُتمتتد، 2020يوليتتر  تمو /في    ومراعتتاة لألوضتتتتتتتتتتتتتتتاع العتتالميتتة -29
التنمية المستتتتتتتتتتدامة لالقتصتتتتتتتتتاد الوطني  على  تصتتتتتتتتتاد العالمي الصتتتتتتتتت بة على اقتصتتتتتتتتتاد الدولة و االق ظروف
 .2021-2020 للفترة

ودعم ق اعات معينة من االقتصتتتتتتتتتاد في   نمواطنيالواعُتمدت خ وات مهمة نحو حماية صتتتتتتتتتحة  -30
معٍد   لمرضمواجهة جائحة فيروس كورونا على مستوى الدولة من خالل خ ة التلهب للتصدي واالستجابة 

 جائحة في تركمانستان.الوخ ة التدابير االجتماعية واالقتصادية التشغيلية لمواجهة  ،حاد في تركمانستان

على  الدولة   وتعمللقنتتتتتتتايا الشتتتتتتتراكة العالمية والتعاون الدولي.  اا  كبير اا  تولي تركمانستتتتتتتتان اهتمامو  -31
األمم المتحتدة ومنومتة األمن والتعتاون في   بيتلن قوفي إطتار المنومتات التدوليتة م ةثنتائيتالت وير العالقتات  

 ا.مأوروبا وغيره

  50دولة في العالم، وهي عنتتتتتتتتتتو في حوالي    149تركمانستتتتتتتتتتتان عالقات دبلوماستتتتتتتتتتية مع    وتقيم -32
عنتتتو    كما أنهاخرى متعددة األطراف،  األ  الصتتتتكوكدولية و ال  من االتفاقيات 161منومة دولية وطرف في  

 تابعة لألمم المتحدة. هيئةمجلساا ولجنة و  11في 

في آخرين تابعين لألمم المتحدة   كيانين، انُتخب  تركمانستتتتتتتان عنتتتتتتواا في 2020في بداية عام  و  -33
لجنتتة  الو  2025-2021للفترة   لجنتتة التنميتتة االجتمتتاعيتتة  ، وهمتتاالمجلس االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي واالجتمتتاعيإطتتار 

 .2024-2021للفترة التنمية  اضألغر العلم والتثنولوجيا المعنية بتسخير 

تشتتتتتتارك تركمانستتتتتتتان بنشتتتتتتاط في األنشتتتتتت ة التي ينتتتتتت لع بها مركز األمم المتحدة اإلقليمي  كما   -34
 لمركز في عشد أباد.لهذا ايقع المقر الرئيسي و للدبلوماسية الوقائية آلسيا الوس ى. 

 .المية بصفة مراقب، اننم  تركمانستان إلى منومة التجارة الع2020في تمو /يولير و  -35

 الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لتركمانستان -باء 

التعديالت واإلضتافات على دستتور   بشتلن  ، اعُتمد القانون الدستتوري 2019أيلول/ستبتمبر   25في  -36
جمهورية    تجري فيها إدارة الدولة باعتبارهاتركمانستتتتتتتتتتتتان دولة ديمقراطية وقانونية وعلمانية  و تركمانستتتتتتتتتتتتان.  
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تتمتع تركمانستتتتتان بوضتتتتع الحياد الدائم المعترف بر من قبل المجتمع الدولي والمنصتتتتوي علير  و رئاستتتتية.  
 سياستها الداخلية والخارجية. حياد لتركمانستان الدائم أساس   وُيعتبر . اا قانون

عمل كل منها  ويتنقستتتم ستتتل ة الدولة في تركمانستتتتان إلى ستتتل ات تشتتتري ية وتنفيذية وقنتتتائية،  و  -37
 في تركمانستان. مترسخة سيادة القانون و . وبالتوا ن فيما بينهابشكل مستقل  

 ها بالقانون والنوام الدستوري.يمسؤولجميع لتزم الدولة وجميع أجهزتها و وت -38

كمانستتتتتتتتتان بالحد في الملثية الخاصتتتتتتتتة لألرض ووستتتتتتتتائل اإلنتاج  تعترف تر و الملثية مصتتتتتتتتونة.  و  -39
الدولة.  إلى  أينتتتتتتتتتتتتتاا إلى جم يات المواطنين و   تعود الملثيةيمكن أن  و ذلك من القيم المادية والفثرية.   وغير 
 للدولة. اا حصري اا ملث تعتبر يحدد القانون األشياء التي و 

 . على أساس المساواة   أشكال الملثية وتهيئ ظروفاا لتنميتها الحماية لجميع  المساواة في  تنمن الدولة  و  -40

يحدد القانون  و ومدن ووحدات إدارية إقليمية أخرى.    وأقاليمتنقسم أراضي تركمانستان إلى واليات  و  -41
 إجراءات تشكيل الوحدات اإلدارية اإلقليمية وتغييرها.

  ، والبرلمان الوطني ن ويمارس أعلى ستتتتتتتتتتتتل ة للدولة في تركمانستتتتتتتتتتتتتان رئيس تركمانستتتتتتتتتتتتتا  -42
(Milli Gengeshe،)  والمحكمة العليا لتركمانستان. ،و راءالومجلس 

تركمانستتتتتتتتتان هو رئيس الدولة والستتتتتتتتل ة التنفيذية، وهو أعلى مستتتتتتتتؤول في  الجمهورية في  رئيسو  -43
حقوق  و حترام الدستتتتتتور  ال، و والنتتتتتامن الستتتتتتقالل البالد ووضتتتتتعها المحايد وستتتتتالمة أراضتتتتتيهاتركمانستتتتتتان،  

 لوفاء بااللتزامات الدولية.لو  والمواطن وحرياتر،اإلنسان 

دستتتور تركمانستتتان، فإن البرلمان الوطني في تركمانستتتان هو هيئة نيابية تمارس  ل الجديد   للتنقيح ووفقاا   -44
 . ( Mejlis)   والمجلس   ( Khalk Maslikhat)   مجلس النواب   – من مجلسين   هو يتللف السل ة التشري ية، و 

 وشروط العنوية فيلهيكل العام  ا، و روتشكيل  البرلمانيكرس القانون األساسي إجراءات انتخاب  و  -45
  إذا بلغ المجلس  فينتختتب نتتائبتتاا  للمواطن أن يُ   ويحدالمجلس، فنتتتتتتتتتتتتتتالا عن متتدة واليتهم. و   مجلس النواب

 .إذا بلغ الثالثين وعنواا في مجلس النوابمن العمر الخامسة والعشرين 

،  تمدها المجلس يعالدستتتتور والقوانين الدستتتتورية والقوانين األخرى التي  ويوافد مجلس النواب على   -46
الموا نة العامة   فيما يتعلد بشتتتتتتتتتتتؤون   وهو ينور في قوانين الدولة التي يعتمدها المجلس؛  ولر أن يرفنتتتتتتتتتتتها

ينور، بناءا على  و ؛  مجلس النوابخابات أعنتتتتتتتتتتتتتاء  انت  ويحدديقرر إجراء االستتتتتتتتتتتتتتفتاءات الوطنية؛  و للدولة؛  
اقتراح رئيس تركمانستتتتتان، في المستتتتائل المتعلقة بتعيين وإقالة رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وو ير  

والمناصتتتتتب  يمنحر الرتب العستتتتتكرية  كما  تركمانستتتتتتان أوستتتتتمة الدولة،    يمنح رئيس  و ؛  العدلوو ير  ،  الداخلية
 ويب ذ فيينور في قنتتتتتتتتتتتايا الستتتتتتتتتتتالم واألمن؛  و   ؛دولةالمستتتتتتتتتتتللة تغيير حدود    ذ فيويباألخرى؛    الحكومية

 .مجلس النواباختصاي ضمن الدستور والقوانين  ينعهاالقنايا األخرى التي 

يدرس ويعتمد مشتتتتروع الدستتتتتور والقوانين الدستتتتتورية وغيرها من القوانين المقدمة  فهو    المجلسأما   -47
ينور في مستتتتتتتتتللة الموافقة على برنامج أنشتتتتتتتتت ة و القوانين المعتمدة وتفستتتتتتتتتيرها؛    ، ويراقب تنفيذالبرلمانإلى  

في المستتتتتائل المتعلقة بالموافقة على الموا نة العامة للدولة في تركمانستتتتتتان والتقرير   وينور مجلس الو راء؛  
التنمية    االتجاهات الرئيستتتتتتتتتتتتتية للستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة الداخلية والخارجية للدولة وبرامج وينور فيالمتعلد بتنفيذها؛  

انتخابات رئيس تركمانستتتتتتتتتان ونواب المجلس    ويحددالستتتتتتتتياستتتتتتتتية واالقتصتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية للبلد؛  
بنتاء على اقتراح من رئيس تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان، ينتختب و ؛  األقتاليم ومجتالس المتدنواليتات و مجتالس الوأعنتتتتتتتتتتتتتتاء  

ويوقف  على المعاهدات الدولية  ويصتتتتتادق    ؛جوائز الدولةوينشتتتتتئ مفوض حقوق اإلنستتتتتان في تركمانستتتتتتان؛  
يحدد مدى امتثال اإلجراءات  ؛ و مستتتتتللة تغيير التقستتتتتيم اإلداري اإلقليمي لتركمانستتتتتتانويب  في ؛  العمل بها
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ضتمن  الدستتور والقوانين    ينتعهاالقنتايا األخرى التي    ويب  فيلدستتور؛  لة  لستل ات الدول  الناظمةالقانونية  
  وأعنتتاء  مجلس النوابيعود حد اقتراح التشتتريعات إلى رئيس تركمانستتتان وأعنتتاء  و اختصتتاي المجلس.  

 و راء والمحكمة العليا.الالمجلس ومجلس 

 اا تركمتتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتتان رئيستتتتتتتتتتتتتتتت  رئيسويعتبر  هيئتتتة تنفيتتتذيتتتة وإداريتتتة.   هوحكومتتتة(  المجلس الو راء )و  -48
 و راء.ال مجلسل

؛  ومجلستتتتي البرلمان رئيس تركمانستتتتتان    ومراستتتتيممجلس الو راء: ينوم تنفيذ قوانين تركمانستتتتتان،   -49
تدابير لنتتتتتمان وحماية حقوق وحريات المواطنين، وحماية الممتلثات والنوام العام واألمن القومي؛  التخذ  وي

نور في التوجهات الرئيستتتية للستتتياستتتة الداخلية والخارجية للدولة،  إلى المجلس لل  هامقترحات ويقدمال  وينتتتع
يتولى إدارة الدولة للتنمية االقتصتتتتتادية  و وبرامج التنمية الستتتتتياستتتتتية واالقتصتتتتتادية واالجتماعية والثقافية للبلد؛  

تدابير لتعزيز النوام  التخذ ويينتتتمن االستتتتخدام الرشتتتيد للموارد ال بي ية وحمايتها؛  و واالجتماعية والثقافية؛  
، وينتمن تنمية العالقات الثقافية وغيرها  مع الدول األجنبيةيمارس النشتاط االقتصتادي  و النقدي واالئتماني؛  

اإلجراءات    غيويجو  لر أن يليوجر أنشتتتتتتت ة الوكاالت الحكومية والشتتتتتتتركات والمنومات الحكومية؛  و ؛  هامع
 خرى.المسائل األ ويعالجالقانونية للو ارات واإلدارات، وكذلك السل ات التنفيذية المحلية؛ 

يهدف القنتتتتتاء إلى  و .  وحدهاالستتتتتل ة القنتتتتتائية في تركمانستتتتتتان هي من اختصتتتتتاي المحاكم  و  -50
يكفل و لح العامة.  الدولة والمصتتتتتتتتتتتاالقوانين المعنية بمصتتتتتتتتتتتالح  حميها تحماية حقوق وحريات المواطنين التي  
التدخل في أنشتتت ة  ويعتبر ال يخنتتتعون إال للدستتتتور والقانون.  فهم    ،دستتتتور تركمانستتتتان استتتتقالل القنتتتاة

 القانون. يحددهاترتب علير مسؤولية تغير مقبول  اا القناة من أي جانب أمر 

القانون.  لدستتتتور و لمستتتتقلون ال يخنتتتعون إال  فهم  يكفل دستتتتور تركمانستتتتان استتتتقالل القنتتتاة.  و  -51
القانون    يحددهاترتب علير مستتتتتتتتؤولية  تغير مقبول   اا التدخل في أنشتتتتتتتت ة القنتتتتتتتتاة من أي جانب أمر ويعتبر 
 دستور(.المن  98)المادة 

المستتتتند إلى دستتتتور تركمانستتتتان، أحكاماا بشتتتلن ضتتتمانات  و ،  بالمحاكمقانون المتعلد  الويتنتتتمن  -52
: النتتتتمان المادي واالجتماعي المتوافد مع  ما يلي  خاللثفل استتتتتقالل القاضتتتتي من ويُ استتتتتقالل القنتتتتاة.  
حور أي تدخل في إقامة العدل  و إجراءات إقامة العدل المنصتتتتتتتتتتتوي عليها في القانون؛  و وضتتتتتتتتتتتعر الرفيع؛  

 حرمةو وإنهائها؛    القنتتتتتتتتتاء  تعليد ستتتتتتتتتل اتب  الخاياإلجراء  و تح  التهديد بالمستتتتتتتتتؤولية الجنائية واإلدارية؛  
  ويخنعمن القانون(.    51)المادة    موممتلثاته  همالحماية الخاصة ألفراد أسر   قناةوتوفير الدولة لل  القناء؛

 وفقاا لقوانين تركمانستان.للمالحقة إقامة العدل مجال أي تدخل في نشاط القاضي في 

فيها   ُينور والقاضتتتتتتي غير ملزم بإع اء أي تفستتتتتتير بشتتتتتتلن األستتتتتتس الموضتتتتتتوعية للقنتتتتتتايا التي   -53
عليها بخالف الحاالت    لالطالععرضتتتها على أي شتتتخص آخر  ب  أنر غير ملزم كماإلجراءات،  تخنتتتع ل أو

 .ئيقانون اإلجراالالمنصوي عليها في 

حرمة   وتشتملدون موافقة رئيس تركمانستتان.   ،توقيفر  أويمكن رفع دعوى جنائية ضتد قاٍض،    الو  -54
من   ذلك القاضتتي شتتخصتتر وممتلثاتر ومستتكنر الذي ي يف ويعمل فير، وستتياراتر الرستتمية والشتتخصتتية وغير 

ال يجو  توقي  أو إحنتتتتتتتتتتتار  و محكمة.  لل  كاتبالمحكمة أثناء أدائر لواجباتر ك  كاتب كما تغ يالممتلثات.  
 أو ت بيد العقوبات اإلدارية علير. ،محكمةفي ال رمحكمة أثناء تلدية واجب كاتبقاض أو 

عن   ةصتتادر  وثيقة قانونيةهي    ءعلى أن مدونة أخالقيات القنتتا  بالمحاكمقانون المتعلد  الينص  و  -55
مدونة  التحدد  و قوم على أستتتاس المبادئ والقواعد األخالقية للمجتمع والدولة المعترف بها.  وتمؤتمر للقنتتتاة  

 تسيير األنش ة المهنية في مجال إقامة العدل.لثل قاٍض قواعد السلوك اإللزامية في 
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مدونة    نوقشتتتتتتتتتتتتتت (،  2019كانون الثاني/يناير    19وفي المؤتمر األول لقنتتتتتتتتتتتتتتاة تركمانستتتتتتتتتتتتتتتان ) -56
وذلك بغية للقاضتتي بلن يكون مدرباا مهنياا، الرفيعة  المكانة  وتقنتتي  ألول مرة.    واعُتمدتأخالقيات القنتتاء  

ثقتتة الجمهور في النوتام   عمالا على تقويتتةلستتتتتتتتتتتتتتلوك  فيمتتا يتعلد بتتاانونيتتة  ثقتتافتتة القتتللعتتاليتتة  المعتتايير التعزيز  
ستتتتل ة  الثرامة و مستتتتتوى عال من الالحفاظ على   ي فيستتتتاستتتتاأل  التي تعتبر العاملالعدالة،  جودة  القنتتتتائي و 

 نزير.المستقل و العادل و اللقناء ل

وضتتمان استتتقالل القنتتاة،    ،تحستتين أنشتت ة المحاكم في مجال إقامة العدل  وعمالا على مواصتتلة -57
الجديد لدستور تركمانستان،    التنقيحوالوفاء بااللتزامات الدولية لتركمانستان، استُبعدت فترة والية القناة من  

 .2021-2017 للفترةمفهوم الدولة لتحسين النوام القنائي  اعتمادو  وضعتم  كما

توصتتتتتتتتتتتتتيات هيئات معاهدات األمم المتحدة، فنتتتتتتتتتتتتتالا عن قواعد القانون الدولي ذات  مع مراعاة  و  -58
  واليةمقترحات بشتلن فترات   2021-2017النوام القنتائي للفترة  مفهوم الدولة بشتلن تحستين   ُيدرجالصتلة،  
 .مهالقناء وواجباتوالعاملين في مجال وحقوق القناة  ،القنائية في الوظائف وإجراءات تعيينهم ،القناة

  من قانون العقوبات أحكاماا بشلن الجرائم المرتثبة ضد العدالة، وهي تدابير   24يتنمن الفصل  و  -59
على وجر الخصتتوي، يجرم التشتتريع الجنائي أفعاالا مثل إعاقة إقامة  و ضتتمان استتتقالل القنتتاء.    ترمي إلى

ضتتتتتد شتتتتتخص   ارتثابرأو    العنفب  من قانون العقوبات(، والتهديد  189ولي )المادة  األتحقيد  الالعدل وإجراء  
العتتتتتدل أو   األولي )المتتتتتادة  يجري  يقيم  العقوبتتتتتات(،    189التحقيد  قتتتتتانون  المحكمتتتتة    وانتهتتتتتاك حرمتتتتتةمن 

 من قانون العقوبات(. 189 )المادة

على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية،   شتتتروحاتالمحكمة العليا لتركمانستتتتان    وُتصتتتدر  -60
الدورات التدريبية التي تعقدها  وتجري في  للنور في القنايا المعقدة في المحاكم.    كراسات دليليةفنالا عن  

المنتومة التي يعقدها قنتتتتتتتتتتتاة ذوو خبرة   في الحلقات الدراستتتتتتتتتتتيةالمحكمة العليا مرتين في الستتتتتتتتتتتنة، وكذلك  
النور فيها، وااللتزام    وخصتتتتائصفئات معينة من القنتتتتايا،  مناقشتتتتة لواضتتتتيع مختلفة، بمشتتتتاركة خبراء في م

 الصارم بالحقوق والمصالح المشروعة للمشاركين في اإلجراءات القانونية.

 اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان -ثانياً  

 حقوق اإلنسانفي مجال حماية المعايير الدولية  اعتماد -ألف 

 نستان طرف في االتفاقيات والبروتوكوالت التالية في مجال حقوق اإلنسان:تركما -61

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

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

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

  /كتانون األول  20العهتد التدولي الختاي بتالحقوق االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتة ) •
 ؛(1996ديسمبر 

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

وق المتدنيتة والستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتيتة  البروتوكول االختيتاري الملحد بتالعهتد التدولي الختاي بتالحق •
 ؛(1996ديسمبر   /كانون األول 20)

 ؛(1999سبتمبر أيلول/ 15اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ) •
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البروتوكول االختياري الثاني الملحد بالعهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية   •
 ؛(1999كانون األول/ديسمبر  28الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )و 

  المنتا عتاتالبروتوكول االختيتاري التفتاقيتة حقوق ال فتل بشتتتتتتتتتتتتتتلن اشتتتتتتتتتتتتتتتراك األطفتال في   •
 ؛(2005آذار/مارس  28المسلحة )

  هم في البغاءاالختياري التفاقية حقوق ال فل بشتتتتتتتتتلن بيع األطفال واستتتتتتتتتتغالل  البروتوكول •
 ؛(2005آذار/مارس  28في المواد اإلباحية )و 

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

اتفاقية مناهنتتتتة التعذيب وغيره من ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية   •
 ؛(1999أبريل نيسان/ 30)أو المهينة 

  18البروتوكول االختياري التفاقية القنتتتتتتتتتتتاء على جميع أشتتتتتتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتتتتتتد المرأة ) •
 ؛(2009أبريل نيسان/

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

 : الدولي اإلنساني    والبروتوكوالت التالية في مجال القانون ق  تركمانستان على االتفاقيات  صدذ وقد   -62

  1949( لتحستتتين حال الجرحى والمرضتتتى بالقوات المستتتلحة في الميدان،  األولى اتفاقية جني  )  •
 ؛(1992نيسان/أبريل  10)

اتفاقية جني  )الثانية( لتحستتتتتتتتتتتين حال جرحى ومرضتتتتتتتتتتتى وغرقى القوات المستتتتتتتتتتتلحة في  •
 ؛(1992أبريل نيسان/ 10) 1949البحار، 

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

  نيستتتتتتان/  10)   1949المدنيين وق  الحرب،  األشتتتتتتخاي  حماية   بشتتتتتتلن اتفاقية جني  الرابعة   •
 ؛(1992أبريل 

والمتعلد    1949أغستتتتتتتت س/آب  12في   المعقودةتفاقيات جني  الالبروتوكول اإلضتتتتتتتتافي   •
 نيستتتتتتان/  10)  1977  ،المستتتتتتلحة الدولية )البروتوكول األول(  منا عاتبحماية ضتتتتتتحايا ال

 ؛(1992أبريل 

والمتعلد    1949أغستتتتت س  آب/  12 في  المعقودةالبروتوكول اإلضتتتتتافي التفاقيات جني   •
  1977المستتتتتتتتتتتتتتلحتتة غير التتدوليتتة )البروتوكول الثتتاني(،  المنتتا عتتاتبحمتتايتتة ضتتتتتتتتتتتتتتحتتايتتا 

 .(1992أبريل نيسان/ 10)

 ق  تركمانستان على االتفاقيات التالية المعتمدة في إطار منومة العمل الدولية:صدذ و  -63

  /كانون األول   20)،  االستتتتتتتتتخدامى لستتتتتتتتن  اتفاقية منومة العمل الدولية بشتتتتتتتتلن الحد األدن •
 ؛(1996ديسمبر 

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

،  النقتتابي   اتفتتاقيتتة منومتتة العمتتل التتدوليتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتلن الحريتتة النقتتابيتتة وحمتتايتتة حد التنويم •
 ؛(1996ديسمبر /كانون األول 20)
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  20)،  والمفاوضتتتتتتتتتتتتتتة الجماعية  النقابي  الدولية بشتتتتتتتتتتتتتتلن حد التنويماتفاقية منومة العمل   •
 ؛(1996ديسمبر /كانون األول

في األجر عن عمل ذي    العمال والعامالتاتفاقية منومة العمل الدولية بشتتتتتتتتلن مستتتتتتتتاواة   •
 ؛(1996ديسمبر /كانون األول 20)، قيمة متساوية

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

كتتانون   20)، ةوالمهنتت االستتتتتتتتتتتتتتتختتداماتفتتاقيتتة منومتتة العمتتل التتدوليتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتلن التمييز في   •
 ؛(1996ديسمبر /األول

فورية  الجراءات  واإلاتفاقية منومة العمل الدولية بشتتتلن حور أستتتوأ أشتتتكال عمل األطفال   •
 (.2010سبتمبر أيلول/ 25)، للقناء عليها

تركمتتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتتان على عتتتدد من اتفتتتاقيتتتات ووثتتتائد األمم المتحتتتدة األخرى المتعلقتتتة  قتتت   صتتتتتتتتتتتتتتتتدذ و  -64
 اإلنسان: بحقوق 

 ؛(1997يولير /تمو   10بوضع الالجئين ) الخاصةاتفاقية األمم المتحدة  •

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

  تشتتتترين الثاني/  25مدنية لالخت اف الدولي لألطفال )الجوانب الب  المتعلقةاتفاقية الهاي   •
 ؛(1997نوفمبر 

في صتتتنع  الجمهور ومشتتتاركة  عن البيئة لى المعلومات  ع صتتتول  ح ال الخاصتتتة بإتاحة  تفاقية اال  •
 ؛ ( 1999أبريل  نيسان/   30)   المتعلقة بها في المسائل  ات بشلنها واالحتثام إلى القناء  القرار 

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

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشتتتتتتخاي، وخاصتتتتتتة النستتتتتتاء واألطفال، المكمل   •
 ؛ ( 2005آذار/مارس    28التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الوطنية )

والبحر والجو، المكمتتل التفتتاقيتتة بروتوكول مكتتافحتتة تهريتتب المهتتاجرين عن طريد البر   •
 ؛(2005آذار/مارس  28األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الوطنية )

واالتجار بها بصورة  األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة    صنعبروتوكول مكافحة   •
وطنية  المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنومة عبر الغير مشتتتتتتتتتتتتتتروعة، 

 ؛(2005آذار/مارس  28)

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

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

 ؛ (2011أغس س  آب/  4وضع األشخاي عديمي الجنسية ) بشلناتفاقية األمم المتحدة   •

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

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

صتتتتتتتتتتتتتتون التراث الثقتافي غير المادي  لاتفتاقيتة منومتة األمم المتحتدة للتربيتة والعلم والثقتافتة   •
 ؛(2011سبتمبر أيلول/ 14)
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ملحقين فنتتتتتتتتالا عن بروتوكولين   مستتتتتتتتلح،  نزاعالثقافية في حالة    لممتلثاتااتفاقية حماية   •
 (؛2017( )تشرين الثاني/نوفمبر 1999، 1954)بها 

ألشتتتتتتتتخاي المكفوفين  فائدة اإلى المصتتتتتتتتنفات المنشتتتتتتتتورة ل  النفاذ يستتتتتتتتير معاهدة مراكف لت •
  آب/  22)  2013، م بوعتتتاتالأخرى في قراءة  إعتتتاقتتتات  ذوي  البصتتتتتتتتتتتتتتر أو  معتتتاقي   أو

 (.2020أغس س 

التمييز  كافحة المتعلقة باننتمام تركمانستتان إلى اتفاقيات اليونستكو لم  المستائلوالعمل جار بشتلن  -65
 في التعليم، وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، واالعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي.

 الوطني عيدالصاإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على  -باء 

ن اق حقوق   توستتتعاا كبيراا في  2016أيلول/ستتتبتمبر    14دستتتتور تركمانستتتتان المؤر    أحدث تنقيح -66
في تركمانستتتتتتان وفقاا لقواعد   والمواطن وحرياترعترف بحقوق اإلنستتتتتان يُ وفقاا للدستتتتتتور،  و . وحرياتراإلنستتتتتان  

تعترف تركمانستتتتتتتان بلولوية  و .  والقانون القانون الدولي المعترف بها عموماا، وهي مكفولة بموجب الدستتتتتتتور  
 .عموماا قواعد القانون الدولي المعترف بها 

حماية ودعم  وتشتتتتتتتتكل لمجتمع والدولة.  في اعلى قيمة  هو األ  يعتبر اإلنستتتتتتتتانفي تركمانستتتتتتتتتان،  و  -67
 المهام الرئيسية للسل ات العامة. تروخدماإلنسان 

تثفل تهيئة الوروف للت ور الحر للفرد، وتحمي الحياة  وهي    ،والدولة مستتتتتتتتتتتتتتؤولة أمام كل مواطن -68
  تركمانستانو والشرف والثرامة والحرية والسالمة الشخصية وحقوق المواطن ال بي ية غير القابلة للتصرف.  

 النمان االجتماعي لثل شخص.ب دولة تتثفل

ا وإنهاؤها وفقاا  يتم اكتستتتتتتاب الجنستتتتتتية واالحتفاظ بهو .  ية الخاصتتتتتتة بهاجنستتتتتتالولدى تركمانستتتتتتتان   -69
ال يجو  حرمان أي شتتتتتتخص من و جنستتتتتتية دولة أخرى.  أن يحمل  لمواطن تركمانستتتتتتتان  وال ُيعترف  للقانون.  

ال يجو  تستتتتتتتتليم مواطن من تركمانستتتتتتتتتان إلى دولة أخرى أو طرده من و .  هافي تغيير  رحقمن الجنستتتتتتتتية أو  
رعاية على  الحماية و الطني تركمانستتتتتتتتان  لمواالدولة  ثفل وتتركمانستتتتتتتتان أو تقييد حقر في العودة إلى وطنر.  

يتمتع المواطنون األجانب واألشتتتتتتتخاي عديمو الجنستتتتتتتية بالحقوق والحريات، ويؤدون  و وخارجها.   هاأراضتتتتتتتي
تركمانستتتتتتتان، وفقاا   وتمنحلمعاهدات الدولية.  لو   البلد  واجباتهم على غرار مواطني تركمانستتتتتتتان، وفقاا لقوانين

لمواطنين  للجوء  البهتا عمومتاا، وبتال ريقتة المنصتتتتتتتتتتتتتتوي عليهتا في القتانون،   لقواعتد القتانون التدولي المعترف
 ألشخاي عديمي الجنسية.لاألجانب و 

 .بتعدد األحزابالتنوع السياسي و بعترف تركمانستان وت -70

المجتمع المتتتتدني.  وتتعهتتتتد   -71 وتتمتع منومتتتتات المجتمع المتتتتدني  التتتتدولتتتتة الوروف الال متتتتة لتنميتتتتة 
 أمام القانون.بالمساواة 

وُترفد بهذا التقرير  المستتتتاواة أمام القانون.  ومعاملتهما على قدم  تثفل الدولة حرية الدين والمعتقد  و  -72
 (.3 رفدمعلومات عن المنومات الدينية في تركمانستان )الم

.  ها أداء وظائف في  تدخل في شؤون الدولة و الا بوالمنومات الدينية منفصلة عن الدولة وال يسمح له -73
 منفصل عن المنومات الدينية وهو ذو طبيعة علمانية.الحكومي  منوام التعليكما أن 

المجتمع المدني  يديولوجية األحزاب الستتتتتتياستتتتتتية والمنومات الدينية وجم يات  إوال يجو  أن تثون  -74
 وغيرها من الهياكل ملزمة للمواطنين.
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ال يحد ألي  و حقوق اإلنستتتتتتتان وحرياتر في تركمانستتتتتتتتان مصتتتتتتتونة وغير قابلة للتصتتتتتتترف.  وُتعتبر  -75
والمواطن  بعض حقوق اإلنستتان  كون    ال يمكن استتتخدامو شتتخص تقييد إال بما يتوافد مع الدستتتور والقوانين.  

 .هاأو االنتقاي من األخرى  وحرياتر رفي الدستور والقوانين إلنثار حقوقوحرياتر مدرجة 

بشتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتر. فهي تحدد معنى ومحتوى وت بيد   والمواطن وحرياتر بد حقوق اإلنستتتتتتتتتتان  وت -76
 .ويكفلها نوام العدالةالقوانين وأنش ة السل تين التشري ية والتنفيذية والحكم الذاتي المحلي، 

  الفرد، فنتتتتتالا عن مستتتتتاواة والمواطن وحرياترتنتتتتتمن تركمانستتتتتتان المستتتتتاواة في حقوق اإلنستتتتتان  و  -77
األصتتتتتتتتتل    وأالجنس    وألون البشتتتتتتتتترة    وأ  االنتماء القوميطن أمام القانون والمحاكم، بغض النور عن والموا

أو الموقف من الدين أو المعتقدات الستتتتتتياستتتتتتية أو غيرها    اللغة  وأمكان اإلقامة    وأ  المنصتتتتتتب  وأالملثية   وأ
 من الوروف.

حريات، فنتتالا عن تثافؤ الفري  لاحقوق و بالمستتاواة في اليتمتع الرجال والنستتاء في تركمانستتتان  و  -78
 ين وي انتهاك المساواة على أساس الجنس على مسؤولية ينص عليها القانون.و . تفعيلهافي 

ذالل  إل  اا شتتتتتتتتتتيء أن يكون أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتت يمكن ألي الو لثل فرد الحد في حماية الشتتتتتتتتتترف والثرامة.  و  -79
 الفرد. كرامة

ال يجو  حرمتان أي شتتتتتتتتتتتتتتخص من حقتر و .  اممتارستتتتتتتتتتتتتتتهتحريتة  يتمتع بلثتل فرد الحد في الحيتاة و و  -80
ألغي  عقوبة اإلعدام  وقد  تحمي الدولة حد كل شتتتتتتتتتخص في حياة حرة على أستتتتتتتتتاس القانون.  و الحياة.   في
 تركمانستان. في

ال يجو  إخنتاع  و مع القانون.   بصترامةإال بما يتفد  أن يعاقب أي شتخص أو    أن يدانال يجو  و  -81
ف أو المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتية أو الالإنستتتتتتتانية أو المهينة، كما ال يجو  أحد للتعذيب أو استتتتتتتتخدام العن

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

في القانون    بصتتتتتتترامةأستتتتتتتباب محددة   بموجبال يمكن توقي  أي شتتتتتتتخص في تركمانستتتتتتتتان إال  و  -82
التتلخير والمحتددة بتدقتة في  هتامع يمكنفي الحتاالت التي ال و عتام.  بتلمر من محكمتة أو بتإذن من المتدعي الو 

يعتبر كل إنستتتتتتتتتتتان بريئاا حتى تثب  و مؤقتاا.  ما  القانون، يحد للهيئات الحكومية المخولة احتجا  شتتتتتتتتتتتخص  
ملزم بإثبات  والفرد غير دخل حيز التنفيذ.  يذلك بحكم قنتتتتتائي    بثبوتإدانتر بارتثاب جريمة بحكم القانون و 

 شكوك حول الذنب ال يمكن إ التها. ةأيتسوية  لصالح المتهموتجري  براءتر.

الحد في الحرية واألمان  بكل فرد  يتمتع ،  بصتتتتتتتيغتر المنقحة الجديدة  دستتتتتتتتور تركمانستتتتتتتتانلوفقاا  و  -83
وأدانتر محكمة وفقاا   جريمترال يمكن أن يتعرض أي شتتتتتتخص لعقوبة جنائية إال إذا ثبت  و على شتتتتتتخصتتتتتتر.  

ال يجو  أن يتعرض أي شتتتتتتتتتتتخص للمالحقة الجنائية المتثررة  و لإلجراءات المنصتتتتتتتتتتتوي عليها في القانون.  
 بنفس الجريمة. ةدانلإلو 

حمايتها من  في  لية و الشتتتتتتخصتتتتتتية والعائ  هالحد في حرمة حياتر الخاصتتتتتتة وأستتتتتترار بكل فرد  ويتمتع   -84
التدخل التعستتتتتتتتتتتفي ومن انتهاكات قواعد الحفاظ على ستتتتتتتتتتترية المراستتتتتتتتتتتالت والمحادثات الهات ية وغيرها من 

ال ُيستتتمح بجمع وتخزين واستتتتخدام ونشتتتر معلومات عن الحياة الشتتتخصتتتية ألي شتتتخص دون  و االتصتتتاالت.  
المحلية بتزويد كل شتتتتتتخص بفرصتتتتتتة ستتتتتتل ات الدولة وهيئات الحكم الذاتي  في يلتزم المستتتتتتؤولون  و موافقتر.  
 حقوقر وحرياتر بشكل مباشر، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.   تمس على الوثائد والمواد التي    االطالع 

ال يمكن و الحد في التنقتل بحريتة واختيتار مكتان إقتامتتر داختل تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان. بتكتل مواطن  ويتمتع  -85
 .هاتحديد التنقل فيو  قيود على دخول مناطد معينةفرض على أساس القانون  إال
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عند بلوغ ستتتتتتتتتتتن الزواج،    ،لرجل والمرأة ويتمتع اتحمي الدولة األستتتتتتتتتتترة واألمومة واألبوة وال فولة.  و  -86
ويتمتع  الزوجان متستتتتتتتتتتتاويان في العالقات األستتتتتتتتتتترية.  و متبادل.  التفاق  االوتثوين أستتتتتتتتتتترة بالحد في الزواج  ب
الحد في تربية األطفال والعناية بصتتتتتتتتتتتحتهم ونموهم وتعليمهم وإعدادهم للعمل  ب ان أو من ينوب عنهمالوالدا

  وُيلزم.  القيام بذلك  واجب  ، ويقع عليهماوغرس ثقافة احترام القوانين والتقاليد التاريخية والوطنية في نفوستتتتتهم
تهيئ التدولتة الوروف إلعمتال حقوق الشتتتتتتتتتتتتتتبتاب  و رعتايتة والتديهم وتقتديم المستتتتتتتتتتتتتتتاعتدة لهم.  بن  و البتالغ  والدُ األ

 الشاملة. متعز  تنميتههي وحرياتهم و 

يحدد كل شتتتتخص بشتتتتكل مستتتتتقل موقفر من الدين، ولر الحد، بمفرده أو باالشتتتتتراك مع آخرين، و  -87
إ اء  التعبير عن المعتقتتدات المتعلقتتة بتتالموقف في  اعتنتتاق أي دين، و   متنتتاع عناالفي اعتنتتاق أي دين أو 

 المشاركة في ال قوس الدينية.في الدين ونشرها، و 

منع أي شتتتتتتخص من التعبير عن أن يال يحد ألحد و حرية الفثر والتعبير مكفولة لثل شتتتتتتخص.  و  -88
إجبتار أحتد على التعبير عن آرائتر ومعتقتداتتر  ال يجو   و وفقتاا للقتانون.  رأيتر    نشتتتتتتتتتتتتتتر أو أن يمنع رأيتر بحريتة،  

المعلومات وتلقيها ونشتتتتتتتتتتتتترها بحرية ب ريقة    التماسالحد في بكل شتتتتتتتتتتتتتخص  ويتمتع .  على التخلي عنها أو
التي تحتوي على أستتتتتتتترار الدولة أو غيرها من األستتتتتتتترار المحمية    المعلوماتيحورها القانون، باستتتتتتتتتثناء   ال

 بموجب القانون.

من    ذلتتتك  وموتتتاهرات وغير عتتتامتتتة  تجمعتتتات  المشتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتة في  للمواطنين حريتتتة التجمع و وُتثفتتتل   -89
الحد في إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء األحزاب  بتتت ون لمواطنويتمتع االتوتتتاهرات الجمتتتاهيريتتتة على الوجتتتر المبين في القتتتانون. 

معلومات عن وُترفد بهذا التقرير  يات العامة األخرى العاملة في إطار الدستتتور والقوانين.  الستتياستتية والجم 
يحور إنشتتتاء وتشتتتغيل األحزاب  و (.  5و  4  رفقاناألحزاب الستتتياستتتية والجم يات العامة في تركمانستتتتان )الم

نف في أنشتتت تها،  الستتتياستتتية والجم يات العامة األخرى بهدف تغيير النوام الدستتتتوري بالقوة، والستتتماح بالع
على أستتتتتتتتتتتاس لون البشتتتتتتتتتتترة،    وةلحرب، والعدال  الدعوة، و المواطنين وحرياتهم الدستتتتتتتتتتتتوريةومناهنتتتتتتتتتتتة حقوق  

، وكذلك إنشتتتتاء وتشتتتتغيل األحزاب على أستتتس  العامةالمستتتتاس بالصتتتتحة واألخالق  و ،  يالقومي والدين ءالعداو 
 دينية. أو قومية

المشتتاركة في إدارة شتتؤون المجتمع والدولة، ستتواء بشتتكل مباشتتر بحد تركمانستتتان    ومواطنويتمتع   -90
يحد لمواطني تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان أن ينتخبوا وأن ُينتخبوا في الهيئتات  و أو من خالل ممثليهم المنتخبين بحريتة. 

يتمتع مواطنو تركمانستتتتتان، وفقاا لقدراتهم وتدريبهم المهني، بحد متستتتتاٍو  و المحلي.    وهيئات الحكمالحكومية  
 يحد لمواطني تركمانستان المشاركة في إقامة العدل.كما الخدمة العامة. ل دخو في 

الحد في استتتتتتخدام قدراتر وممتلثاتر بحرية من أجل تنويم المشتتتتتاريع واألنشتتتتت ة  بكل فرد  ويتمتع   -91
لثل شتتتتتتتتخص  و يحمي القانون الحد في الملثية الخاصتتتتتتتتة.  و االقتصتتتتتتتتادية األخرى التي ال يحورها القانون.  

والتصترف فيها بشتكل فردي أو باالشتتراك مع أشتخاي    هاواستتخدامفي التحكم بممتلثاتر  لتملك و الحد في ا
 الميراث مكفول.في حد كما أن الآخرين. 

لثل شتتتتتتخص الحد في العمل، واختيار المهنة، ونوع المهنة، ومكان العمل حستتتتتتب تقديره، وفي  و  -92
 ظروف عمل صحية وآمنة.

الحقوق الدستتتتتتتتورية للمواطنين في العمل، ورفع   لتفعيلاستتتتتتتعة خلد فري وشتتتتتتتروط و   وعمالا على -93
مرستتتتوم صتتتتادر   بموجب  مستتتتتوى توفير العمل الالئد للستتتتكان وتنمية القوى المنتجة في البلد، تم  الموافقة

وخلد وظتائف جتديتدة في   العمتالتةحستتتتتتتتتتتتتتين  لت، على برنتامج 2015متايو  أيتار/عن رئيس تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان في  
 (.6 رفدالبرنامج )المذلك خ ة عمل لتنفيذ ، وكذلك على 2020-2015للفترة تركمانستان 
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وكان الرقم  وكاالت التوظي ،    مستتتتتتتتتتتتجل لدى  ألف شتتتتتتتتتتتتخص  74,9هناك  كان  ،  2019في عام  و  -94
مجموع من الذين تم تشتتتتغيلهم  ألف شتتتتخص. وبلغ  نستتتتبة المواطنين    80,3بلغ  قد    2015عام  المقابل في  

، مثل   2019في عام  و في المائة.    92,1  2019و 2015التوظي  في عامي    وكاالتعدد المستتجلين في 
في المائة في   29هذه النستتتتتتتتتتتبة   كان  ، بينماتلك الوكاالت  لدىفي المائة من المستتتتتتتتتتتجلين    30,7النستتتتتتتتتتتاء  

في المائة،    29,6العاملين  إجمالي عدد    منلغ  نستتتتتتتبة النستتتتتتتاء العامالت  ، ب2019في عام  و .  2015 عام
 .2015في المائة في عام  28,1في مقابل 

وأستتتتتوأ أشتتتتتكال عمل األطفال.    العمل القستتتتتري دستتتتتتور تركمانستتتتتتان، يحور للتنقيح الجديد لووفقاا   -95
يقل ال يمكن أن  و . ترونوعيحجم العمل  يتناستتتتتتب مع ويتمتع العاملون بلجر بالحد في الحصتتتتتتول على أجر  

 الدولة.الحد األدنى لألجور الذي تحدده هذا األجر عن 

، وتوفير يستتتتتتتتتتتتتتبوعمتتتدة العمتتتل األ  الحد في الراحتتتة، ويتجلى ذلتتتك في تحتتتديتتتدبتتتكتتتل فرد  ويتمتع   -96
ستتتتتغالل  الالدولة الوروف المواتية للناس للراحة و وتنشتتتتئ ستتتتنوية مدفوعة األجر وأيام راحة أستتتتبوعية.   إجا ة

 أوقات فراغهم.

لحصتتتتتتتتتتتتتتول على مستتتتتتتتتتتتتتكن مريح  لة  الدولتقدمر   دعمٍ في الحد في الستتتتتتتتتتتتتتكن و بكل مواطن  ويتمتع   -97
ال يحد ألي شتتخص دخول مستتكن أو انتهاك  و .  ةمصتتونوللستتكن حرمة وفي بناء مستتكن فردي.    ،شتترائرل أو

.  عليتر  حمتايتة منزلتر من التعتدي  الفردمن حد و س قتانوني. اأو بتدون أستتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتاكنيترخالفتاا إلرادة   تترحرم
 القانون.يجو  حرمان أي شخص من منزلر إال ألسباب ينص عليها  الو 

الحد في الرعاية الصتتتحية، بما في ذلك االستتتتخدام المجاني لخدمات مؤستتتستتتات  بفرد   ويتمتع كل -98
ُيستتتتتتتمح بالخدمات ال بية مدفوعة األجر وغير التقليدية لألستتتتتتتباب وبال ريقة  و (.  7  رفدالصتتتتتتتحة العامة )الم

 التي ينص عليها القانون.

الحصتتول على معلومات موثوقة عن في اة والصتتحة، و الحد في بيئة مواتية للحيبفرد   ويتمتع كل -99
ضتتترر نتيجة النتهاكات التشتتتريعات البيئية  من  بالصتتتحة والممتلثات    ما يلحدوالتعويض ع  حالة تلك البيئة،

 لثوارث ال بي ية.لأو 

الخبراء ال بيين    هيئتتتتات  لتشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتل  النتتتتاظمتتتتة  الم يتتتتاريتتتتةالوثتتتتائد    2012ُنقحتتتت  في عتتتتام  وقتتتتد   -100
والعمل جار على  فحص األشتتتتتتتتخاي ذوي اإلعاقة.    تيستتتتتتتتر إجراءات الفحص التي  وضتتتتتتتتع  لواالجتماعيين و 

 الخبراء ال بيين واالجتماعيين.هيئة الئحة جديدة بشلن وضع 

مع  ويجري العمل  ألشتتتتخاي ذوي اإلعاقة لتشتتتتمل تقويم المفاصتتتتل.  اقائمة استتتتتحقاقات    وُوستتتتع  -101
إجراء لتوفير جراحة قلبية   على وضتتتتتتتتتتعواالقتصتتتتتتتتتتاد،    و ارات العمل والحماية االجتماعية للستتتتتتتتتتكان والمالية

وفقا لقانون التعديالت واإلضتتتتتتتتتتتتتافات على قانون  و .  يةعيوب قلب الذين يعانون منمجانية لألطفال المعوقين  
 .عاماا  18فع سن األطفال المعوقين إلى (، رُ 2016يونير حزيران/ 18تركمانستان للحماية االجتماعية )

مشتتتاركة ممثلين عن و ارة  ، وذلك بوضتتتع مشتتتروع نموذج بيولوجي اجتماعيالعمل على   ويستتتتمر  -102
 بمساعدة خبراء منومة الصحة العالمية.و  العدل،وو ارة  اتالعمل والحماية االجتماعية والنقاب

ع إجراء لتحديد مبلغ تعويض  وقد   -103 تعرضتوا لإلصتابة في ستياق  ألشتخاي ذوي اإلعاقة الذين  اُوضتع
 مراض مهنية.ألالعمل أو 

ويجري العمتل على إنشتتتتتتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتتتتتتجتل لألشتتتتتتتتتتتتتتختاي ذوي اإلعتاقتة بتالتعتاون مع اللجنتة الحكوميتة   -104
 .إلحصاءات تركمانستان وو ارة العمل والحماية االجتماعية
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يقوم مركز اإلعالم التابع لو ارة الصتحة والصتناعة ال بية في تركمانستتان بلنشت ة لتعزيز أنماط  و  -105
تنستتتتيد العمل متعدد التخصتتتتصتتتتات  على  المركز  ويعمل  .  في هذا المجالتوعية الجمهور  الحياة الصتتتتحية و 

إبالغ    ويجري ، وفقاا للخ ة المعتمدة.  البلدفي   ُينتتت لع برالتثقي  الصتتتحي الذي  ب  فيما يتعلدبين اإلدارات  
الصتتتتتتتحف والمجالت والبرامج التلفزيونية واإلذاعية  وتوجد في الستتتتتتتكان بانتوام من خالل وستتتتتتتائل اإلعالم.  

 والتربية البدنية والرياضة.الصحية الصحي والنوافة  ال عاممخصصة ألنماط الحياة الصحية و  أقسام

،  في مجال حماية الصحة   النواميةتركمانستان أنش تها  في وتنفذ جم ية الهالل األحمر الوطنية   -106
لستتتتتكان بشتتتتتلن الوقاية من األمراض، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص  ابين حمالت إعالمية  كما تقوم ب

طرق انتقال  بموضتتتتتوعات  شتتتتتخصتتتتتاا    273  824تم تعري    ،2020-2016الفترة  وخالل المناعة البشتتتتترية.  
إبالغ    الحمالت اإلعالميةكما جرى عن طريد  فيروس نقص المناعة البشتتتتتتترية والوقاية منر وتشتتتتتتتخيصتتتتتتتر. 

 فيروس نقص المناعة البشرية.اإلصابة بلتشخيص بعيدة عن األضواء مراكز  ما يوجد منالمستمعين ع

تركمانستتتان بلنشتت ة لتوعية الستتكان بقواعد الستتلوك  في وتنتت لع جم ية الهالل األحمر الوطنية   -107
وخالل ألشتتتتتتتتتتتتتتختاي ذوي اإلعتاقتة وكبتار الستتتتتتتتتتتتتتن.  لأينتتتتتتتتتتتتتتاا    هي أنشتتتتتتتتتتتتتت تة موجهتةفي حتاالت ال وارئ، و 

. كما تقوم الجم ية  الجمهور العامشتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتاا من  86  537التدريب  على  حصتتتتتتتتتتتل ،  2020-2016 الفترة
المرور التابعة  شتتتترطة موظفي إدارة   تشتتتتمل فيما تشتتتتملربلنشتتتت ة لتدريب الستتتتكان على اإلستتتتعافات األولية،  

 .شخصاا  9 133خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تدريب ما مجموعر و لو ارة الداخلية. 

المرض والعجز  وفي حال  الشتتتتتتتتتتتتتيخوخة   عندالحد في النتتتتتتتتتتتتتمان االجتماعي  بن  و لمواطنويتمتع ا -108
د األستتتتتتتر من األستتتتتتتباب القانونية.    ذلك وفقدان العائل والب الة وغير   وفقدان القدرة على العمل الشتتتتتتتابة    وتزوَّ

حماية في ستتتتياق  صتتتتحتهم خستتتتروا واألشتتتتخاي الذين    ماءالقد  ون والمحارباليتامى  رة واألطفال  الثبياألستتتتر و 
في تركمانستتان    وتنفذالعامة.  الحكومية و موال  األمن  استتحقاقات  بدعم إضتافي و   ،أو العامة الحكومية  مصتالح  ال

 المعاشات التقاعدية.الخاي بتلمين الحكومي الأحكام قانون الحماية االجتماعية للسكان وقانون 

  ألف 1  769,3للمعاشتتتات التقاعدية  غ ى التلمين اإللزامي  ،  2020يناير  /كانون الثاني 1 وحتى -109
ألف شتتتتتتتتتتتتتتخص من الستتتتتتتتتتتتتتكتان   1 315,3كمتا غ ى التتلمين ال وعي للمعتاشتتتتتتتتتتتتتتتات التقتاعتديتة  شتتتتتتتتتتتتتتخص،  

 اقتصادياا. النش ين

  1  212,3و  شتتتتتتتتتتتتتتخصألف   1  505,4لة  المقتاب  األرقام، كان  2016ينتاير  /كانون الثتاني 1  وفي -110
 على التوالي. شخصألف 

ستحقاقات  االحجم المعاشات التقاعدية و  ارتفع سنوياا رئيس تركمانستان،    أصدرهاوبموجب مراسيم   -111
وُترفد بهذا التقرير  في المائة ستتتتتتتتتتتتنوياا.    10هذا االرتفاع  معدل  بلغ    2019-2015الفترة   وخالل،  الحكومية

 (.8 رفد)الم الحكوميةستحقاقات االمعلومات عن متلقي المعاشات و 

التعليم الثتانوي العتام إلزامي، ولثتل فرد الحد في تلقيتر مجتانتاا  و الحد في التعليم.  بتكتل فرد ويتمتع  -112
بما يتناستتتتتتب  تستتتتتتهر الدولة على توفير التعليم المهني لثل شتتتتتتخص و في المؤستتتتتتستتتتتتات التعليمية الحكومية.  

 قدراتر. مع

  تشتتتتتتتتتتتتتترين الثتاني/ 8تعتديالت وإضتتتتتتتتتتتتتتافات بتتاريخ  مع  ،  2013أيار/مايو   4قانون التعليم )ويكفتل   -113
تلقي التعليم بغض النور    طنينلموال(  2020آب/أغستتتتتتتتتتت س    22و 2017آذار/مارس   20و  2014نوفمبر 
  اللغة  وأمكان اإلقامة    وأ  المنصتتتب  وأالملثية    وأاألصتتتل    وأالجنس    وألون البشتتترة    وأ  االنتماء القوميعن 

 أو الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها من الوروف، وكذلك العمر والحالة الصحية.
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تنتتتتتتتتتتتتتتمن التتدولتتة حد التعليم للمواطنين من خالل إنشتتتتتتتتتتتتتتتاء نوتتام تعليمي وظروف اجتمتتاعيتتة  و  -114
لعام إلزامي بالنستتتتبة لمواطني تركمانستتتتتان، ولهم الحد في تلقير  التعليم الثانوي او للتعليم.   مواتيةواقتصتتتتادية  

 (.9 رفدفي المؤسسات التعليمية الحكومية مجاناا )الم

 تنمن الدولة حصول مواطني تركمانستان على التعليم المهني وفقاا لقدراتهم.و  -115

عمال الحد في التعليم للمواطنين المحتاجين إلى دعم اجتماعي، تتحمل الدولة تثالي  إعالتهم  وإل -116
 .خالل فترة تعليمهم. وتحدد تشريعات تركمانستان فئات المواطنين الذين يتلقون هذا الدعم وإجراءاتر ومقداره 

م في مؤستتتتتستتتتتات التعليم العام  تهيئ الدولة الوروف المالئمة لتلقي المواطنين ذوي اإلعاقة التعليو  -117
ال يمكنهم، ألستتتباب صتتتحية، االلتحاق بمؤستتتستتتات التعليم العام،    بالنستتتبة لألطفال الذينو )التعليم الشتتتامل(.  

تصتتتتتحيح  للتلقي التعليم على أستتتتتاس مناهج تربوية خاصتتتتتة، و   متخصتتتتتصتتتتتةيتم إنشتتتتتاء مؤستتتتتستتتتتات تعليمية 
 اض رابات النمو والتثي  االجتماعي.

المستتتتتتتاعدة في الحصتتتتتتتول على التعليم للمواطنين ذوي القدرات المتميزة، بما في ذلك    تقدم الدولةو  -118
 لدراسة في الخارج.امنح ومنها من خالل تقديم منح حكومية خاصة، 

المؤستتتستتتات   ومؤستتتستتتيكفل نص القانون على أن  يعمال حقوق المواطنين في التعليم،  إل  وضتتتماناا  -119
تعليم  للوروف االجتماعية  ال، و لهذه المؤستتتتتتستتتتتتات  المادية  ةقاعدال وير  التعليمية، وفقاا لستتتتتتل اتهم، تجديد وت

متتا يلزم  ص خصتتتتتتتتتتتتتتذ يلهتتذا الغرض،  و . تتترمراعتتاة المت لبتتات المتزايتتدة لمستتتتتتتتتتتتتتتوى التعليم وجود  معوالتربيتتة، 
 .يةاستثمارات رأسمالمن موارد مادية و من للمؤسسات التعليمية 

ستتتتتتتتتنوياا تعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات   يجري ،  الم يار القانونيواستتتتتتتتتتناداا إلى هذا   -120
معدات  و   األجهزة الصتوتية اللغويةحاستوب و بمعدات المجهزة بوستائط متعددة حديثة و  فهيالتعليمية القائمة.  

على مدى الستتتتتتتتتتنوات الخمس  ، و حديث. باإلضتتتتتتتتتتافة إلى ذلكالثاث  األ فنتتتتتتتتتتالا عن،  ات، وغير ذلكمختبر ال
  شاحنة مبردة. 80حافلة و 50ؤسسات التعليمية في البالد بت الماضية، تم تزويد الم

الحواستتتتتتتيب الشتتتتتتتخصتتتتتتتية على جميع   تو عأيلول/ستتتتتتتبتمبر من كل عام،    1، في 2011منذ عام  و  -121
التي يتم شتتتتتتراؤها لهذا الغرض على حستتتتتتاب    الحاستتتتتتوبيتزايد عدد أجهزة  و طالب الصتتتتتتف األول في البلد.  

  الشتتتتتخصتتتتتية خالل الستتتتتنوات الخمس الماضتتتتتية   الحاستتتتتوب تم شتتتتتراء أجهزة فقد  وعلى هذا  ميزانية الدولة كل عام،  
وفي  ،  اا جهتتتتتا    140  016  –   2016وفي عتتتتتام  ،  اا جهتتتتتا    123  061  -   2015  عتتتتتام   : في النحو التتتتتتالي  على 
 جها اا.   153  885  –   2019اا، وفي عام  جها     146  873  -   2018وفي عام    ، اا جها    142  819 - 2017 عام 

المواطنين في التعليم، تُبنى في البلد مؤستتتتستتتتات حديثة لمرحلة ما قبل المدرستتتة،  حقوق  ل  اا ضتتتتمانو  -122
ومدارس ثانوية، ومؤستتتتتستتتتتات للتعليم المهني الثانوي والعالي، ومراكز صتتتتتحية لألطفال، ومدارس رياضتتتتتية،  

 ومرافد ثقافية وترفيهية. ،ومالعب

 ليمية في البلد:على مدى السنوات الخمس الماضية، ا داد عدد المؤسسات التعو  -123
 2019 2018 2017 2016 2015 المؤسسات التعليمية

 075 1 071 1 070 1 056 1 039 1 مؤسسات ما قبل المدرسة
 المدارس الثانوية والمدارس الداخلية

1 832 1 852 1 860 1 864 1 868 
 60 60 60 60 62 المدارس المهنية االبتدائية
 42 42 42 42 42 المدارس المهنية الثانوية
 25 25 25 24 24 مؤسسات التعليم العالي
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في المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات التعليمية الحكومية في   اا الثتب المدرستتتتتتتتتتتتية والوستتتتتتتتتتتتائل التعليمية مجانوتو ع   -124
يجري على شتكلين:  التدريب  فإن في المؤستستات الحكومية للتعليم المهني الثانوي والعالي،  أما  تركمانستتان.  

 منح دراسية لل الب.تقديم أموال الميزانية مع  أساس مجاني منعلى أساس مدفوع وعلى 

قبول المواطنين في المؤستتتتستتتتات الحكومية للتعليم المهني على أستتتتاس تنافستتتتي بناءا على    ويجري  -125
المواطنين في التعليم  احترام ضتتتمانات الدولة لحقوق  التنافستتتية شتتتروط  التنتتتمن و .  ون المواطن  ات يقدمهاطلب
 .ذي الصلةمهني التعليمي البرنامج ال الستيعابالمواطنين األكثر قدرة واستعداداا على أساس قبول و 

والمدارس الداخلية    بيوت ال لبةطالب المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات التعليمية الحكومية في إلقامة أماكن  وتقَّدم   -126
من خالل    لدعم االجتماعيكما يتوفر لهم ا،  وفقاا لإلجراءات المنصتتتتتوي عليها في تشتتتتتريعات تركمانستتتتتتان

 تدابير أخرى.

لقروض التعليميتتة للمواطنين المستتتتتتتتتتتتتتجلين في برامج التعليم المهني، ستتتتتتتتتتتتتتواء في االتتدولتتة  وتتتدعم -127
 في تركمانستان أو في البلدان األجنبية. المناسبةالمؤسسات التعليمية 

  في مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التعليم المهني  الدراستتتتتتتتتة   القروض التعليمية لدفع تثالي  هذه  يمكن استتتتتتتتتتخدامو  -128
أو لدفع تثالي  اإلقامة والوجبات وشتتتتتتتتتتتراء المواد  /)قرض التعليم األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي( و  هاجزء من  بلكملها أو إما

 .الدراسةالتعليمية والمؤلفات العلمية واالحتياجات المنزلية األخرى خالل فترة 

يتة، وحريتة اإلبتداع الفني والعلمي والتقني.  الحد في المشتتتتتتتتتتتتتتاركتة في الحيتاة الثقتافبتكتل فرد  ويتمتع  -129
األنشتتتتتتتتتتتتتت تتة الفنيتتة    متتا يحميفي اإلبتتداع العلمي والتقني، و   فردال الحيحمي القتتانون حد المؤلف ومصتتتتتتتتتتتتتتتو 

 والثقافية. واألدبية

الستتتتتتياستتتتتتة الثقافية للدولة، أوالا وقبل كل شتتتتتتيء، من خالل توستتتتتتيع ن اق الخدمات الثقافية    وتنفذ -130
مستتتارح    10يوجد اليوم  و   المتاحف والمكتبات.  وموجوداتالفرق اإلبداعية،    برامج  تجديد، و نوعيتهاوتحستتتين 
  تعليمللت  مؤستتتستتتا  3مؤستتتستتتة ثقافية صتتتغيرة وكبيرة، و  747مكتبة، و  230متحفاا حكومياا، و 36حكومية، و

  جديدة.ال وال رائدشكال األفي البالد، يتم فيها إدخال  العالي

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

  األخذدستتتتتتتتور تركمانستتتتتتتتان في على الجديد    ها التنقيحمثل أحد التعديالت الرئيستتتتتتتية التي أدخليت -131
يقدم رئيس تركمانستتان إلى مجلس  و منصتب مفوض حقوق اإلنستان وإجراءات انتخابر.  تنشتئ  محددةقواعد  ب

تشتتترين   23اعُتمد قانون تركمانستتتتان بشتتتلن أمين الموالم في و مفوض.  البشتتتلن انتخاب  اا  تركمانستتتتان اقتراح
ستتتقالل  د أمين الموالم بنتتمانات االصتتياغة القانون وفقاا لمبادئ باريس و وذع  وجرت.  2016نوفمبر  /الثاني

 .الن اق والية واسعةبالمؤسسي و 

ووفقاا للقانون، ينتخب برلمان تركمانستتتتتتتتتان أمين الموالم من بين ثالثة مرشتتتتتتتتحين يقترحهم رئيس   -132
انتخاب أمين   جرى ،  2017مارس  آذار/ 20في  و باالقتراع الستتتتري لمدة خمس ستتتتنوات.    ، وذلكتركمانستتتتتان
بلمر  و تنويم أنشتتتت تر،  وبغية عام، إنشتتتتاء مكتب أمين الموالم.  أبريل من نفس النيستتتتان/  8في وتم  الموالم،  

تمت  الموافقتة بتلمر  كمتا  ،  رمكتبت  نوتام، تمت  الموافقتة على 2017متارس  آذار/ 20 مؤر من أمين الموتالم  
. كما ينص القانون على إمكانية  رعلى ييكل المكتب وعدد موظ ي 2017  أبريلنيستتتتتتتتتتتان/ 12 صتتتتتتتتتتتادر في

 .على مستوى األقاليم الموالمإنشاء مؤسسات ألمين 

ضتتتتتمانات حماية الدولة    إنفاذأُنشتتتتتئ مكتب أمين الموالم وفقاا لدستتتتتتور تركمانستتتتتتان من أجل  وقد   -133
واحترامها من قبل ستتتتتتتتتتتل ات الدولة وهيئات الحكم الذاتي   وااللتزام بها،  والمواطن وحرياترحقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  ل
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قانون أمين الموالم وتشتتتتتتتتتريعات  بأنشتتتتتتتتت تر بالدستتتتتتتتتتور و المحلية وموظفيها. ويستتتتتتتتتترشتتتتتتتتتد أمين الموالم في 
 الدولية. هاتركمانستان ومعاهدات

صتتتتتتتتالحياتر ووظائفر الرئيستتتتتتتتية.  وكذلك  ينوم القانون مبادئ وضتتتتتتتتمانات أنشتتتتتتتت ة أمين الموالم  و  -134
أمام أي هيئات حكومية   ةمستتتتاءلإخنتتتتاعر للالستتتتمة المميزة لمؤستتتتستتتتة أمين الموالم هي استتتتتقالليتر وعدم  و 
لتلثير على قراره أو عملر، أو  بقصتتتتتد ا ترالتدخل في أنشتتتتت ففي ممارستتتتتة ستتتتتل اتر،  حكوميين مستتتتتؤولين   وأ

 لتشريعات تركمانستان.اا ستتبع المسؤولية وفقي. نشاطرإعاقة 

  اتتقدير   وضتتتتعيقوم بشتتتتكل مستتتتتقل بوهو  من ميزانية الدولة.    مكتبرل أنشتتتت ة أمين الموالم و وتموَّ  -135
األموال المتلقاة من الدول  من  مكتبريمكن تمويل أنشتتتتتتت ة أمين الموالم و وإضتتتتتتتافة لذلك،  .  هاتنفيذبالتثلفة و 

معاهدات )اتفاقات( أبرمتها تركمانستتتتتتتتتتان، وكذلك من مصتتتتتتتتتادر أخرى  بموجباألجنبية والمنومات الدولية  
 تحورها تشريعات الدولة. ال

بحرية ودون  أن يزور :  بما يليللقيام   ستتتتتتتتتتتتل ات واستتتتتتتتتتتتعةبأمين الموالم   يتمتعبموجب القانون،  و  -136
، وهيئات الحكم الذاتي المحلية، والشتتتتركات، والمؤستتتتستتتتات والمنومات،  الستتتتل ات الحكومية  إشتتتتعار مستتتتبد

بغض النور عن أشتتتتتتتتكالها التنويمية والقانونية وأشتتتتتتتتكال ملثيتها، والمؤستتتتتتتتستتتتتتتتات اإلصتتتتتتتتالحية وغيرها من 
أن  الحتجا ، والقوات المستتلحة لتركمانستتتان، و المؤستتستتات المتخصتتصتتة، وأماكن االحتجا  األولي، وأماكن ا

مستتتتتؤولي الدولة، والحكومة الذاتية المحلية، والشتتتتتركات،  وأن ي لب ويستتتتتتلم من  أنشتتتتت تها فيها؛  يتحقد من 
والمنومات، بغض النور عن أشتتتتكالها التنويمية والقانونية وأشتتتتكال ملثيتها، الوثائد والمواد    ،والمؤستتتتستتتتات

يوجر الستتل ات المختصتتة إلجراء دراستتات متخصتتصتتة حول وأن  ات وتفستتيراتها؛  الال مة وغيرها من المعلوم
اقتراح ببدء  بمستتتتتتتتتؤولين الحكوميين  الأو    الحكومية  الهيئاتوأن يتوجر إلى  الم لوب توضتتتتتتتتتيحها؛    المستتتتتتتتتائل

أية  يمارس  وأن  ؛ رإجراءات تلديبية أو إدارية أو دعوى جنائية ضتتتتتتد مستتتتتتؤول انتهك حقوق اإلنستتتتتتان وحريات
 أخرى ينص عليها القانون. صالحيات

واستتتتتتتتتتتتعادة  والمواطن  وتتمثل المهام الرئيستتتتتتتتتتتية ألمين الموالم في تعزيز احترام حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان   -137
الحقوق والحريات المنتهكة، والتصتتتتتتتتتتتتتديد على المعاهدات الدولية في هذا المجال، وتحستتتتتتتتتتتتتين تشتتتتتتتتتتتتتريعات  

أشتتتتتتتتتكال  و ، والمواطن وحرياترقوق اإلنستتتتتتتتتان  القانوني للمواطنين في مجال حماية ح  والتثقي تركمانستتتتتتتتتتان،  
،  والمواطن وحرياتر تفاعل أجهزة الدولة في تركمانستتتتتتتتتتتان في حماية حقوق اإلنستتتتتتتتتتان و وأستتتتتتتتتتاليب حمايتها،  

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

حقوق اإلنستتتتان    حالةأمين الموالم إلى رئيس تركمانستتتتتان تقريراا ستتتتنوياا عن أنشتتتت تر وعن ويرفع   -138
  (، 2019،  2018،  2017تقارير )   3حتى اآلن، تم إعداد  و في البلد، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس تركمانستتتتتتتان. 

 .(1)خباريةالشبكية اإلمواقع العلى وهي منشورة 

ة ألمين الموالم في تعزيز تنمية التعاون الدولي في مجال حقوق  تتمثل إحدى الوظائف الرئيستتتتتيو  -139
منذ إنشتتتتتتتتتتائر، مع المنومات الدولية، بما في ذلك  ،  بنشتتتتتتتتتتاط  ويتعاون المكتب.  والمواطن وحرياتراإلنستتتتتتتتتتان  

المكتب اإلقليمي لمفوضتتتتتية األمم المتحدة لحقوق اإلنستتتتتان آلستتتتتيا الوستتتتت ى، ومكتب برنامج األمم المتحدة  
مكتب منومة األمم المتحدة لل فولة )اليونيستتتتتتتتتي ( في تركمانستتتتتتتتتتان، ومركز  و تركمانستتتتتتتتتتان،  اإلنمائي في 

 في عشد أباد. منومة األمن والتعاون في أوروبا

بتتدأ مكتتتب أمين الموتتالم، بتتالتعتتاون مع برنتتامج األمم المتحتتدة اإلنمتتائي ومفوضتتتتتتتتتتتتتتيتتة حقوق  وقتتد  -140
 التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.فحص طلبات االعتماد لدى لاإلنسان، عملية 

__________ 

(1) http://turkmenistan.gov.tm/?ombudsmen 2019، تقرير مفوض حقوق اإلنسان في تركمانستان عن حصيلة عام. 

http://turkmenistan.gov.tm/?ombudsmen
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من القانون، ينور أمين الموالم في الشتتتتتتتتتتتتكاوى المقدمة ضتتتتتتتتتتتتد قرارات أو أفعال    21وفقاا للمادة  و  -141
)أو ضتتتتتتتتد التقاعس عن اتخاذ القرارات أو القيام باألفعال(،    ستتتتتتتتل ات الدولة والستتتتتتتتل ات المحلية وموظفيها

والمصتتتتالح المشتتتتروعة لمواطني تركمانستتتتتان والمواطنين األجانب واألشتتتتخاي    نتهك الحقوق والحرياتي مما
 في أراضي تركمانستان، ولر الحد في التحقد منها. عديمي الجنسية

الحد في  يتتتارة أمتتتاكن االحتجتتتا  األولي، وأمتتتاكن احتجتتتا  المحتجزين،  بتتتأمين الموتتتالم ويتمتع   -142
تخصتتتتصتتتتة دون عائد ودون إشتتتتعار مستتتتبد، والقيام  والمؤستتتتستتتتات اإلصتتتتالحية وغيرها من المؤستتتتستتتتات الم

المختصتتتة والمستتتؤولين وموظفي  الحكومية  هيئات  البشتتتكل مستتتتقل أو باالشتتتتراك مع    التفتيف على أنشتتت تهاب
 .المعنيين الخدمة المدنية

ووفقاا ألحكام القانون، فإن شتتكاوى األشتتخاي المحتجزين في مرافد االحتجا  الستتابد للمحاكمة،   -143
حتجا ، والمؤستستات اإلصتالحية وغيرها من المؤستستات المتخصتصتة، تخنتع لإلحالة إلى أمين  ومرافد اال

 ساعة. 24في غنون  مسبد الموالم دون فحص

يقوم أمين الموالم بزيارات إلى دور األيتام ودور األطفال ودور المستتتتتتتنين واألشتتتتتتتخاي ذوي  كما   -144
 اإلعاقة في مختلف مناطد البلد.

  مكتب  لى حماية حقوق اإلنستتان من أي شتتكل من أشتتكال التمييز إحدى أولوياتالعمل ع ويعتبر  -145
مكتب بلغة الدولة في تركمانستتتتتان. وفي الوق  نفستتتتر، الأعمال    أن تدار ينص القانون على و الموالم.    أمين

في لغتهم األم أو لغتتة أخرى يتحتتدثونهتتا  استتتتتتتتتتتتتتتختتدام من القتتانون على حد المتقتتدمين في    23تنص المتتادة  
في هتذه الحتالتة، تقتدم اإلجتابتة على ال لتب بلغتة التدولتة مع ترجمتة إلى  و إلى أمين الموتالم.    ات المقتدمتةال لبت

 من جنسيات مختلفة. لمقدمي الشكاويهذا الحكم فرصاا كبيرة  ويتيحاللغة التي يتحدث بها مقدم ال لب. 

  طعن أمامتقديم  (، يحد لثل شتتتتتخص 8تركمانستتتتتتان )المادة   في  وفقاا لقانون اإلجراءات اإلداريةو  -146
هيئة إدارية بشتلن المستائل المتعلقة مباشترة بحقوقر ومصتالحر المشتروعة، أو تقديم التماستات أو تلقي معلومات  

 المعلومات. تقديمب الهيئة ملزمة باتخاذ القرارات المناسبة بشلن هذه ال لبات أووتعتبر . تلك الهيئةمن 

 الدولية رقابيةهيئات اللملية إعداد التقارير على المستوى الوطني لع -دال 

التزامات تركمانستتتتتتتتتتان الدولية في تنفيذ  نتتتتتتتتتمان  والمعنية باللجنة المشتتتتتتتتتتركة بين اإلدارات   تتثفل -147
  مجال حقوق اإلنستان والقانون اإلنستاني الدولي )المشتار إليها فيما يلي باستم اللجنة المشتتركة بين اإلدارات(

إعداد التقارير الوطنية بشتتتتلن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنستتتتان لتقديمها إلى هيئات معاهدات األمم  ب
تعكس التقتتارير بتتالثتتامتتل التتتدابير العمليتتة التي اتختتذتهتتا حكومتتة تركمتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتان في مجتتال البعتد  و المتحتتدة. 

 السياسي بلكملر. -وام االجتماعي اإلنساني، وت وير العمليات الديمقراطية، واإلصالح الديناميكي للن

تُنفذ  نتيجة ألنشتتتتتت ة اللجنة المشتتتتتتتركة بين اإلدارات خالل الفترة الماضتتتتتتية، ووفقاا لجدول  مني،  و  -148
إعتداد وتقتديم التقتارير الوطنيتة إلى هيئتات معتاهتدات األمم المتحتدة ومجلس حقوق   يتة عمليتةمنهج  بصتتتتتتتتتتتتتتورة

 تركمانستان. اق  عليهصدذ التي اإلنسان بشلن تنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان 

، تم إرستتتتتتتتتتال ما يلي إلى هيئات معاهدات األمم المتحدة  2020و  2015بين عامي  وخالل الفترة   -149
 اإلنسان:ومجلس حقوق 

 (؛2020، 2015، 2009) الموحدةالوثيقة األساسية  '1'

تقرير تركمانستتتتان الوطني بشتتتلن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاي بالحقوق االقتصتتتادية   '2'
 (؛2016واالجتماعية والثقافية )
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تقرير تركمانستتتتتتتتتتتتتتتان الوطني بشتتتتتتتتتتتتتتلن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية   '3'
 (؛2020، 2015والسياسية )

تقرير تركمانستتان الوطني بشتلن تنفيذ أحكام اتفاقية مناهنتة التعذيب وغيره من ضتروب   '4'
 (؛2020، 2015المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

تقرير تركمانستتتتتان الوطني بشتتتتلن تنفيذ أحكام اتفاقية القنتتتتاء على جميع أشتتتتكال التمييز  '5'
 (؛2019، 2015العنصري )

رير تركمانستتتتتان الوطني بشتتتتلن تنفيذ أحكام اتفاقية القنتتتتاء على جميع أشتتتتكال التمييز تق '6'
 (؛2016ضد المرأة )

تقرير تركمانستان الوطني بشلن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق ال فل وبروتوكوليها االختياريين:   '7'
المواد  في   البروتوكول االختياري بشتتتتتتتتتتتتتلن بيع األطفال وبغاء األطفال واستتتتتتتتتتتتتتغالل األطفال

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

 (؛ 2011تقرير تركمانستان األولي عن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق األشخاي ذوي اإلعاقة )  '8'
 (.2018االستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق اإلنسان في تركمانستان ) '9'

، في اجتماع الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان  2018أيار/مايو   18ى  إل  7الفترة من  وخالل -150
عن   هتاوفتد تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان في إطتار تقرير مع  حوار  الالتتابع لألمم المتحتدة في جني  )ستتتتتتتتتتتتتتويستتتتتتتتتتتتتترا(، جرى  

 االستعراض الدوري الشامل.

لو تركمانستتتتتتتتتتتتان  خالل االجتماع، قدم ممثو وأجرى الوفد حواراا بناءا مع ممثلي الدول المشتتتتتتتتتتتاركة.   -151
بها، بما في ذلك تنفيذ توصتتتيات    التي تعهدتالثاب  بااللتزامات الدولية    تمستتتكهامعلومات مستتتت ينتتتة عن 

 هيئات معاهدات األمم المتحدة، على المستوى التشريعي والعملي.

 معلومات أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان -هاء 

في تركمانستتتتتتتان  المجتم ية  والجم ياتتحستتتتتتين أنشتتتتتت ة الهيئات الحكومية    مواصتتتتتتلة  عمالا على -152
تنفيذ القانون اإلنستاني الدولي في تشتريعات تركمانستتان وممارستات إنفاذ  ل، و رلنتمان حقوق اإلنستان وحريات

ن ، تم بنجاح تنفيذ ما يلي: خ ة العمل الوطنية لنتتتمان المستتتاواة بين الجنستتتين في تركمانستتتتالديهاالقانون  
خ ة العمل الوطنية بشتتتتتلن  و ؛  2020-2016خ ة العمل الوطنية لحقوق اإلنستتتتتان  و ؛  2020-2015للفترة  

 .2018-2016مكافحة االتجار بالبشر في تركمانستان للفترة 

  ؛ 2022- 2020مكافحة االتجار بالبشتتتتتر في تركمانستتتتتتان للفترة  ل   ة العمل الوطني   خ ة يجري حالياا تنفيذ  و  -153
  كتانون األول/ 4في و .  2022-2018حقوق ال فتل في تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان للفترة   لتفعيتلة  خ تة العمتل الوطنيتو 

بموجب مرستتتوم صتتتادر عن رئيس تركمانستتتتان، تم  الموافقة على خ ة العمل الوطنية  و ،  2020ديستتتمبر 
 .2022-2021بشلن ضمان المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 

  هاتحقيقها ومؤشترات لتقييم نتائج ستبلغايات وأهدافاا محددة، فنتالا عن خ ط العمل هذه  تحدد  و  -154
توصتتتتتتتتتتتتتتيات لجان األمم المتحدة  تراعي في إعدادها  الخ ط  هذه    حوة أنمالاألهمية بمكان من  و حققة.  تالم

كما راع   الدورة الثالثة لالستتتعراض الدوري الشتتامل،  ستتياق  في   البلدذات الصتتلة والتوصتتيات التي اعتمدها  
 أهداف التنمية المستدامة.

  صتتتتتدرت،  2018-2016كجزء من خ ة العمل الوطنية األولى لمكافحة االتجار بالبشتتتتتر للفترة  و  -155
  واإلضتتتافات(،  2016الستتتكان )  عمالةبشتتتلن  و (،  2016قوانين تركمانستتتتان بشتتتلن مكافحة االتجار بالبشتتتر )
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تعتتديالت  و (، 2016)  العقوبتتاتتعتتديالت على قتتانون  و (،  2016تعتتديالت على قتتانون الجرائم اإلداريتتة )الو 
 (.2017في تركمانستان ) أنش ة الدعوةالمحاماة و مهنة على قانون 

، تم   رئيس تركمانستتتتتتتتتتتتانصتتتتتتتتتتتادر عن بموجب مرستتتتتتتتتتتوم  و ،  2019كانون الثاني/يناير    25في  -156
،  2024-2019خ ة العمل الوطنية للقنتتتتتتتتاء على انعدام الجنستتتتتتتتية في تركمانستتتتتتتتتان للفترة  الموافقة على  

ومات الدولية والمجتمع المدني في المنو التنستتيد وتعزيز التفاعل بين هيئات الدولة   تيستتير والتي تهدف إلى  
 من خالل تدابير تشري ية وعملية.   ، ومنع ظهور حاالت جديدة من انعدام الجنسية   ، حل حاالت انعدام الجنسية 

جنستتتية  بخصتتتوي منح، وقع رئيس تركمانستتتتان على مرستتتوم  2020وفي كانون األول/ديستتتمبر  -157
تركمانستتتتتتتان. كما تم التوقيع على مرستتتتتتوم   شتتتتتتخصتتتتتتاا مواطنين في  2  580أصتتتتتتبح وبموجبر تركمانستتتتتتتان،  

جنستتتتتية ال منح ،  وحتى اآلن  2011عام  خالل الفترة من  و شتتتتتخصتتتتتاا تصتتتتتريح إقامة في البلد.   874 يع ي
 ألف شخص في تركمانستان. 26حوالي ل

  هاوخ    هاواستتتتتراتيجيات هافي برامج  هاأدمج  تركمانستتتتتان أهداف التنمية المستتتتتدامة وغاياتوقد   -158
الوطنية والق اعية واإلقليمية. وفي هذا الصتتتتتدد، تم إنشتتتتتاء آلية على المستتتتتتويات  المالية    هاوخ    اإلنمائية

تللف من نواب رؤستتتتتتتتاء الو ارات واإلدارات والمؤستتتتتتتتستتتتتتتتات العامة  يمل اع  على شتتتتتتتتكل فريدتنستتتتتتتتيد وطنية  
تنفيذ خ ة ل  اا ضتتمانو .  ورصتتدهاد تنفيذ أهداف التنمية المستتتدامة  يتنستتب  يقوموالمؤستتستتات التعليمية والعلمية،  

  إطار   ، تم افتتاح المركز العلمي والمنهجي ألهداف التنمية المستتتتتتتتتتتدامة في2030التنمية المستتتتتتتتتتتدامة لعام  
 .2017سبتمبر أيلول/معهد العالقات الدولية التابع لو ارة الخارجية في تركمانستان في 

لوطني ال وعي األول للتقدم المحر   ، قدم  تركمانستتتتتتان استتتتتتعراضتتتتتها ا2019في تمو /يولير  و  -159
في وذلك  في تنفيذ أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة، مع التركيز على تمكين الناس وتحقيد الشتتتتتتتمول والمستتتتتتتاواة،  

 رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك.الذي انعقد بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

، تم توقيع برنامج مشتتتتترك بين حكومة تركمانستتتتتان واألمم  2019كانون األول/ديستتتتمبر   16في  و  -160
نوام الحماية االجتماعية من خالل تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة على المستتتتتتتتوى  ب  لالرتقاءالمتحدة  
تحستتين النوام  إلى  المشتتترك    البرنامجهدف  ويبتمويل من صتتندوق أهداف التنمية المستتتدامة.    ، وهوالمحلي

األكثر الستتتتتتتتتكانية  لوصتتتتتتتتتول إلى الفئات  بحيث يمكنر الخدمات االجتماعية في تركمانستتتتتتتتتتان الحالي لتقديم ا
واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين،    ،الخاصتتتتتة، وال ستتتتتيما األيتام  ااحتياجاا وضتتتتتعفاا، وتلبية احتياجاته

  البرنامجفي إطار  و .  خ ر االنفصال عن والديهم، واألطفال ذوي اإلعاقة، وما إلى ذلكالمهددين بواألطفال  
النستتتتاء    تشتتتتمل  تجريب العديد من الخدمات االجتماعية التي تستتتتتهدف مجموعات أوستتتتعلط خ َّ يُ المشتتتتترك،  
 عن الفئات الن يفة األخرى. اإلعاقة، فنالا  يواألشخاي ذو  ،والرجال والفتيان ،والفتيات

 الفعالةمعلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل النتصاف  -ثالثاً  

 ، ضتتمان المستتاواة أمام القانون المتعلقة بمعلومات عامة عن تنفيذ التزامات تركمانستتتان  -ألف 
 والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز

ثفل تركمانستتان المستاواة بين المرأة والرجل أمام القانون في ممارستة الحقوق المدنية، والمشتاركة  ت -161
العملية االنتخابية، وفي مجال حماية الصتتتتتتتتحة  في ون المجتمع والدولة، و في إدارة شتتتتتتتتؤ   على قدم المستتتتتتتتاواة 

وفي المجتتتاالت األخرى للتتتدولتتتة والحيتتتاة العتتتامتتة.    ،والتعليم والعلوم والثقتتتافتتتة والعمتتتل والحمتتتايتتتة االجتمتتتاعيتتتة
على قدم المستتتتتتتتاواة مع الرجل في الحياة  و الرتفاع مستتتتتتتتتوى التعليم والنشتتتتتتتتاط، تشتتتتتتتتارك المرأة بنشتتتتتتتتاط  اا نور و 

  ستتتل ات الدولةعلى ن اق واستتتع في يياكل جميع فروع   لةممث  والمرأة االجتماعية والستتتياستتتية لتركمانستتتتان.  
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في المائة من إجمالي عدد البرلمانيين    25,8تشتتتتتتتتتتتكل النستتتتتتتتتتتاء  و وفي مجاالت المجمع االقتصتتتتتتتتتتتادي للبلد.  
مجلس تركمانستتتتتان، وهو ما يتوافد مع مستتتتتوى البلدان المتقدمة في الدورة الستتتتادستتتتة ل نائباا في 125 البالغ

مفوض حقوق اإلنستتتتان  و رئيس البرلمان، وأحد نواب رئيس مجلس الو راء    اصتتتتبالعالم. وتشتتتتغل النستتتتاء من
 .الموالم( في تركمانستان )أمين

بين المرأة    المستتتتتتتتتاواة في الحقوق وتثافؤ الفري  لتلمينباإلضتتتتتتتتتافة إلى قانون ضتتتتتتتتتمانات الدولة  و  -162
في قوانين   القواعد الدستتتتتتتورية المتعلقة بالمستتتتتتاواة بين الجنستتتتتتين على المستتتتتتتوى التشتتتتتتريعي ، تتجستتتتتتدوالرجل

التعديالت واإلضتتتتتافات على قانون  و (،  2017الالجئين )و (،  2016لخدمة المدنية )الخاصتتتتتة باتركمانستتتتتتان  
تعزيز الرضتتاعة ال بي ية  و   (،2016)وتوفير األدوية  (،  2015حماية صتتحة المواطنين )و (،  2018األستترة )
(،  2017الالجئين )و (،  2016الستتتكان )وعمالة  (،  2016توفير رعاية الصتتتحة العقلية )و (،  2016)  هاودعم

تعديالت اللوائح الخاصتتتتتتتتتتة باللقب الفخري  و (،  2019،  2017التعديالت واإلضتتتتتتتتتتافات على قانون العمل )و 
  ،( 2020البدنية والرياضتتتتتة )  والتربية(،  2019)  العقوباتالتعديالت على قانون  و (،  2018)ا  Ene mähriا

 والعديد من القوانين األخرى.

صتتتدق  تركمانستتتتان على اتفاقية القنتتتاء على جميع أشتتتكال التمييز ضتتتتد المرأة واعتمدت برنامج  و  -163
لدستتتتور تركمانستتتتان وقواعد القانون الدولي يمثل  اا  ال يزال ت وير إمكانات المرأة وفقو تنفيذ منهاج عمل بيجين.  

للدولة دور حاستتتم في ضتتتمان احترام المبدأ الدستتتوري  و ستتتياستتتة الدولة.  في  اتجاهاا ذا أهمية استتتتراتيجية وأولوية  
 لمواطنين في الحقوق والحريات والوفاء بااللتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.المساواة 

، تم  الموافقة على خ ة العمل الوطنية للمستتاواة بين الجنستتين في تركمانستتتان  2015في عام  و  -164
أستتتتتتتتتتباب وعواقب جميع أشتتتتتتتتتتكال    هذهتحلل خ ة العمل  و .  هاتنفيذ  والعمل جار على  ،2020-2015للفترة  

 العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

يعرف الجاني أنها    امرأة ة عن تعذيب  تركمانستتتتتتتتتتتتتتتان على المستتتتتتتتتتتتتتؤوليفي  ينص قانون العقوبات  و  -165
إجبتتار المرأة على الزواج أو  و خ ف امرأة رغمتتاا عنهتتا للتتدخول في عالقتتة  واج فعليتتة معهتتا؛ وعن    ؛متتلاحتت

الذي تختاره؛  من الشتخص  من الزواج  بالعنف،  بالعنف أو التهديد    ،االستتمرار في الزواج، وكذلك منع المرأة 
الرفض غير و تعذيب النستتاء؛  و ألستترة؛  لإدارة مشتتتركة  فيتين أو أكثر تعدد الزوجات، أي التعايف مع امرأو 

 غير المبرر. هاالمبرر لتوظي  امرأة حامل أو فصل

مل، وكذلك  اينص القانون على المستتتتتتتؤولية عن ارتثاب جريمة ضتتتتتتتد امرأة يعرف الجاني أنها حو  -166
هذه الجريمة  ضتد قاصتر أو شتخص آخر ال حول لر وال قوة، أو شتخص كان يعتمد على الجاني. وتصتنف 

 ظروف مشددة.ارُتثب  في على أنها 

يقوم الفريد  و .  العقوباتيعمل مجلس تركمانستتتان حالياا على وضتتع مشتتروع صتتيغة جديدة لقانون   -167
انون العقوبات بهدف إضتتفاء ال ابع اإلنستتاني عليها وجعلها  المشتتروع بتحليل قواعد ق  بوضتتعالعامل المعني  

 تتماشى مع االلتزامات الدولية لتركمانستان.

ترتب على انتهاك  وتمدنية.  الحقوق  بالمستتتتتتتتتتتتاواة في اليتمتع الرجال والنستتتتتتتتتتتتاء في تركمانستتتتتتتتتتتتتان و  -168
ظفي هيئات الشتتؤون  توفير تدريب خاي لمو وبغية  المستتاواة على أستتاس الجنس مستتؤولية بموجب القانون.  

باستتتتتتتتتمرار تنويم دورات تدريبية تدرس   يجري الداخلية في مجال المستتتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتتين والعنف المنزلي،  
دورة تدريبية حول هذا    1 438ُنوم   ،  2020-2018خالل الفترة  و .  ا الموضتتتتوعمحددة تتعلد بهذ مستتتتائل

 الشؤون الداخلية.المعنية بهيئات الالموضوع في 

إحدى مهام برنامج العمل الوطني بشتتتتتتتتتتتتتلن المستتتتتتتتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتتتتتتتين في تركمانستتتتتتتتتتتتتتان  تتمثل و  -169
اعتمتاد تشتتتتتتتتتتتتتتريع ينوم منع العنف  للتمكن من  تحليتل تشتتتتتتتتتتتتتتريعتات تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان   في  2020-2015 للفترة
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نتشتتتتار جميع أشتتتتكال العنف ضتتتتد المرأة، بما في ذلك العنف  الإجراء دراستتتتة استتتتتقصتتتتائية  في ، و الجنستتتتاني
 .روعواقب روأسباب، المنزلي

المستتتاواة في الحقوق وتثافؤ الفري بين المرأة    لتلمين وفقاا لقانون تركمانستتتتان بشتتتلن ضتتتمانات الدولة  و  - 170
والرجل، تنتتتتمن الدولة المستتتتاواة في الحقوق بين النستتتتاء والرجال في الحماية من االعتداء الجنستتتتي واالخت اف  

 ن جنائياا بموجب قانون العقوبات. ي األفعال مسؤول   األشخاي الذين يرتثبون هذه ويعتبر واالتجار. 

، أجرى برلمان تركمانستتتتتان ومكتب صتتتتندوق األمم المتحدة للستتتتكان في تركمانستتتتتان 2018في عام  و  -171
للوثائد القانونية الدولية في مجال المستتتتاواة بين الجنستتتتين.   ها متثال من حيث ا للتشتتتتريعات الوطنية  اا مشتتتتترك   تحليالا 

 ن. و نواب ومتخصص   شارك فيها التحليل  ذلك  نتائج ل  برلمان مناقشة  ال ، جرت في  2018أكتوبر  ل/ تشرين األو في  و 

اللجنة المشتتتركة بين اإلدارات المعنية    إطالعدراستتة مستتللة منع العنف الجنستتاني، تم    وفي ستتياق –172
  ،بتنفيذ التزامات تركمانستتتتتتتتان الدولية في مجال حقوق اإلنستتتتتتتان والقانون اإلنستتتتتتتاني الدولي، وفريقها العامل 

صتتتتتندوق  قدمها مكتب بمستتتتتاعدة    الجنستتتتتاني، وذلكللعنف  المشتتتتتتركة بين الوكاالت  مفهوم االستتتتتتجابة  على  
 ان.األمم المتحدة للسكان في تركمانست

لوضتتتتتتع إجراءات تشتتتتتتغيل موحدة للعاملين في مجاالت الصتتتتتتحة والشتتتتتترطة    بنشتتتتتتاطيجري العمل  و  -173
دراستتتة موضتتتوع العنف األستتتري ضتتتد المرأة، تم القيام بلعمال تحنتتتيرية ب ما يتعلدوالخدمة االجتماعية. وفي

ات الدول  التعرف على تشتتتتريع  شتتتتمل في األستتتترة،    ووضتتتتعهاإلجراء دراستتتتة استتتتتقصتتتتائية حول صتتتتحة المرأة  
  ينمستقصائية  االمل خاي من الخبراء إلجراء الدراسة  افريد ع وُشكلاألجنبية في مجال العنف األسري.  

ستتتتتتتتتتكان،  ل و ارة الصتتتتتتتتتتحة والصتتتتتتتتتتناعة ال بية، وو ارة الداخلية، وو ارة العمل والحماية االجتماعية ل  ن عنممثلي
 النسائي. واالتحاد ،والديمقراطية في تركمانستانواللجنة الحكومية لإلحصاء، ومعهد الدولة والقانون 

 ، 2020- 2015في إطار تنفيذ خ ة العمل الوطنية للمستتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتين في تركمانستتتتتتتتان للفترة  و  -174
  25من وخالل الفترة  يتواصتتتتل العمل إلجراء دراستتتتة استتتتتقصتتتتائية عن صتتتتحة المرأة ووضتتتتعها في األستتتترة.  

واليات.    5، تم تنفيذ العمل الميداني لجمع البيانات في عشد آباد و2020أبريل  نيسان/ 1فبراير إلى  شباط/
د هذا العمل الفريد العامل المعني بالدراستتتة استتتتقصتتتائية بدعم تقني من مكتب صتتتندوق األمم المتحدة    ونستتتذ

ئج بناءا على نتاوستتيتم  تقرير تحليلي.    إعدادلبيانات التي تم الحصتتول عليها و لتحليل    ويجري حالياا للستتكان.  
  كما ستتتتتيجري، رهناا   الجذرية، هاانتشتتتتتار هذه الواهرة االجتماعية وأستتتتتبابن اق  الدراستتتتتة استتتتتتقصتتتتتائية تحديد  

 ليها، إعداد مقترحات لتحسين التشريعات الوطنية.إ التوصلتم يالنتائج التي ب

تعزيز   وعمالا على،  2022-2018ووفقاا لخ ة األنشتتتتتت ة التشتتتتتتري ية لبرلمان تركمانستتتتتتتان للفترة   -175
المشتتتتتروعة وتقوية األستتتتترة وتهيئة الوروف المواتية للعالقات األستتتتترية، من   هاوحماية مصتتتتتالحالمرأة  حقوق  

 العالقات األسرية.سياق المقرر وضع مشروع قانون بشلن منع العنف ضد المرأة في 

االحتجا   خالل العتقال و ا  والقستتتتتتوة أثناءوال تستتتتتتمح تشتتتتتتريعات تركمانستتتتتتتان باستتتتتتتخدام التعذيب   -176
من دستتتتتتور تركمانستتتتتتان على أنر   62تنص المادة  و الستتتتتابد للمحاكمة من أجل الحصتتتتتول على اعترافات.  

ن  أ كما  يمكن إجبار أي شتتتخص على اإلدالء بشتتتهادة وتوضتتتيحات ضتتتد نفستتتر أو ضتتتد أقاربر المقربين،   ال
األدلة التي يتم الحصتتتتتتتتول عليها نتيجة للتلثير العقلي أو الجستتتتتتتتدي، فنتتتتتتتتالا عن األستتتتتتتتاليب غير القانونية  

  ، باستتتتتخداممن قانون اإلجراءات الجنائية، ُيحور الحصتتتتول  23وفقاا للمادة  و قانوني.    ليس لها أثر األخرى،  
والمتهم والمدعى علير   رالمشتتتتتتتتتبر فيعلى أدلة من   ،العنف والتهديد وغير ذلك من اإلجراءات غير القانونية

 .القنية المشاركين فيغير ذلك من و 

تتختذ تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان تتدابير فعتالتة لمنع أعمتال التعتذيتب وستتتتتتتتتتتتتتوء المعتاملتة في جميع أنحتاء البلد.  و  -177
تحستتتين أشتتتكال وأستتتاليب نشتتتاط اإلدارات ذات الصتتتلة في المؤستتتستتتات الخاصتتتة، بهدف  العمل على  يجري  و 
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بادئ ذي بدء،  وقد تم،  األشتتتخاي الذين يقنتتتون عقوبة الستتتجن.    ضتتتدب وستتتوء المعاملة  التعذي  أعمالمنع  
العقوبة،   تنفيذالمستتتتتتتتؤولين عن االمتثال للقواعد المعمول بها في نوام  األشتتتتتتتتخاي  مستتتتتتتتؤولية  مستتتتتتتتتوى   رفع
 .المساجينتعزيز الرقابة على العمل التشغيلي والتعليمي بين و 

د  -178 لتشتتتتريعات الستتتتارية في تركمانستتتتتان المستتتتؤولية عن استتتتتخدام العنف أو اإلذالل ضتتتتد شتتتتخص  ا   وتحدذع
 األشتتتتتتتتتتتتتختاي المشتتتتتتتتتتتتتتاركين في اإلجراءات الجنتائيتة من أجتل   على من قبتل الموظفين المكلفين بتإنفتاذ القتانون  متا 

ر المشتتتتبر  على المستتتؤولية عن إجبا تنص  من قانون العقوبات    197المادة    وعلى هذا فإن الحصتتتول على األدلة.  
التهديد   باستتتتتتتتتتتتخدام   ر، إبداء رأي على  أو الخبير  ، بر أو المتهم أو النتتتتتتتتتتتحية أو الشتتتتتتتتتتتاهد على اإلدالء بشتتتتتتتتتتتهادتر 

االبتزا  أو غير ذلك من األعمال غير القانونية من جانب المدعي العام أو المحقد أو الشتتتتخص الذي يجري   أو 
دة  السمة  وتتمثل  .  التحريات   شخص ما.   ضد مقترن باستخدام العنف أو التنمر  ال عل  ف ال ي  ف   ا التصرف لهذ المحدذع

االمتثال للمعايير القانونية الوطنية والدولية، فنتتتالا عن توصتتتيات هيئات معاهدات األمم    وبهدف -179
المتحدة بشتتلن منع التعذيب وستتوء معاملة المحتجزين وغيرهم من األشتتخاي، تم تركيب كاميرات فيديو في 

وم و ارة الداخلية  ، تقولهذه الغاية أينتتتتتاا مراكز االحتجا  قبل المحاكمة وأماكن االحتجا .  و   أقستتتتتام الشتتتتترطة
في تركمانستتتان بعمل منتوم لتزويد إدارات الشتترطة ومراكز االحتجا  الستتابد للمحاكمة، وكذلك مؤستتستتات  

 ستجوابات.لالالنوام الجنائي بلحدث الوسائل التقنية إلنتاج التسجيالت الصوتية والمرئية 

القانون الدولي في هذا المجال.    تستتتتتند تشتتتتريعات تركمانستتتتتان المتعلقة بمنع التعذيب إلى قواعدو  -180
وفقاا لدستور تركمانستان، ال يجو  إخناع أي شخص للتعذيب أو استخدام العنف أو المعاملة أو العقوبة  و 

القاستتتية أو الالإنستتتانية أو المهينة، كما ال يجو  إخنتتتاع أي شتتتخص للتجارب ال بية أو العلمية أو غيرها  
على اإلدالء بشتتتتتهادة وتوضتتتتتيحات ضتتتتتد نفستتتتتر أو ضتتتتتد أقاربر  شتتتتتخص أي  ال يجو  إجبار و دون موافقتر.  

أن األدلة التي يتم الحصتتتتول عليها نتيجة للتلثير العقلي أو الجستتتتدي، فنتتتتالا عن األستتتتاليب  كما المقربين.  
 قانوني. ليس لها أثر غير القانونية األخرى، 

ة مناهنتتتتتتة التعذيب وغيره من  من اتفاقي  1يعرذف قانون العقوبات التعذيب باالمتثال التام للمادة  و  -181
  وفقاا لقانون العقوبات، فإن التعذيب هوو ضتتتتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتية أو الالإنستتتتتتتانية أو المهينة.  

أو شتتتتخص آخر  ،مستتتتؤولضتتتتد شتتتتخص ما، من جانب  إلحاق ألم شتتتتديد أو معاناة جستتتتدية أو نفستتتتية   تعمد
  ذلك الشخص أجل الحصتول على معلومات من أو بعلمر أو موافقتر النتمنية، من، يتصترف بصتفة رستمية

ارتثبر،    أنر يشتتتتتتتتتتتتتبر فيأو  ثالث    طرففعل ارتثبر هو أو  بعلى االعتراف،  إلجباره ثالث، أو    طرفأو من 
ثتالتث، أو ألي ستتتتتتتتتتتتتتبتب من  طرفهو أو    هترأو إكرا ترهيبتر    من أجتل وكتذلتك  تتر على ذلتك الفعتل،معتاقبأو ل

1)المادة  ركان  طبيعتمهما األسباب على أساس التمييز 
182.) 

ُيقصتتتتد بهذا الحكم من قانون العقوبات أن يكون ضتتتتمانة قانونية موثوقة لعدم استتتتتخدام التعذيب  و  -182
إلحاق أذى متوستتتتط الخ ورة  ب  القيام عمداا  في تركمانستتتتتان. كما ينص قانون العقوبات على المستتتتؤولية عن

 .المعاملة القاسيةبالصحة على نحو يتسم ب ابع التعذيب أو 

تقوم و ارة الداخلية في تركمانستان بعمل منتوم لتزويد إدارات الشرطة ومراكز االحتجا  السابد  و  -183
 لالستجوابات. للمحاكمة ومؤسسات النوام الجنائي بالوسائل التقنية إلنتاج التسجيالت الصوتية والمرئية

تمارس هيئات الستتتتتتتتتتتل ة التنفيذية الرقابة على أنشتتتتتتتتتتت ة هيئات نوام الستتتتتتتتتتتجون في أراضتتتتتتتتتتتيها.  و  -184
المحكوم عليهم، وكذلك تنفيذ الرقابة العامة على أنشتتتتتتت ة الهيئات المستتتتتتتؤولة عن بتنفيذ عقوبة   يتعلد مافيو 

  لإلدارات التنفيذية المحليةالتابعة    لرقابيةا  الهيئاتتنفيذ األحكام وغيرها من تدابير قانون العقوبات، تشتتتتتارك  
المحكومين  عمتل مع هي تو   ،تعزيز الرقتابتة على احترام القتانون في عمتل هيئتات تنفيتذ العقوبتة الجنتائيتةفي  
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لإلدارات  لجنة شتتؤون األحداث التابعة  كما تشتتارك  اإلشتتراف،    قيدوالمفرج عنهم   فترة حكمهم،الذين يقنتتون  
 األحداث.من المحكوم عليهم ب عمل المتعلدفي ال التنفيذية المحلية

ووفقاا للتشتريع الجنائي، فإن المحكمة، بصتفتها الهيئة التي أصتدرت الحكم، ملزمة باإلشتراف على   -185
تشتتريعات، تنور المحكمة  الاإلجراءات المنصتتوي عليها في  عمالا بو وفي ستتياق هذه القنتتايا  تنفيذ الحكم.  

المدعي العام في تركمانستان    ويمارسفي شكاوى المدانين ضد أعمال إدارة الهيئات المكلفة بتنفيذ األحكام.  
 الجنائية وفقاا لتشريعات تركمانستان.   اتشراف على مراعاة القوانين في تنفيذ العقوباإلالتابعون لر    والمدذعون 

في تفتيف أنش ة المؤسسات اإلصالحية واستعراض الشكاوى الواردة  الحد  بأمين الموالم  ويتمتع   -186
 حقوقهم.لالمؤسسات  هذه من المدانين فيما يتعلد بانتهاكات

بزيارة المؤسسات اإلصالحية وغيرها   ووفقاا للقانون، يقوم أمين الموالم بحرية ودون إشعار مسبد -187
فيها، بشتتتتتكل مستتتتتتقل   ويقوم  ،حتجا  االمن المؤستتتتتستتتتتات المتخصتتتتتصتتتتتة، وأماكن االحتجا  األولي، وأماكن  

 بمعاينة  المعنيين،  المختصتتتتتتتة، والمستتتتتتتؤولين، وموظفي الخدمة المدنيةالحكومية  هيئات  الباالشتتتتتتتتراك مع   أو
 تها.االمؤسسات اإلصالحية وإدار موظفي بل شكاوى المحكوم عليهم بشلن انتهاك حقوقهم من ق

لهيئات الرقابية التي يقوم أعنتاؤها بزيارات  من جانب اوتخنتع أماكن االحتجا  لإلشتراف الدائم   -188
االمتثال لستتتيادة القانون    الهيئاتترصتتتد  و واالستتتتفستتتار عن أوضتتتاعهم وظروف احتجا هم.    للمحتجزيندورية  

لستتتكن والوروف الصتتتحية  اروط احتجا  المحكوم عليهم، وتوفير في المؤستتتستتتات اإلصتتتالحية، وألوامر وشتتت
تلمين  ، و لهموتقديم المستتتتتتتتاعدة ال بية  اا،  في أعمال مفيدة اجتماعي  المحكومين، وإشتتتتتتتتراك  والنوافة الصتتتتتتتتحية

زيارات مع األقارب واألشتتتتتتتتتتتتتتختاي اآلخرين، واالمتثتال للمعتايير التشتتتتتتتتتتتتتتري يتة بشتتتتتتتتتتتتتتلن اإلفراج المبكر عن ال
،  المحكومين أخف، وكتتذلتتك االمتثتتال إلجراءات نقتتل    بعقوبتتةال متتا تبقى من العقوبتتة  ، واستتتتتتتتتتتتتتتبتتدالمحكومين

 .الخاصة بهم مراسالتالاألموال و تحويالت و والحزم واستالم أو إرسال ال رود 

مهنية  النقابة  النقابة المحامين  تعتبر  الدعوة في تركمانستتتان،  أنشتت ة  المحاماة و مهنة ووفقاا لقانون   -189
وهي مؤستتتستتتة قانونية   بالدعوةمبادئ الحكم الذاتي، وقد أُنشتتتئ  لغرض القيام  وتعمل على أستتتاس  للمحامين  

 لمجتمع المدني وليس  جزءاا من نوام سل ة الدولة وإدارتها.من مؤسسات ا

  ،2020-2016للفترة   استتتتناداا إلى برنامج العمل الوطني بشتتتلن حقوق اإلنستتتان في تركمانستتتتانو  -190
مين خ ة لعقد ندوات تدريبية حول حماية حقوق اإلنستان، يتم بموجبها عقد ندوات فصتلية أقرت نقابة المحا

 حول آليات حماية حقوق اإلنسان.

محاضتتتتتتتترة في مواضتتتتتتتتيع تتعلد    4 151، ألقى محامو تركمانستتتتتتتتتان  2020-2015خالل الفترة  و  -191
 :على النحو التاليبحقوق اإلنسان، 

 ؛محاضرات 708–2015 •
 ؛محاضرة 774–2016 •
 ؛محاضرة 2017-787 •
 ؛محاضرات 2018-705 •
 ؛محاضرة 2019-699 •
 .محاضرة 2020-478 •

 مواطن.   30  000مجانية ألكثر من  ال قانونية  ال مساعدة  ال ، قدم محامو تركمانستان نفسها   وخالل الفترة  -192
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