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  مقدمة  - أوالً  
صادقت تركمانستان على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف                -١
) CEDAW/C/TKM/1-2( تقريريها األويل والثاين اجملمعني      ٢٠٠٥ مث قدمت يف عام      ١٩٩٦ عام

والتقرير احلـايل   . ٢٠٠٦مايو  /ا اخلامسة والثالثني يف أيار    اللذين نظرت فيهما اللجنة يف دورهت     
هو تقرير تركمانستان اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء             

 لتجميع املبادئ التوجيهيـة بـشأن       وفقاًوقد أعد التقرير    . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
 يتعني على الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان الدوليـة          شكل ومضمون التقارير اليت   

، وهي مبادئ كانت قد وضعتها اللجنة املعنية بالقـضاء          )HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(تقدميها  
  .٢٠٠٩  إىل عام٢٠٠٠ويغطي هذا التقرير الفترة من عام . على التمييز ضد املرأة

يعية والقضائية واإلدارية وغري ها مـن       ويتضمن التقرير معلومات عن التدابري التشر       -٢
. التدابري األساسية املتخذة خالل الفترة املستعرضة، واليت هلا صلة مباشرة بأحكام االتفاقيـة            

وإضافة إىل ما يعكسه التقرير من تغيريات قانونية وهيكلية وسياسية جرت منذ فترة التقريـر               
اليت أبـدهتا   ) CEDAW/C/TKM/CO/2(السابق، فإنه يقدم إجابات على املالحظات اخلتامية        

كما روعيت على النحـو     . اللجنة عند النظر يف تقريري تركمانستان األويل والثاين اجملمعني        
   .الواجب يف إعداد هذا التقرير التوصيات العامة اليت اختذهتا اللجنة

، وألول مرة انتخابات رئاسية     ٢٠٠٧فرباير  /وقد أجريت يف تركمانستان يف شباط       -٣
وأعلنـت حكومـة    . ددية أسفرت عن انتخاب قربان غويل بريدي حممدوف رئيساً للبالد         تع

تركمانستان سريعاً أن من أولويات سياستها اخلارجية العمل على تعزيز التعاون مع املنظمات        
مع وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا، وأعربت عن التزامها بتنفيذ االلتزامات   سيما    وال الدولية،
ويف هذا السياق، يرحَّب باحلوار البناء املفتوح       . ليت قطعتها تركمانستان على نفسها    الدولية ا 

ومنذ ذلك احلني، دأبت احلكومة على . مع مجيع آليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان 
  .التدليل بصورة متسقة على متسكها بتنفيذ االلتزامات الدولية تنفيذاً كامالً

ومتسكاً من حكومة تركمانستان بتنفيذ االلتزامات الدوليـة يف         ويف الوقت احلاضر،      -٤
جمال حقوق اإلنسان وحرياته، فقد أعلنت أن إحدى مهام الدولة اليت حتظى باألمهية تطـوير    
األسس القانونية للدولة وسن التشريعات الوطنية اليت تتمشى مع املعايري الدولية املعترف هبـا              

امة لإلصالح القانوين اجلاري يف تركمانـستان يف وضـع          ويتمثل أحد اجلوانب اهل   . عموماً
وخالل الفترة  . وتطوير التشريعات الوطنية اليت تتمشى مع املعايري الدولية املعترف هبا عموماً          

املستعرضة أحرزت تركمانستان تقدماً كبرياً يف تنفيذ التزاماهتا املنبثقة عن االتفاقية واملوجهة            
ع أشكال التمييز وتفعيل مساواهتا يف احلقوق يف مجيـع نـواحي            لضمان محاية املرأة من مجي    

وأثبتت حكومة تركمانستان مرة أخرى التزامها الراسخ بتأمني متتع املـرأة الكامـل             . احلياة
 ١٨وعلى قدم املساواة بكافة حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية، وذلـك بالتـصديق يف               
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التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        على الربوتوكول االختياري     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
وقد شكلت أساس هذا التقرير املواد الصادرة عن الوزارات واللجان واملؤسسات           . ضد املرأة 

احلكومية يف تركمانستان، وهي مواد تشمل معاجلة املسائل املتصلة بضمان وتفعيل حقـوق             
  .  قدمتها املنظمات غري احلكوميةاإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املرأة، باإلضافة إىل املواد اليت

ويف سياق اإلعداد هلذا التقرير، نظّم املعهد التركماين الوطين للدميقراطية وحقـوق              -٥
اإلنسان، التابع لرئيس اجلمهورية، بصورة مشتركة مع مكتب صـندوق األمـم املتحـدة              

ياكل احلكومية  للسكان، حلقات دراسية يف عشق أباد ومجيع واليات البالد إلطالع ممثلي اهل           
 والسلطات احمللية ومؤسسات اإلدارة الذاتية واالحتادات غري احلكومية، مبا يف ذلك املراكـز            

املرجعية التابعة لالحتاد النسائي التركماين، على مشروع التقرير والعمل على تنفيذ التوصيات            
ن إعداد  ، فإن مهمة ضما   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٤وعمالً مبرسوم رئاسي صادر يف      . اخلتامية

التقارير الوطنية عن تنفيذ االتفاقات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان لتقدميها إىل هيئات األمم              
املتحدة التعاهدية تقع على عاتق اللجنة املشتركة بني اإلدارات واملعنية بضمان تنفيذ التزامات             

ة دائمة مشتركة   واللجنة هذه هي هيئة استشاري    . تركمانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     
بني اإلدارات أنشئت هبدف تنسيق أنشطة الوزارات واللجان احلكومية واملؤسسات واهليئات           
التابعة للسلطة التنفيذية واملنشئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان          

  .القانونية الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
اص هبذه اللجنة املشتركة بني اإلدارات وبعـضويتها        وقد صدر املرسوم الرئاسي اخل      -٦

  :املشتركة بني اإلدارات هي كما يلي واختصاصات اللجنة. ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤يف 
تنسيق عمل األجهزة املعنية بتنفيذ االلتزامات الدوليـة يف جمـال حقـوق               )أ(  
  اإلنسان؛
لدوليـة يف جمـال     تأمني إعداد التقارير الوطنية عن سري تنفيذ االتفاقات ا          )ب(  

  حقوق اإلنسان لتقدميها إىل هيئات األمم املتحدة املعنية؛
رصد تشريعات تركمانستان الوطنية من حيث توافقها مع املعايري الدوليـة             )ج(  

  يف جمال حقوق اإلنسان؛
إعداد املقترحات ملواءمة تشريعات تركمانستان مع املعاهدات الدوليـة يف            )د(  

   تكون تركمانستان طرفاً فيها؛جمال حقوق اإلنسان اليت
حتقيق التآزر والتعاون بني أجهزة السلطة واملؤسسات احلكومية واالحتادات           ) ه(  

  .غري احلكومية يف تركمانستان واملنظمات الدولية املعنية بقضايا الدفاع عن حقوق اإلنسان
عنية بالقضاء على وقد أخذت احلكومة يف اعتبارها احلوار البناء الذي أجرته اللجنة امل         -٧

، وكذلك توصية اللجنة املتعلقة بضرورة إنشاء هيئـة         ٢٠٠٦مايو  /التمييز ضد املرأة يف أيار    
استشارية لتأمني املشاركة الواسعة من جانب مجيع الوزارات واملنظمـات غـري احلكوميـة        
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دارات وانطالقاً من ذلك، يدخل يف عداد أعضاء اللجنة املشتركة بـني اإل           . إعداد التقرير  يف
جملس نواب تركمانستان ووزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة        : ممثلون عن اجلهات التالية   

االقتصاد والتنمية ووزارة التربية ووزارة الصحة الصناعة الطبية ووزارة الضمان االجتمـاعي            
تـب  ووزارة الثقافة واإلذاعة والتلفزيون ووزارة الداخلية واحملكمة العليا لتركمانـستان ومك   

املدعي العام لتركمانستان وجملس الشؤون الدينية التابع لرئيس اجلمهوريـة وجلنـة الدولـة     
لإلحصاء يف تركمانستان واملعهد التركماين الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس           
اجلمهورية ومعهد الدولة والقانون التابع لرئيس اجلمهوريـة واملركـز الـوطين لنقابـات              

ويقوم املعهد التركماين   . تان واالحتاد النسائي التركماين ومنظمة خمتومكويل للشباب      تركمانس
  .الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس اجلمهورية بتنسيق أنشطة اللجنة

وعمالً بتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أجريت على نطاق واسع               -٨
وُبعـث مبـشروع التقريـر إىل       .  العام على مواد هذا التقرير أثناء إعداده       أعمال إطالع الرأي  

الوزارات واللجان واملؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، وروعيت مالحظات هذه          
وعقدت اللجنة املشتركة بـني اإلدارات واملعنيـة        . الكيانات ورغباهتا يف إعداد صيغته النهائية     

كمانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان عدداً مـن االجتماعـات           بضمان تنفيذ التزامات تر   
  .واملشاورات مع اخلرباء الدوليني الذين يتلقون الدعوات من وكاالت األمم املتحدة

تعزيز إمكانات تركمانستان الوطنيـة يف تفعيـل        "ويف إطار تنفيذ املشروع املشترك        -٩
 إعداده كل من مفوضية األمم املتحدة       ، وهو مشروع شارك يف    "حقوق اإلنسان والدفاع عنها   

حلقوق اإلنسان واملفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة اخلارجية التركمانية           
واملعهد التركماين الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس اجلمهورية، مت تنظيم وتنفيذ            

داد التقارير الوطنية املتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقيـات  عدد من احللقات الدراسية حول منهجية إع  
  .األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك مبشاركة خرباء دوليني يف جمال حقوق اإلنسان

وخالل الفترة املستعرضة، نظم عدد من احللقات التشاورية واجتماعات العمل حول            -١٠
هليئات التعاهدية وإجراءات تقـدمي التقريـر       مسائل منهجية إعداد التقارير وتنفيذ توصيات ا      

الدوري، وكذلك حول التعريف باملمارسات اليت تأخذ هبا البلدان املختلفة يف جمال معاجلـة              
املسائل اجلنسانية، وذلك مبشاركة ممثلني عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األمـم         

. كتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان    املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان وامل      
ويف سياق إعداد التقرير، استفادت اللجنة املشتركة بني اإلدارات من دعم تقين قدمه مكتب              
صندوق األمم املتحدة للسكان يف تركمانستان لتثقيف أعضاء الفريق العامل التـابع للجنـة         

نستان الدولية يف جمال حقـوق      املشتركة بني اإلدارات واملعنية بضمان تنفيذ التزامات تركما       
 وفقـاً وقد أعد تقرير تركمانستان هذا ألغراض االستعراض احلايل         . اإلنسان وتعزيز قدراهتم  

جتميع املبادئ التوجيهية بشأن شكل      (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2للمبادئ الواردة يف الوثيقة     
نـسان الدوليـة    ومضمون التقارير اليت يتعني على الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإل          

  .، وهي مبادئ كانت قد وضعتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة)تقدميها
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 للخطة الوطنية لتنفيذ إعالن وخطة عمل بيجني يف نظام تركمانستان احملاسـيب             وفقاًو  -١١
واإلحصائي، جيري العمل منذ عدة سنوات على إصالح الكشوف اليت تتـضمن مؤشـرات              

وقد جتمع لدى تركمانستان خربة معينة يف معاجلة مسائل املـساواة بـني             . نسانيةالفروق اجل 
وانعكست التحويالت اجلذرية اليت جتريها تركمانستان املستقلة يف امليادين االقتصادية           .اجلنسني

واالجتماعية وغريها من ميادين احلياة العامة يف املتطلبات اليت يتعني على النظـام اإلحـصائي               
الربامج واملشاريع االقتـصادية واالجتماعيـة أن        وأصبح من الضروري يف سياق وضع     . اتلبيته
معلومات واسعة موثوقة حول السكان، من حيث تعـدادهم وتركيبتـهم وتـوزعهم              تتوفر

 األخذ باملؤشرات اجلديدة اسـتخدام     وتطلب. وأعمارهم وتعليمهم وعمالتهم ومصادر دخلهم    
املؤشـرات  )  صنفت جلنة الدولة لإلحصاء يف تركمانـستان       وقد. طرائق جديدة للتوصل إليها   

.  للخصائص الوطنية واإلقليميـة    وفقاً" نظام ملؤشرات اإلحصاءات اجلنسانية   " القائمة ووضعت 
، مت إدخـال  )وخصوصاً وضع املرأة  (باإلضافة إىل املؤشرات اليت تستخدم تقليديا لتقييم الوضع         

  .ياة بالنسبة للرجال والنساءمؤشرات جديدة متيز الكثري من جوانب احل
وأنشئت قاعدة بيانات لإلحصاءات اجلنسانية، حتمل اسـم قاعـدة اإلحـصاءات              -١٢

وهي لعموم تركمانستان، باإلضافة إىل قاعدة اإلحصاءات اجلينيـة         ) GENSTAT(اجلنسانية  
ذه وقاعدة البيانات القطرية ه). للتقسيمات اإلدارية األدىن) (GENSTAT REGION(للمناطق 

يف العديـد مـن      أيضاً   فريدة من نوعها ليس فقط يف بلدان الحتاد السوفييت السابق، ولكن          
خرباء صندوق األمـم املتحـدة      سيما    وال البلدان املتقدمة، وهو ما أكده اخلرباء الدوليون،      

 ٧ مؤشـراً يف  ١٥٣٧وملراعاة التطورات اجلنسانية يف تركمانستان، ُيستخدم اليوم     . للسكان
السكان، والصحة، والتربية البدنية والرياضة، والتعلـيم والعلـوم، والرعايـة    : يقطاعات ه 

 ٢٠٠٨-١٩٩٥وتغطي البيانات الفتـرة     . االجتماعية، والعمل والعمالة، والشؤون األسرية    
وبيانات بعـض   ( حسب املقاطعات واملدن،     ٢٠٠٨-٢٠٠٠موزعة حسب األقاليم، والفترة     

وتتيح قاعدة اإلحصاءات اجلينية للمناطق     ).  سنة البدء  املؤشرات مصنفة على أساس جنساين يف     
ويستند هذا النظام إىل املبادئ املقبولة يف املمارسة الدوليـة          . رصد املؤشرات اجلنسانية الرئيسية   

للمحاسبة واإلحصاءات، وإىل التوصيات املنهجية والتصنيفات الصادرة عن األمـم املتحـدة            
كما يستخدم النظـام مؤشـرات      . ومنظمة العمل الدولية  واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية     

للفروق بني اجلنسني، تراعي مقترحات وزارات االقتصاد والتنمية والرعاية الصحية والـصناعة            
  .الطبية والرعاية االجتماعية والتعليم واإلدارات األخرى يف البالد

للمعلومات ألغراض   ّردةوجلنة الدولة لإلحصاء يف تركمانستان هي اجلهة الرئيسية املو          -١٣
وقد أجريت، مبساعدة تقنية من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             . اإلحصاءات اجلنسانية 

: والصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف، دراسات خمتارة عن األسر، مشلت مـا يلـي             
ـ " و"دراسة هجرة السكان يف تركمانـستان   " و "العمالة وسوق العمل يف تركمانستان    " ة دراس

اجلوانب اجلنسانية للعمالة والدخل لـدى      "و" السلوك اإلجنايب ومواقف النساء يف سن اإلجناب،      
مدى معرفة السكان بالعالقة بني الصحة اإلجنابية واملسائل اجلنسانية         "و"السكان يف تركمانستان  

  ".دراسة متعددة املؤشرات عن النساء واألطفال يف تركمانستان"و"والسكان والتنمية
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 مـن    واسـعاً  نفذت اهليئات اإلحصائية الوطنية املشاريع التالية اليت تغطي نطاقـاً         و  -١٤
األنشطة االجتماعية واالقتصادية املختلفة على املستوى الوطين ومستوى األقاليم واملقاطعات،          

  : وذلك بدعم من األمم املتحدة
 والقـضايا   زيادة الوعي بالعالقة املترابطة بني السكان والصحة اإلجنابيـة        "  )أ (  
وتتمثل نتيجة هذا ). ٢٠٠٩-٢٠٠٥(اليت يدعمها صندوق األمم املتحدة للسكان    " اجلنسانية

املشروع يف ضمان مواءمة القدرات الوطنية جلمع ومعاجلة البيانات وحتليلها وتقدمي التقـارير         
  ة؛املؤشرات االجتماعية االقتصادية والسكانية واإلمنائيسيما   والمع املعايري الدولية،

، استناداً إىل دراسـة     "اجلوانب اجلنسانية للعمالة والدخل يف تركمانستان     "  )ب (  
استقصائية لعينة من األسر يف والييت البلقان وداشوغوز أجريت باالشتراك مع الـصندوق يف              

وكـشفت  .  لتحليل الوضع يف جمال العمالة والدخل وحتديد الفروق اجلنـسانية          ٢٠٠٥عام  
ول عليها من الدراسة على احلاجة إىل إجـراء دراسـة اجتماعيـة آلراء    النتائج اليت مت احلص 

يف مجيع مناطق البالد حول املسائل اجلنسانية وغريها من املسائل يف           ) أعضاء األسر (السكان  
  جمال السكان؛

لعالقات املتبادلة بني الصحة اإلجنابية والشؤون اجلنـسانية        الوعي العام با  "  )ج (  
وكان الغرض من هـذه الدراسـة       ). ٢٠٠٦(باالشتراك مع الصندوق    ،  "والسكان والتنمية 

حتديد مستوى وعي سكان تركمانستان فيما يتعلق بالترابط بني الصحة اإلجنابية والـشؤون             
اليت أجريت   "MIKS-3"اجلنسانية والسكان والتنمية؛ والدراسة اإلرشادية املتعددة اجملموعات        

ت الدراسة عن معلومات قيمة عن حالة األطفال        وقد أسفر .  بدعم من اليونيسيف   ٢٠٠٦يف  
والنساء يف تركمانستان، وقد جتاوبت إىل حد كبري مع احتياجات رصد تنفيـذ األهـداف               

 يف إعالن األلفيـة الـذي     والغايات املنصوص عليها يف االتفاقات الدولية اليت عقدت مؤخراً        
، وخطـة   ٢٠٠٠سبتمرب عام   / دولة، أي مجيع أعضاء األمم املتحدة يف أيلول        ١٩١اعتمدته  

 دولة عضو يف األمم املتحدة خالل الـدورة         ١٨٩اليت اعتمدهتا   " عامل صاحل لألطفال  "العمل  
 بعنوان وأشري يف تقرير صدر مؤخراً. ٢٠٠٢االستثنائية للجمعية العامة حول األطفال يف أيار       

" MIKS-3"تائج الدراسة   ، إىل أن ن   ٥ و ٤للهدفني اإلمنائيني أللفية    " ٢٠١٥العد التنازيل لعام    "
 بلداً من البلدان اليت تسري علـى طريـق   ٦٨مكن تركمانستان من شغل املوقع السادس بني        

  .٢٠١٥حتقيق اهلدفني يف عام 
وتعمل جلنة الدولة لإلحصاء يف تركمانستان، استناداً إىل أساس األهداف اإلمنائيـة              -١٥

علـى الـصعيدين الـوطين      " ديف إنفو  "لأللفية، على إنشاء قاعدة بيانات إحصائية إمنائية      
وجيـري  ). الريفية واحلضرية ( على مستوى املقاطعات     - ٢٠٠٥واإلقليمي، وابتداء من عام     

" ديف إنفـو  "وتغطي مؤشرات   . العمل كل عام على استكمال املعلومات حسب املؤشرات       
 والرفاه  قطاعات السكان والصحة والتعليم   " تركمان إنفو  "٢٠٠٨اليت باتت ُتدعى منذ عام      

االجتماعي ومستويات املعيشة واالقتصاد واجلرمية، وهي متكن من رصد األهداف اإلمنائيـة            
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، أجرت جلنة   ٢٠١٠، وكذلك يف النصف األول من عام        ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف الفترة   . لأللفية
الدولة لإلحصاء دورات تدريبية على استخدام برنامج قاعدة البيانات اإلحـصائية اإلمنائيـة             

يف جلنـة الدولـة      وإنشاء قواعد بيانات عن األهداف اإلمنائية لأللفية للفنـيني        " ديف إنفو "
لإلحصاء، ومديري مراكز اإلحصاءات الطبية واخلرباء على مـستوى املـدن واملقاطعـات             

ويف سياق إعداد قائمة املؤشرات االجتماعية واالقتـصادية الرئيـسية، نظـرت        . والواليات
 الدولية، يف مجيع املبادرات الدولية الرئيسية اخلاصة املؤشرات         اللجنة، بالتعاون مع املنظمات   

اليت قدمت خالل العقدين األخريين، مما أنتج جمموعة من املؤشرات ذات األمهية العاملية واليت              
  .هتم تركمانستان يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من االتفاقيات الدولية

، وقع رئيس مجهورية تركمانستان قربـان غـويل بـريدي           ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -١٦
برنامج الدولة لالنتقال بنظام تركمانـستان اإلحـصائي إىل املعـايري الدوليـة             "حممدوف  

 ألمهية تقييم وحتليل أثر العمليات الدميوغرافيـة يف تـشكيل       ونظراً". ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة
ة البيانات اإلحصائية يف ضوء األهداف السياسة االقتصادية واالجتماعية الفعالة، وحتسني جود

ومع مراعاة أن معظم هـذه املؤشـرات مرتبطـة    . اإلمنائية لأللفية اليت أعلنتها األمم املتحدة    
تعزيز املساواة بني  "-ببيانات اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية، يف حني أن اهلدف الثالث         

اجلهود الرامية إىل   ت اجلنسانية، ستستمر     يرتبط مباشرة باإلحصاءا   -" اجلنسني ومتكني املرأة  
  .حتسني املنهجية على املستويني الوطين واإلقليمي

   من االتفاقية١٦-١تنفيذ أحكام املواد   - ثانياً  

  ١املادة     
   من االتفاقية١مبوجب املادة " التمييز ضد املرأة"تعريف 

نة الدستورية لـصياغة    ، أنشئت مببادرة من رئيس الدولة اللج      ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان   -١٧
وقد وضعت أحكام الصيغة اجلديدة للدستور الـذي        . مقترحات لتحسني دستور تركمانستان   

، متمشية مع مبادئ اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦اعتمد يف   
 يف  وتضمن الدستور املبدأ املتأصل يف مجيع الدول الدميقراطيـة واملتمثـل          . ًاملعترف هبا عموما  

ومت توسيع  . الفصل بني السلطات وتوزيعها على جملس تشريعي وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية          
وعمالً بتوصيات اللجنة املعنية بالقـضاء      . نطاق احلقوق واحلريات للمواطنني من تركمانستان     

على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري، كرس الدسـتور حكمـاً يـضمن       
 بني املواطنني يف احلقوق بغض النظر عن صفاهتم، وتضمن الدستور صفتني جديـدتني              املساواة

 مـن دسـتور تركمانـستان       ١٩وتكفل الصيغة اجلديدة من املادة      . نوع اجلنس والعرق  : مها
املساواة يف احلقوق واحلريات املمنوحة للفرد واملواطن أمام القانون بغض النظر عـن اجلنـسية               
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و األصل أو املمتلكات أو الصفة الرمسية، ومكـان اإلقامـة، أو اللغـة،              العرق أو اجلنس أ    أو
  .الدين، أو املعتقدات السياسية، أو االنتماء أو عدم االنتماء إىل أي حزب سياسي أو
. ويستند دستور تركمانستان إىل فلسفة املساواة وعدم التمييز بني املـرأة والرجـل              -١٨

. نسني واالعتراف باحلقوق املدنية للرجـال والنـساء        على املساواة بني اجل    ٢٠وتنص املادة   
  .ويعترب الدستور انتهاك املساواة بني اجلنسني جرمية يعاقب عليها القانون

 اعتمد برملـان تركمانـستان قـانون        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤وبتاريخ    -١٩
ة للشعب التركماين   ، وهو يتفق مع التقاليد القومي     "ضمانات الدولة ملساواة املرأة يف احلقوق     "

والقيم اإلنسانية ويهدف إىل تنفيذ املبادئ األساسية لسياسة تركمانستان يف جمـال حقـوق          
اإلنسان، وضمان التنمية الكاملة والنهوض باملرأة، وحيدد ضمانات تقدمها الدولة لتمتع املرأة            

 واالقتـصادية   على قدم املساواة مع الرجل حبقوق اإلنسان واحلريات يف امليادين الـسياسية           
وتتمثل أهداف وغايات هذا القانون يف ضمان حقوق املـرأة          . واالجتماعية والثقافية وغريها  

وحرياهتا على قدم املساواة مع الرجل يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية            
ـ          فضالً   ويف العمالة وغريها،   ك العالقـات   عن العالقات يف كافة جماالت اجملتمع، مبا يف ذل

  : وسياسة تركمانستان الوطنية للمرأة موجهة لتحقيق ما يلي. األسرية
الضمانات التشريعية ملساواة املرأة يف احلقوق ومنع التمييز ضدها واستعادة            )أ (  

   لقوانني تركمانستان؛وفقاًحقوق املرأة يف حاالت انتهاكها، 
  اة املرأة يف احلقوق؛وضع وتنفيذ الدولة لربامج موجهة لضمان مساو  )ب (  
  دعم األم والطفل ومحايتهما؛  )ج (  
تعزيز الوئام، مبا يف ذلك يف جماالت التنمية املاديـة الفكريـة والروحيـة                )د (  

  والثقافية واملعنوية للمرأة؛
 محاية اجملتمع من املعلومات اليت ترمي إىل التمييز على أساس اجلـنس،             ) ه (  

، والقسوة، واملواد اإلباحية،وإدمان املخدرات، وإدمان      عن تلك اليت تروج للعنف    فضالً  
  الكحول، وغريها؛

دعم منظمات اجملتمع املدين وغريها وكذلك املنظمات الدولية العاملة لصاحل     )و (  
  .املرأة، والتعاون مع هذه املنظمات

 فـضالً   االمتثال للمبادئ والقواعد املعترف هبا عموما يف القانون الدويل،          )ز (  
التزامات تركمانستان الدولية حلماية حقوق وحريات املرأة، وضمان املـساواة بـني            عن  

  .اجلنسني يف احلقوق
 ملالحظات اجلنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتوصـياهتا اخلتاميـة،             وفقاًو  -٢٠

تمييز ضد  ال" ملفهوم    واسعاً ، تعريفاً "ضمانات الدولة ملساواة املرأة يف احلقوق     "يتضمن قانون   
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 من القانون، على ٥تنص املادة .  من االتفاقية١ مع التعريف الوارد يف املادة       يتسق متاماً " املرأة
ويعـرَّف  . حظر التمييز العلين واخلفي ضد املرأة يف أي جمال من جماالت النشاط البـشري             

األشخاص مـن   التمييز بأنه أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل حيد من أو ينفي املساواة يف متتع                
كال اجلنسني حبقوق وحريات اإلنسان واملـواطن يف اجملـاالت الـسياسية واالقتـصادية              

  : على أن ما يلي ال يشكل متييزاً ضد املرأة٥كما تنص املادة . واالجتماعية والثقافية أو غريها
  محاية وظائف األمومة؛  )أ (  
ـ قصر أداء اخلدمة العسكرية العامة علـى الرجـال،            )ب (    لتـشريعات   اًوفق

  تركمانستان؛
  .حظر استخدام املرأة يف أنشطة معينة حتددها تشريعات تركمانستان  )ج (  

أما األشخاص الذين يقومون بالتمييز العلين أو اخلفي ضد املرأة فهم يتحملـون املـسؤولية               
  .مبوجب تشريعات البالد

جملـاالت الـسياسية    وتضمن ضمانات التنفيذ العملي ملساواة املرأة يف احلقوق يف ا           -٢١
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها من خالل توفري املعلومات القانونية واالقتـصادية           

 لدستور تركمانستان، والقوانني والصكوك     وفقاًواملؤسسية واالجتماعية، وغريها من التدابري      
وفيمـا  . قبولة عموما عن مبادئ القانون الدويل ذات الصلة وامل       فضالً   املعيارية األخرى فيها،  

يتعلق بتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن الوضع القانوين لالتفاقيـة              
 من الدستور تقر أولوية قواعد القانون       ٦يف النظام القانوين احمللي، جتدر اإلشارة إىل أن املادة          

فيه تركمانستان ينص علـى     ويف حال وجود اتفاق دويل دخلت       . الدويل املعترف هبا عامليا   
قواعد أخرى غري تلك اليت ينص عليها قانون تركمانستان، فإن قواعد االتفاق الدويل هـي               

. مجيع قوانني الـبالد    وهذا احلكم من أحكام القانون األساسي منصوص عليه يف        . اليت تطبق 
من اخلطـوات   ويف السنوات األخرية ينفذ يف البالد يف اجملاالت اخلاصة بالبعد البشري عدد             

وعمالً على حتسني إجراءات التعامل مع . العملية، مبا يف ذلك االقتصادية والقانونية واملؤسسية
شكاوى املواطنني بشأن مسائل إنفاذ القانون، والتنفيذ العملي ملبـادئ سـيادة القـانون،              

ولـة  ، جلنـة الد   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٩واملساواة أمام القانون أنشأ رئيس اجلمهورية، يف        
. لشكاوى املواطنني املتعلقة بأنشطة أجهزة إنفاذ القانون، وهي جلنة تابعة لرئيس اجلمهوريـة   

  .وكان هذا اإلجراء بداية إلصالح النظام القانوين لتركمانستان
 أنشئت جلنة الدولـة لتحـسني تـشريعات         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف    -٢٢

تمثل صالحيات اللجنـة يف رصـد اإلطـار         وت. تركمانستان، وهي تعمل على أساس دائم     
وهناك يف الوقـت احلاضـر      . القانوين الوطين وتنفيذ معايري القانون الدويل املعترف هبا عاملياً        

صيغة الدسـتور اجلديـدة     ل وفقاًعملية نشطة لتقدمي جمموعة كاملة من التشريعات النافذة،         
نشأة مبوجب معاهـدات األمـم      عن توصيات اهليئات امل    فضالً   وقواعد االتفاقيات الدولية،  
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وطرح مشروع صيغة الدستور اجلديدة على املناقشة العامة يف تركمانستان، وجرت           . املتحدة
طوال بضعة أشهر يف الصحف واإلذاعة والتلفزيون املناقشة املفتوحة هلذا املشروع على مائدة             

يد، واليت تـؤثر    وشارك يف إعداد صيغة الدستور اجلد     . مستديرة على أساس دميقراطي واسع    
.  يف ذلك النـساء    نفة قطاعات اجملتمع التركماين، مب    على مصاحل كل مواطن، ممثلون من كا      

بتحسني القانون األساسي، واليت قدمها املواطنون وخمتلـف         وعلى أساس املقترحات اخلاصة   
 الوكاالت والشركات واملنظمات والتجمعات االجتماعية السياسية التابعة للجنة الدسـتورية       

املعنية بتحسني دستور تركمانستان، مت إعداد الصيغة النهائية لدستور تركمانستان، واعتمدت  
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ يف

  ٢املادة     
  حظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تدين تركمانستان التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله، وهي تنتهج سياسة متسقة ثابتة              -٢٣
استبعاد أو تقييد على أساس اجلنس، يرمي إىل احلد من استخدام املرأة            ال تسمح بأي متييز أو      

على قدم املساواة مـع      وممارستها   اإلنسان واحلريات األساسية  أو حرماهنا من التمتع حبقوق      
ومنذ . الرجل، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو أي ميدان آخر             

قالل، تتبع تركمانستان سياسة جنسانية نشطة هتدف إىل تعزيـز          السنوات األوىل من االست   
وتتـصل  . أفكار مشاركة املرأة على قدم املساواة يف مجيع جماالت احلياة العامة والـسياسية            

املكانة االجتماعية العالية للمرأة التركمانية، بطبيعة احلال، باألسس الدميقراطيـة يف اجملتمـع             
 الـشاملة   سـتراتيجية حتديد وضع املرأة يف تركمانستان مـن اال       وينطلق  . التركماين تارخيياً 

وأولويات سياسة الدولة بشأن املرأة واليت هتدف إىل تطبيق مبدأ املساواة يف احلقوق واحلريات  
ويقـوم  .  لدستور تركمانستان وقواعد القانون الدويل     وفقاًوتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة      

لق بضمان املساواة للمرأة وتعزيز دورها يف احلياة السياسية على          مفهوم الدولة التركمانية املتع   
فتركمانستان تعترف بثبات باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   . أساس قانوين وطين ودويل متني    

وااللتزامات الدولية املنبثقة عنه، وقد انضمت إىل الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقـوق             
وتتخذ احلكومة خطوات لتحسني الوضع     . ن واتفاقية حقوق املرأة   اإلنسان، مبا يف ذلك إعال    

االجتماعي واالقتصادي للمرأة يف تركمانستان، وهي خطوات ترمي إىل وضع آليات وتدابري            
الدعم التشريعي اليت تضمن مشاركة املرأة على قدم املـساواة يف مجيـع جمـاالت احليـاة                 

 املساواة يف احلقوق واحلريات، وإنـشاء       االجتماعية، والتكيف مع ظروف السوق، وحتقيق     
  .الفرص املتكافئة للنساء والرجال

متكن األشكال املختلفة من الضمان االجتماعي املرأة من اجلمع بـني الـشواغل             و  -٢٤
واملسؤوليات األسرية واملهنية ومن التنفيذ الناجح ملهام تربية األطفال والقيام بدور نـشط يف              

 وتتمتع املرأة التركمانية بعضوية اجملتمع بصورة كاملة ونشطة، وهي          .احلياة السياسية والعامة  
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 لاللتزامات  وفقاًو. ممثلة على نطاق واسع يف مجيع جماالت االقتصاد والسياسة واحلياة العامة          
األساسية املنبثقة من التصديق على االتفاقية، تنفذ تركمانستان التدابري التشريعية والقـضائية            

منع أي مظهر من مظاهر التمييز ضد املرأة وضمان املساواة أمام القـانون             واإلدارية حلظر و  
وتضمن مجيع القواعد الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنـسان        . دون أي متييز على أساس اجلنس     

وباحلريات، هذه احلقوق واحلريات لكل مواطن دون أي اسـتثناء علـى أسـاس اجلـنس             
مانستان للمعاهدات الدولية األساسية حلقـوق      وبانضمام ترك ). ٨٩،  ٣٨،  ٣٣،  ٣٠ املواد(

اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإهنا على إدراك تام                
اللتزاماهتا اخلاصة بإدانة ومنع وحظر واستئصال مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومتابعة هذه             

  .االلتزامات بشكل ثابت
يف تركمانستان ويعاقب على نشر األفكار واملعلومات املـستندة إىل          وحيظر القانون     -٢٥

التمييز ضد املرأة وتأكيد عدم مساواهتا بالرجل والتقليل من كرامتها اإلنسانية ودورهـا يف              
وقد وضعت التدابري التشريعية العامة واخلاصة وغريها من التدابري الـيت حتظـر        . حياة اجملتمع 

 أي انتهاك مباشر أو غري مباشر أو تقييد حلقوق اإلنسان واملـواطن             ويعترب. التمييز ضد املرأة  
 ١٤٥وحرياته على أساس اجلنس عمالً إجرامياً يعاقب عليه وخيضع للمسؤولية مبوجب املادة             

ويف حالة تسبب األفعال التمييزية     ). ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤(من القانون اجلنائي لتركمانستان     
 من املمكن احلكم بالسجن على الشخص الذي تعتربه احملكمة     ضد املرأة بعواقب وخيمة، فإن    

    من قانون تركمانـستان     ٥ويتمتع باحلق يف العمل يف جهاز الدولة على أساس املادة           . مذنبا
مواطنو تركمانستان الذين بلغـوا     ) ١٩٩٧يونيو  / حزيران ١٢" (اخلدمة يف أجهزة احلكومة   "

عي أو املمتلكات أو العرق أو اجلنس أو الدين         ، بصرف النظر عن مركزهم االجتما      عاماً ١٨
، ال جيوز فرض أيـة      )٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨( لقانون العمل    وفقاً. أو املعتقدات السياسية  

قيود على حقوق العمال أو التمييز يف تنفيذها على أساس اجلنسية أو العـرق أو اجلـنس أو        
 أو اللغة أو العمر أو املوقـف مـن   األصل أو املمتلكات أو الوضع الوظيفي أو مكان اإلقامة   

عن أية  فضالً الدين أو املعتقدات السياسية أو االنتماء أو عدم االنتماء إىل أي حزب سياسي،           
وال تعترب من قبيل التمييز     . ظروف أخرى ال تتصل بالصفات املهنية للموظفني ونتائج عملهم        

ية اخلاصة اليت تقدمها الدولـة      الفوارق يف العمل بسبب متطلبات تتصل بنوع العمل أو الرعا         
النـساء والقـّصر    (لألشخاص الذين حيتاجون إىل مزيد من احلماية االجتماعية والقانونيـة           

وميكن لألشخاص الذين يعتقدون أهنم تعرضوا      . ، مبوجب تشريعات تركمانستان   )واملعوقون
  ). من الدستور٧املادة (للتمييز اللجوء إىل احملكمة 

 أو لـديها    رمان املرأة من العمالة واحلد من رواتبها لكوهنا حامالً        وحيظر القانون ح    -٢٦
، وبالنـسبة   )أو لديها طفل معوق دون السادسة عشرة من العمـر         (أطفال دون سن الثالثة     

وعنـدما يـرفض    .  عاماً ١٤ عندما يكون لديها أطفال تقل أعمارهم عن         -للمرأة العازبة   
. إن عليه إبالغها بأسباب الـرفض خطيـاً       صاحب العمل توظيف امرأة من هذه الفئات، ف       
ويعترب الرفض غري   ).  من الدستور  ٢٤١املادة  (وميكن الطعن يف رفض التوظيف أمام احملكمة        
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عن الفصل التعسفي للمرأة لألسباب نفسها كجرمية        فضالً   املربر لتوظيف املرأة ألهنا حامل،    
كمـا حيظـر    ). ئي لتركمانستان  من القانون اجلنا   ١٥٢املادة  (يعاقب عليها يف تركمانستان     

القانون طرد صاحب العمل للنساء احلوامل والنساء الاليت لديهن أطفال دون سـن الثالثـة               
 عندما يكون   -، واألمهات العازبات    )دون السادسة عشرة من العمر     لديهن طفل معوق   أو(

  ).ل من قانون العم٢٤١ من املادة ٣اجلزء  ( عاما١٤ًلديهن أطفال تقل أعمارهم عن 
يضمن دستور تركمانستان وقوانني البالد جلميع املواطنني،، دون أي متييز على أساس              -٢٧

 من  ٤٣  للمادة وفقاًو. اجلنس، احلماية القانونية، مبا يف ذلك القضائية، من مجيع أشكال التمييز          
الدستور ُتكفل احلماية القضائية للشرف والكرامة واحلقوق واحلريات الشخـصية والـسياسية          

وللمواطنني احلق يف الطعن قضائياً يف القـرارات        . لإلنسان واملواطن مبوجب الدستور والقوانني    
  .واإلجراءات اليت تتخذها اهليئات احلكومية، واجلمعيات العامة واملسؤولون

احملكمة للمطالبة بالتعويض عن    إىل  وحيق للمواطنني دون متييز بسبب اجلنس اللجوء          -٢٨
عنوية النامجة عن األعمال غري املشروعة من جانـب وكـاالت الدولـة             األضرار املادية وامل  

  ). من الدستور٤٤املادة (واملنظمات األخرى، وموظفيها، وكذلك من جانب األفراد 
ومتارس السلطة القـضائية    .  للدستور تعود السلطة القضائية للمحاكم وحدها      وفقاًو  -٢٩

والـسلطة  . من احملاكم اليت حيددها القـانون     من قبل احملكمة العليا يف تركمانستان وغريها        
القضائية مكلفة حبماية حقوق املواطنني وحرياهتم ومصاحل الدولة واملصاحل العامة اليت حيميها            

وجتري إقامة العدل على أساس املساواة واملقاضاة       ).  من الدستور  ١٠٠-٩٩املادتان  (القانون  
ات القضائية واألحكام وغريها من أوامـر       وللطرفني احلق يف استئناف القرار    . بني األطراف 

ومجيع األشخاص الـذين يقيمـون يف       ).  من الدستور  ١٠٧املادة  (احملاكم يف تركمانستان    
تركمانستان متساوون أمام احملكمة عند النظر يف دعواهم وهم يتمتعون باحلق يف حماكمـة              

ويقدم . ن مراحل الدعوى  ويعترف باحلق يف املساعدة القانونية يف أي مرحلة م        . عادلة وعلنية 
 ١٠٨املادة  (املساعدة القانونية للمواطنني واملنظمات احملامون وغريهم من األفراد واملنظمات          

  ).من الدستور
تقوم ) ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥( من قانون احملاكم يف تركمانستان       ٥ للمادة   وفقاًو  -٣٠

يات واملقاضاة وعلى أساس    العدالة يف تركمانستان على أساس من املساواة يف احلقوق واحلر         
املساواة بني اجلميع أمام القانون، بغض النظر عن اجلنسية أو العرق أو اجلنس أو األصـل أو                 
املمتلكات أو الصفة الرمسية أو مكان اإلقامة أو اللغة أو الدين أو املعتقـدات الـسياسية أو                 

خرى املنصوص عليها   عن الظروف األ   فضالً   االنتماء أو عدم االنتماء إىل أي حزب سياسي،       
  .يف قوانني تركمانستان

احملاماة واملمارسة القانونية يف    "، اعتمد الربملان قانون     ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠وبتاريخ    -٣١
 من القانون، تكفل الدولة توفري كل أشكال املشورة القانونية          ٤ للمادة   وفقاًو". تركمانستان

قوق جلميع األفراد والكيانات علـى أراضـي        وتضمن الدولة املساواة يف احل    . املهنية الالزمة 
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تركمانستان فيما يتعلق بتلقي املساعدة القانونية واملعلومات حول طبيعة هذه املساعدة وطرق     
وتكفل الدولة املعونة القانونية اجملانية للدفاع عن حقوق األفـراد يف بعـض           . احلصول عليها 

  .احلاالت املنصوص عليها يف تشريعات تركمانستان
. لتوفري املساعدة القانونية للسكان     هيئة استشارية قانونية   ٥١تعمل يف تركمانستان      -٣٢

  . رجال٢٩ً و امرأة٢٢ويوجد بني رؤساء هذه اهليئات 
وُتضمن احلماية القضائية للحقوق الشخصية اخلاصة بامللكية وغري اخلاصة بامللكية،            -٣٣

 دون متييـز علـى أسـاس اجلـنس          والشرف والكرامة والسمعة التجارية جلميع املواطنني     
  ). من القانون املدين١٦ و١٥ املادتان(

ويتفـق  . ويستند القانون اجلنائي إىل مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني أمام القـانون             -٣٤
التشريع اجلنائي لتركمانستان مع املعايري الدولية املقبولة عموماً، وال يتضمن أيـة قواعـد أو     

فالقانون اجلنائي يعطي النساء، باملقارنة مع الرجـال،        . ييز ضد املرأة  لوائح تنطوي على التم   
مسؤولية خمففة يف بعض الظروف، من ذلك حال املذنبة احلامل أو وجود األسرة الكبرية أو               

ليلـة  "ويصدر يف كل عام، يف      ).  من القانون اجلنائي   ٧٨ و ٧املادتان  (عدد األطفال الصغار    
 هلـذا  وطبقاً. ، قرار من رئيس اجلمهورية بالعفو عن احملكومني   املقدسة لدى التركمان  " القدر

  .السجن مجيع النساء السجينات تقريباًعقوبة القانون اإلنساين تعفى من الفترة املتبقية من 
وحيظى الرعايا األجانب والالجئون وعدميو اجلنسية من اجلنسني باحلقوق واحلريات            -٣٥

وعمالً على توفري احلماية حلقوقهم االقتصادية واملعنويـة        . املتاحة للمواطنني من تركمانستان   
 مـن قـانون     ٣ من دستور تركمانستان، واملـادة       ٨املادة  (ُيضمن هلم الوصول إىل العدالة      

  ).١٩٩٧يوليه / متوز١٢املؤرخ يف " بشأن الالجئني"تركمانستان 
"  تركمانـستان  الوضع القانوين للمواطنني األجانب يف    "  من قانون    ٢١ للمادة   وفقاً  -٣٦

، يتمتع املواطنون األجانب يف تركمانـستان       )١٩٩٣أكتوبر  /تشرين األول / تشرين األول  ٨(
عن البعثات الدبلوماسية    فضالً   باحلق يف االستئناف أمام احملاكم واهليئات احلكومية األخرى،       

. خـرى والقنصلية لبلداهنم حلماية حقوقهم الشخصية واحلقوق اخلاصة بامللكية واحلقوق األ         
  .ويتمتع األجانب أمام احملاكم بنفس احلقوق اإلجرائية اليت يتمتع هبا مواطنو تركمانستان

مبن ويف سياق تطوير احلق الدستوري يف احلماية القضائية ملصاحل وحقوق املواطنني،              -٣٧
تصرفات يف  أمام احملاكم الطعن"املتعلق بإجراءات النساء، اعتمدت تركمانستان القانون    فيهم  

اهليئات احلكومية واجلمعيات العامة واحلكومات احمللية واملسؤولني الذين ينتهكون احلقـوق           
ميكن لكـل مـواطن،    و.١٩٩٨فرباير / شباط٦املؤرخ يف  " واحلريات الدستورية للمواطنني  

 كان أم أنثى، انتهكت حقوقه الدستورية، أو جرى التعدي عليها أو وضعت احلـواجز    ذكراً
 لإلجـراءات   وفقـاً ويتعني النظر يف كل شكوى تقـدم        .  يلجاً إىل احملاكم   أمام تنفيذها، أن  
  ). من القانون٥ و٢املادتان (وحيظر رفض قبول أية شكوى . املنصوص عليها
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الطعـون املقدمـة مـن      " ومن األدوات اهلامة إلعمال حقوق املرأة ومحايتها قانون           -٣٨
جيوز للمواطنني التوجه   . ١٩٩٩يناير  /الثاين كانون   ١٤املؤرخ  " املواطنني وإجراءات النظر فيها   

 بطعن إىل تلك األجهزة واملؤسسات واملنظمات، أو ألولئك املسؤولني، ممن له            ً أو خطيا  ًشفويا
 من القانون حيظر قبول الطعن أو رفضه علـى          ٤ للمادة   وفقاًو. صلة مباشرة بالبت يف املسألة    

نظمات واملسؤولني أن ينظـروا يف الطعـن   ويتعني على اهليئات واملؤسسات وامل. أساس اجلنس 
على الفور وبصورة موضوعية وشاملة، وأن يعملوا، استناداً إىل املربرات الالزمة، على استعادة             

  ).  من القانون١١املادة (املواطنني حلقوقهم أو إزالة العقبات اليت حتول دون إعماهلا 
ركمانية املتعلقـة بـالزواج     وينشئ دستور تركمانستان، هو ومدونة القوانني الت        - ٣٩

وجيـوز  . واألسرة، الضمانات القانونية للمساواة بني املرأة والرجل يف العالقات الزوجيـة       
ويتمتع الزوجـان حبقـوق متـساوية يف        . رأة الزواج وتكوين أسرة بالتراضي    ملللرجل وا 

و بوسـائل   ويعترب الزواج الذي يتم باإلكراه أ     ).  من الدستور  ٢٧  املادة(العالقات األسرية   
ويتمتع الزوجان حبقوق متساوية يف امللكيـة  ).  من املدونة٤٨  املادة(احتيالية الغياً وباطالً   

 بالعمل املرتيل ورعاية األطفال، أو مل يكن لديه دخـل حيققـه             ًوإن كان أحدمها مشغوال   
وال جيوز للـزوج، دون موافقـة       ).  من املدونة  ٢١  املادة(بنفسه ألسباب وجيهة أخرى     

ة، الشروع يف إجراءات الطالق أثناء احلمل وملدة سنة واحدة بعـد والدة الطفـل               الزوج
وللمواطنني يف تركمانستان احلق يف الزواج من الرعايا األجانـب         ).  من املدونة  ٣٣املادة  (

  ). من املدونة١٤املادة (واألشخاص عدميي اجلنسية 
إىل دستور تركمانـستان،  وتستند أنشطة هيئات الدولة ومؤسساهتا يف تركمانستان          -٤٠

وسيادة القانون  . والقوانني واملعايري القانونية، اليت حتظر ظهور مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          
 مـن  ٥ للمـادة  وفقاًو. هي املبدأ الدستوري الذي حيكم عمل سلطة الدولة يف تركمانستان 

.  والنظام الدسـتوري   الدستور فإن الدولة ومجيع أجهزهتا واملسؤولني فيها ملزمون بالقانون        
ويتم نشر الصكوك القانونية الصادرة عن هيئات الدولة إلطالع اجلمهور عليهـا أو تعمـم               

وتعترب الصكوك اليت متس حقوق وحريات املواطنني، وال تتاح أمام اجلمهور،           . بطرق أخرى 
  .باطلة من حلظة اعتمادها

الصكوك القانونية اليت تتعارض     من الدستور فإن القوانني وغريها من        ٥ للمادة   وفقاًو  -٤١
" بشأن الصكوك القانونية املعيارية   " لقانون تركمانستان    وفقاً. مع الدستور ليس هلا قوة قانونية     

، تنظم القوانني وحـدها احلريـات األساسـية وحقـوق           )٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧(
ون فـإن األعمـال      من القـان   ٣١ للمادة   وفقاً. ومسؤوليات املواطنني وسبل محايتهم وأمنهم    

القانونية واألعمال املعيارية املعتمدة من قبل الوزارات واهليئات املركزية األخرى إلدارة الدولـة        
والسلطات احمللية وتلك التابعة ملدينة عشق أباد ختضع للتسجيل اإللزامي لدى وزارة العـدل،              

هذا اإلجـراء يلغـي   . الدويتم من خالل هذا التسجيل التحقق من امتثاهلا للدستور وقوانني الب      
وتدخل الـصكوك   . إمكانية نفاذ الصكوك املعيارية اليت حتتوي على أي تدابري متييزية ضد املرأة           

املعيارية الصادرة الوزارات واحلكومة املركزية يف تركمانستان، أو عن حكام املقاطعات وحمافظ            
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نشرها يف اجلريدة الرمسيـة أو      مدينة عشق أباد، واملسجلة أصوالً لدى الدولة حيز التنفيذ بعد           
  .إعالهنا على املأل، إذا كانت هذه الصكوك نفسها ال حتدد إجراء معيناً لدخوهلا حيز النفاذ

تشكل أنشطة مكتب املدعي العام ضمانة هامة ضد التمييز وضد اعتمـاد أجهـزة              و  -٤٢
بالتطبيق الـدقيق والثابـت     وتتكفل النيابة العامة نيابة عن الدولة       . الدولة لقوانني متيز ضد املرأة    

لقوانني البلد وللقرارات الرئاسية من قبل اهليئات احلكومية والـسلطات احملليـة والكيانـات              
).  من الدستور  ١١٠املادة  (االقتصادية واملنظمات واملؤسسات واجلمعيات واملسؤولني واألفراد       

ومؤسـسات الدولـة    كما تتأكد من االمتثال للقانون يف األنشطة اليت تضطلع هبـا أجهـزة              
 ١٥ مـن القـانون الـصادر يف         ٣ و ١املادتان  (القانونية اليت تعتمدها هذه اهليئات       واألفعال

  ). خبصوص مكتب املدعي العام٢٠٠٩أغسطس /آب
وكجزء من أنشطته، يضمن مكتب املدعي العام تكفل الدولـة بـاحترام حقـوق             -٤٣

 أو العرق أو اإلثنيـة أو اجلـنس أو          وحريات الفرد واملواطن، دون متييز على أساس اجلنسية       
أو امللكية أو العمل أو مكان اإلقامة أو اللغة أو املوقف مـن الـدين أو املعتقـدات                   األصل

وال ميكن احلد من احلقوق واحلريات . السياسية أو االنتماء احلزيب أو عدم االنتماء ألي حزب 
لكشف عن املعلومـات املتعلقـة   وحيظر ا. إال على أساس القانون وبالطريقة اليت ينص عليها       

خبصوصية الشخص الذي متس شرفه أو كرامته أو اليت حيتمل أن تقوض حقوقه ومـصاحله               
  ). من القانون٧املادة (املشروعة، باستثناء ما هو منصوص عليه يف القانون 

وجيوز للمدعي العام، إذا كان يرى أن وجود حكم ما ال يتوافق مع القـانون أو أن     -٤٤
  :رتكبه مسؤول ينتهك أو حيد من حقوق املرأة، أن يقوم مبا يليفعالً ا

  األحكام القانونية وأفعال املسؤولني الذين ينتهكون القانون؛الطعن يف   )أ(  
  إصدار أمر بوقف االنتهاكات اجلسيمة لقوانني تركمانستان؛  )ب(  
اختاذ قرار على النحو املنصوص عليه يف القانون لفـتح دعـوى جنائيـة                )ج(  

  تأديبية أو إدارية؛ أو
 وفقـاً اللجوء، لألسباب املنصوص عليها يف تـشريعات تركمانـستان و           )د(  

لإلجراءات اليت حتددها، إىل احملكمة من أجل محاية احلقوق واملصاحل املـشروعة للمـواطنني      
  والدولة واملؤسسات واملنظمات واملؤسسات؛

ات واملنظمات اليت خرقت    تنبيه هيئات اإلدارة ومديري الشركات واملؤسس       ) ه(  
قوانني تركمانستان، أو السلطة األعلى، لوجوب تصحيح انتهاكات القانون والقضاء علـى            

  األسباب والظروف اليت سامهت يف ارتكاهبا؛
 لتشريعات تركمانستان، اختاذ خطوات ملقاضاة املـسؤولني الـذين          وفقاً  )و(  

 للشركات واملؤسسات واملنظمـات     ينتهكون حقوق اإلنسان واحلريات واملصاحل املشروعة     
  ). من القانون٣٨املادة (
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ومتثل النقابات، بصفتها   . كما يشكل نشاط النقابات ضمانة ضد التمييز ضد املرأة          -٤٥
وتدافع عن حقوقهم ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعيـة،       أعضاءها  مجعيات عامة مستقلة،    
 أو تعليق أي مـن القـرارات الـيت          وحيق للنقابات أن تطلب إلغاء    . وغري ذلك من جماالت   

إدارة الشركات إذا كانت حتد من حقوق ومصاحل املواطنني وكانت خمالفة للقـانون              اختذهتا
  ). من النظام األساسي للنقابات١٤ املادة(

، وهـي    ٦ ٦٧٢، بلغ عدد النقابـات املهنيـة        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -٤٦
 يف  ٣٠,٥) ٤٩٢ ٧٢٦( يف املائة من النـساء       ٤٥,٨ من بينهم     عضواً ١ ٠٧٦ ٧١٢ تضم

، )، مبا يف ذلك النـساء الـشابات       ٣٢٨ ٨٥٢( سنة   ٣٠املائة من الذين تقل أعمارهم عن       
)  امرأة ٥٩٠بينهم  (من رجال األعمال    ١ ٤٦٠و) ٣٢٤ ١٦٨( يف املائة من العمال      ٣٠,١و
ني غـري    يف املائـة مـن املـزارع       ٣٤,٢ و )٤٠٠ ٣٢٤( يف املائة من املـزارعني       ٣٧,٢و

  ).٤٤ ١١٤( يف املائة من النساء ١٢، بينهم )٣٦٧ ٦٢٠( املالكني
ويقوم االحتاد النسائي لتركمانستان بتعزيز حقوق املرأة، وهو مؤسسة عامة مستقلة،             -٤٧

ميتد تنظيمها إىل مجيع املراكز اإلدارية واملدن والقرى واملؤسسات التعليميـة والـشركات              
  ).واملؤسسات يف البالد

على التعليم وتكفل حصوهلا تضمن سياسة الدولة اجلنسانية للمرأة حقوقا متساوية،   و  -٤٨
ومشاركتها يف احلياة العامة يف ظل ظروف من املساواة مع الرجل يف الفرص فيمـا يتعلـق                 

وال تسمح عادات وتقاليد الـشعب      . باألنشطة العملية واملشاركة يف شؤون اجملتمع والدولة      
ومما . رأة املقهورة أو احملتلة يف موقع غري متكافئ يف األسرة أو يف اجملتمعالتركماين أن تكون امل

له أمهية كبرية يف هذا الصدد سياسة استمرار إحياء األسس الروحية واألخالقية لألمة، وهي              
وهي سياسة  . متكن املرأة من أن تتمتع مبكانة اجتماعية عالية وأن يكون هلا دورها يف بلد حر              

  .تستبعد أي موقف متييزي أو مهني ضدهنتشجع النساء و
، علـى أنـواع     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٧وينص قانون احلماية االجتماعية، املعتمد يف         -٤٩

من ذلك استحقاق . خمتلفة من املنح احلكومية لتمكني املرأة من ممارسة حقوقها كاملة يف اجملتمع           
اخلاصـة باحلمـل والـوالدة      واإلعانة احلكومية   ) الفصل اخلامس عشر من القانون    (األمومة  

  ).الفصل السابع عشر من القانون(وبدل رعاية األطفال ) السادس عشر من القانون الفصل(
 املتعلق بالتعليم الضمانات اليت تقدمها الدولة       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥حيدد قانون     -٥٠

ـ       . حلقوق املواطنني يف جمال التعليم     يم دون  ويضمن القانون حصول مجيع املواطنني على التعل
أو األصل أو مكان اإلقامة أو املوقف من         أو اللغة  متييز على أساس اجلنس أو العرق أو اإلثنية       

  .الدين واملعتقد أو العمر أو احلالة الصحية أو املركز االجتماعي أو املادي أو املهين
 من القـوانني،    يف تركمانستان عدداً  ) الربملان(وقد اعتمد جملس الشورى اإلسالمي        -٥١
  :يف ذلك ما مت تدوينه مبا يتماشى مع املعايري الدولية، ومن ذلك ما يلي مبا
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   بشأن محاية الصحة العامة؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥القانون املؤرخ  •
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار١٧قانون الرعاية االجتماعية  •
 بشأن الضمانات اليت تقـدمها الدولـة        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤قانون   •

   املساواة للمرأة؛الحترام
  ؛٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٤قانون مكافحة االجتار بالبشر يف  •
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان١٨قانون العمل، يف  •
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان١٨قانون اإلجراءات اجلنائية، يف  •
 ١٨قانون محاية وتشجيع الرضاعة الطبيعية واملتطلبات الالزمة ألغذية األطفال، يف            •

  ؛٢٠٠٩أبريل /نيسان
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان١٨، يف  وسالمتهاقانون جودة املنتجات الغذائية •
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٥ قانون احملاكم، يف •
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٥قانون مكتب املدعي العام، يف  •
 ١٥قانون الدعم الذي تقدمـه الدولـة للمؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة،               •

  ؛٢٠٠٩أغسطس /آب
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٥قانون التعليم، يف  •
  ؛٢٠١٠مايو / أيار١٠، يف )اإلصدار اجلديد(قانون العقوبات  •
  .٢٠١٠مايو / أيار١٠قانون نقابة احملامني ومهنة احملاماة، يف  •
ويقوم املعهد الوطين التركماين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لـرئيس الـبالد              -٥٢

لتعاون يف أوروبا، بتنظيم سلسلة     باالشتراك مع وزارة اخلارجية واملركز التابع ملنظمة األمن وا        
وعلـى  . حلقات دراسية مدهتا يومان ملوظفي إنفاذ القانون يف مجيع املناطق ويف عشق أبـاد             

تنفيذ القـانون الـدويل حلقـوق       : "سبيل املثال، عقدت حلقات عمل حول املواضيع التالية       
إلنسان يف جمال إقامة    معايري الدولية حلقوق ا   "،  )٢٠٠٧" (اإلنسان يف النظام القانوين الوطين    

  ).٢٠٠٩ ("املعايري القانونية الدولية يف جمال العدالة اجلنائية"، )٢٠٠٨" (العدل
املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التـابع لـرئيس          ، نظم ٢٠٠٧ويف عام     -٥٣

البالد، وذلك بالتعاون مع ممثل صندوق األمم املتحدة للـسكان، دورة تدريبيـة بعنـوان               
الرؤسـاء  (ملمثلي السلطات احمللية    " سانية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اجلن"

وقـدم هـذا    . ونواب الرؤساء وأعضاء اجملالس احمللية على مستوى القرية واحملافظة واملنطقة         
التدريب تفسريات حول مواضيع حمددة بشأن كيفية التكيف مع اقتصاد السوق وتـشجيع             

وتعرف املشاركون يف احللقة الدراسية  . رشحات يف انتخابات اهليئات التمثيلية    ودعم النساء امل  
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على األحكام واملبادئ األساسية للصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبماية حقوق وحريـات            
املرأة وعلى معايري وأحكام القانون التركماين اليت تنظم قضايا املساواة بني الرجل واملـرأة يف            

  .ياسية واالجتماعيةاحلياة الس
وقد نظم املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان بالتعاون مع وزارة اخلارجيـة              -٥٤

ووفد صندوق األمم املتحدة للسكان يف تركمانستان عدداً من احللقات الدراسـية ملمثلـي              
  :هيئات إنفاذ القانون واحلكومة احمللية واملنظمات العامة يف املسائل التالية

التنفيذ العملي لقانون الضمانات اليت توفرها الدولة الحترام املساواة بـني             )أ(  
  ؛)٢٠٠٨(املرأة واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

التعريف بالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           )ب(  
  ؛)٢٠٠٩(ضد املرأة واملالحظات اخلتامية للجنة 

زيادة الوعي بدور املرأة يف اجملتمع، وتنفيذ احلقوق اإلجنابية واملساواة بـني              )ج(  
  ).٢٠١٠(اجلنسني، كجزء من الذكرى اخلامسة عشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

 لعمل املعهد الوطين التركمـاين للدميقراطيـة وحقـوق          يف الوقت احلاضر واستناداً     -٥٥
ار بناء حول حقوق اإلنسان، جيري العمل على تنفيذ مشروع          اإلنسان وعمالً على تعزيز حو    

مشترك بني املفوضية األوروبية ومفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتت            
 وهو مـشروع أطلقتـه      ،" ومحايتها تعزيز قدرة تركمانستان لتعزيز حقوق اإلنسان     "عنوان  
 وسيستمر حىت   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢بدأ هذا املشروع الطويل األجل يف       . احلكومة

وهو يهدف إىل تشجيع احلوار الدائم والبناء بني مؤسسات الدولة واملنظمـات           .٢٠١٢ عام
ويتوخى هذا املشروع تنفيذ عدة مهـام       . الدولية بشأن القضايا ذات الصلة حبقوق اإلنسان      

  :مترابطة هي كما يلي
لدولة واملنظمات الدوليـة بـشأن      إقامة حوار دائم وبناء بني مؤسسات ا        )أ(  

  املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
  إقامة االتصاالت الدولية، ودراسة التجارب اإلجيابية للبلدان األجنبية؛  )ب(  
املتعلقة حبقوق اإلنـسان باللغـة      ) املعلومات(وطنية للموارد   إنشاء قاعدة     )ج(  

  الرمسية، وتدريب املهنيني احملليني؛
لي هياكل الدولة واجلمهور على نطاق واسـع علـى حقـوق            إطالع ممث   )د(  

  .شر املعلومات القانونية الوطنية والدولية وتنظيم احملافل الدولية والتدريبناإلنسان من خالل 
وكجزء من مشروع مشترك بني وزارة اخلارجية واملعهد الوطين للدميقراطية وحقوق             -٥٦

  :نحو التايلاإلنسان، مت تنظيم سلسلة من الندوات على ال



CEDAW/C/TKM/3-4 

GE.11-41608 20 

من قضاة ومـدعني عـامني وحمققـني    (للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون      )أ(  
، يف مجيع احملافظات ويف عشق أباد، لتقدمي املشورة هلـم بـشأن املعـايري               )وحمامني وشرطة 

واآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية، واألنشطة املتصلة حبماية حقوق           
يونيو / حزيران ٢٩-٧(واخلربة العملية ملختلف اهلياكل املؤسسية لدى دول األجنبية         اإلنسان،  
  ؛)٢٠١٠

ملمثلي إدارات التعليم والصحة والرفاه يف احملافظات وعشق أباد، وملمـثلني             )ب(  
عن االحتاد النسائي، واحتاد الشباب الذي حيمل اسم خمتومكويل، واملركز الوطين لنقابـات             

لزيادة الوعي بعمل منظومة األمم املتحدة يف ميدان حقوق          إنفاذ القانون، العمال، ووكاالت   
اإلنسان، وإعداد التقارير الوطنية يف تركمانستان لتنفيذ أحكام االتفاقيات املتعلقـة حبقـوق      
اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واملتابعـة علـى                 

  ).٢٠١٠أغسطس / آب٢٩-١٦(املستوى الوطين 
  .وشارك يف احللقات الدراسية خرباء دوليون ووطنيون يف جمال محاية حقوق اإلنسان

  ٣املادة     
  كفالة تطور املرأة وتقدمها

 مجيع أشـكال    وتعمل تركمانستان باستمرار على تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على          -٥٧
ضمان ممارسة املرأة ومتتعهـا حبقـوق        ومنهاج عمل بيجني، و    استراتيجيةالتمييز ضد املرأة و   

ومنذ األيام األوىل لالستقالل،    . اإلنسان واحلريات األساسية على أساس املساواة بني اجلنسني       
هتدف السياسات اجلنسانية يف البالد إىل وضع تـدابري الـدعم الـسياسي واالقتـصادي               

 يف مجيع جماالت احلياة     واالجتماعي واملؤسسي والقانوين، وضمان املشاركة املتساوية للمرأة      
العامة، والعمل على تنفيذ املبدأ الدستوري املتمثل يف املساواة أمام القانون، وخلـق فـرص               

  . متساوية للنساء والرجال
وعمالً على تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية برنامج عمل األمم املتحدة ومؤمتر بكني،              -٥٨

 سـتراتيجية ، وهي حتدد اال   ٢٠١٠-٢٠٠٥ة  وضعت تركمانستان خطة العمل الوطنية للفتر     
وتسعى خطة العمل الوطنية إىل تطبيق مبـدأ        . الشاملة وأولويات سياسة الدولة املتعلقة باملرأة     

 لدستور تركمانستان   وفقاًاملساواة يف احلقوق واحلريات، خللق فرص جديدة للنساء والرجال          
، مع  )١٩٩٥بيجني،  (الرابع املعين باملرأة    وااللتزامات الدولية للبالد وتوصيات املؤمتر العاملي       

وتشمل االجتاهات ذات األولوية يف خطة العمل . مراعاة الوضع االجتماعي واالقتصادي للبلد
زيادة إدماج املرأة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية       :  ما يلي  ٢٠١٠-٢٠٠٥الوطنية للفترة   

كومة واإلدارة وصياغة وإدارة صنع القـرار،       والثقافية لتركمانستان، وتعزيز دور املرأة يف احل      
واملرأة واالقتصاد، واملرأة واإلعالم، واملرأة والبيئة، وتوفري التعليم والتدريب للمرأة، وحقوق           
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وأعدت خطة عمل وطنية لضمان املساواة للمرأة، مبـشاركة  . املرأة، واملرأة والرعاية الصحية 
  . ممثلني عن الربملان والوزارات واجلمعيات

االحتاد النسائي اجمللس املـشترك بـني        ألغراض تنفيذ خطة العمل الوطنية، أنشئ يف        -٥٩
ويلعب هذا اجمللس   . الوكاالت، وهو يتألف من ممثلني عن الربملان، وهياكل الدولة واجلمعيات         

ويقوم أعضاء اجمللس برصد تنفيذ برنامج العمل الوطين        .  لتنفيذ خطة العمل الوطنية    ً تنسيقيا ًدورا
ويعقد اجمللس املشاورات واحللقات الدراسـية      . يف العاصمة ويف احملافظات واملناطق من البالد      
كما تعقد اللقاءات بشكل دوري، وجتري دراسة   . واملوائد املستديرة والدورات التدريبية بانتظام    

  .الطويلالنتائج اإلجيابية لتنفيذ خطة عمل وطنية وتعيني األهداف والوسائل لتحقيقها على املدى 
وقد أدرجت املعايري الدولية املفاهيمية بشأن حقوق اإلنـسان واحلريـات وإعطـاء               -٦٠

انضمت تركمانستان إىل الصكوك    . األولوية حلقوق املرأة يف الدستور والقوانني يف تركمانستان       
ـ              وق الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلعالنات واالتفاقيات املتعلقـة حبق

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،        : اإلنسان للمرأة، ومن بينها   
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال           

حلقـوق  التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة ا             
بـشأن املـساواة يف األجـور       ) ١٩٥١(١٠٠السياسية للمرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية       

للعاملني والعـامالت عـن العمـل ذي القيمـة املتـساوية، واتفاقيـة منظمـة العمـل                  
بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة           ) ١٩٥٨(١١١ الدولية

عرب الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء          اجلرمية املنظمة   
 ٤. واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، وغريهـا     

 على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،         التركماينالربملان  صدق   ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول
 الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد  ٢٠٠٩، ١٨أبريل  /نيسان
 ، صادق الربملان على اتفاقية حقوق املعوقني، كما صـادق          ٢٠٠٨سبتمرب    / أيلول ٤ويف  . املرأة
 على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          ٢٠٠٩ أبريل/نيسان١٨يف  

  .ضد املرأة
خل يف إطار اختصاص جملس الوزراء أعمال اإلدارة والتنظيم على مستوى الدولة وتد  -٦١

وضع واعتماد الربامج العامـة للتنميـة       سيما    وال للمسائل املتصلة مبساواة املرأة يف احلقوق،     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك دعم ومحاية األمومة والطفولة، وتعزيز حقوق            

  . وضع املرأة يف اجملتمع، وضمان تنفيذ هذه احلقوقاملرأة وحتسني
يتم توفري املساواة يف احلصول على دعم ومحاية األمومة والطفولة عن طريق برنامج               -٦٢

 التنميـة االقتـصادية والـسياسية       استراتيجية"، والربنامج الوطين    )١٩٩٥" (الصحة العامة "
ئيس البالد، وبرنامج حتقيق التحوالت يف      ، التابع لر   "٢٠٢٠والثقافية خالل الفترة حىت عام      

، ٢٠٢٠الظروف املعيشية للسكان يف القرى واملدن والبلدات واملدن الرئيسية حـىت عـام              
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، ٢٠٣٠-٢٠١١والربنامج الوطين للتنمية االجتماعية واالقتصادية لتركمانـستان للفتـرة          
د للفتـرة حـىت     وتصميم التنمية االجتماعية واالقتصادية للمقاطعات ومدينة عـشق أبـا         

وتدخل القضايا املتـصلة بتطـوير العمليـات        . ، والربامج االجتماعية األخرى   ٢٠١٢ عام
الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان يف مسؤولية املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنـسان            
ويعمل املعهد على تنفيذ برنامج التحول الدميقراطي املفاهيمي لتركمانـستان، وإىل حتقيـق             

زيد من تعزيز بنية الدولة، وحتسني النظام القانوين ومحاية حقوق املواطنني وتنمية اجملتمـع              امل
وتركز الدراسات العلمية اليت جيريها املعهد على املسائل العمليـة هبـدف صـياغة              . املدين

توصيات حمددة لتحقيق مبادرات رئيس الدولة يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز التحـوالت             
وجيري تنفيذ العديـد مـن توصـيات        .  اجلارية بصورة حيوية يف تركمانستان     الدميقراطية

ويتضمن العنصر القـانوين    . ومقترحات املعهد كجزء من عملية بناء اهليكل القانوين للدولة        
السائد يف أنشطة املعهد رصد التشريعات والصكوك القانونية الدولية، ووضـع مقترحـات             

ية بشأن املسائل املتصلة بالتنظيم القانوين للعالقـات يف  وتوصيات موجهة إىل اهليئات احلكوم  
ويـوفر  . جماالت خمتلفة من احلياة االجتماعية واملشاركة املباشرة يف صياغة مشاريع القوانني          

املعهد وحدة خاصة هي املسؤولة على وجه التحديد عن تلقي البالغات املقدمة من األفـراد               
وترسل التقارير التحليلية   . تقدم االقتراحات إىل احلكومة   والنظر فيها وجتميعها وحتليلها، كما      

اليت أعدت بعد النظر يف هذه البالغات إىل اإلدارات والوزارات واملؤسسات، مـن أجـل               
  معاجلة األسباب والظروف اليت تسهم يف انتهاكات حقوق اإلنسان

اجملتمعية بصورة وعمالً على زيادة الوعي العام، تقوم الوكاالت احلكومية واملنظمات   -٦٣
ويعقد الربملان الوطين املناقشات . مستمرة بالعمل التثقيفي اخلاص بقضايا املساواة بني اجلنسني 

واملوائد املستديرة واالجتماعات الرفيعة املستوى مع جمتمع األعمـال يف القـضايا املتـصلة              
  .باملساواة بني اجلنسني

ون يف عشق آباد ندوة بشأن منـع        ، نظم مركز منظمة األمن والتعا     ٢٠٠٩ويف آب     -٦٤
 مـن خمتلـف املؤسـسات التركمانيـة      ممثالً ٤٥وأكد أكثر من    . ومكافحة االجتار بالبشر  

واملنظمات الدولية والسفارات اليت شاركت يف الندوة على أمهية تبادل اخلربات الدوليـة يف              
باإلضـافة إىل   . جمال مكافحة خمتلف أشكال االجتار بالبشر، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي          

ذلك، اطلع املشاركون يف الندوة على املعايري الدولية وتـشريعات تركمانـستان يف جمـال               
  .مكافحة االجتار بالبشر، وتعرفوا على خطة عمل املنظمة ومعايري األمم املتحدة يف هذا اجملال

شق ، نظم املركز ندوة منظمة األمن والتعاون يف ع        ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٦٥
وخالل الندوة نوقشت   . أباد، وذلك بالتعاون مع املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان        

الصكوك القانونية الدولية اليت تضمن محاية وتعزيز املساواة بني اجلنسني، والقضايا املتـصلة             
 عن آليات تطبيق القـانون     فضالً   بتحسني التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالشؤون اجلنسانية،      

  .وتنفيذ مزيد من الرصد
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، نظم الربملان، بالتعاون مع مركز املنظمة يف        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    -٦٦
وشارك مخس وعشرون   . عشق أباد، حلقة دراسية حول تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة          

دميقراطيـة  امرأة، بينهن نواب من غرب البلقان وآسيا الوسطى، وممثلون عن املعهد الوطين لل            
. وحقوق اإلنسان واالحتاد النسائي، والسلطات احمللية واجلمعيـات والـشباب والطـالب           

يف جمـال   سيما    وال وتركزت املناقشات على أمهية مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسة،         
باإلضافة إىل ذلك، جرى تبادل لوجهات النظر بـشأن القـضايا           . تطوير وتنفيذ التشريعات  

  . بتعزيز املساواة بني اجلنسني، وزيادة دور املرأة يف عملية صنع القراراملتصلة
وبالتعاون مع وزارة اخلارجية وصندوق األمم املتحدة للسكان، نظم املعهد الـوطين        -٦٧

املعايري " ، مؤمتراً دولياً حول     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤ و ١٣للدميقراطية وحقوق اإلنسان يف     
 من احلكومـات   ١٠٠وحضر ممثلو أكثر من     ". واة بني اجلنسني    الدولية لوضع سياسة للمسا   

والربملانات واجلمعيات واملنظمات الدولية واخلرباء يف جمال املساواة بني اجلنسني من بلـدان             
رابطة الدول املستقلة وتركيا، وتبادلوا اخلربات واملعارف واملعلومات واملمارسات اجليدة يف           

قوق املرأة وزيادة الفرص املتاحة للمرأة لتنفيذ أحكام اتفاقيـة          جمال املساواة بني اجلنسني وح    
. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة             

وخالل املؤمتر نوقش التقدم احملرز والصعوبات املواجهة يف جمال تطوير وتنفيـذ تـشريعات              
اواة بني اجلنسني يف احلقوق والصحة اإلجنابيـة وجمموعـة    تراعي الفوارق بني اجلنسني واملس    

  .كبرية من القضايا األخرى املتصلة باجلنسانية
 ، استضاف املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان،      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    -٦٨

ن، بالتعاون مع وزارة اخلارجية وحبضور ممثلي برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف تركمانـستا             
مؤمتراً دولياً يف الذكرى السنوية الثالثني العتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               

وشارك يف أعمال املؤمتر عدد من النواب وممثلون عـن خمتلـف الـوزارات واإلدارات               . املرأة
كاالت األمم  واجلمعيات التركمانية والبعثات الدبلوماسية املعتمدة يف البالد، واملكاتب احمللية لو         

وخالل . عن املعلمني وطالب معاهد التعليم العايل يف البالد والصحفيني         فضالً   املتحدة الرئيسية، 
املؤمتر مت عرض سلسلة من التقارير املوضوعية بشأن املنظورات العاملية واإلقليميـة، والنتـائج              

  .واألهداف، ودور الصكوك الدولية يف احترام حقوق اإلنسان
ظفو املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان بزيارات دورية جلميع أحناء     ويقوم مو   -٦٩

يشارك يف هذه الندوات عدد مـن اخلـرباء       . البالد، إلجراء الندوات واملشاورات والتدريب    
ويتمكن املشاركون يف الندوات من احلصول      . الدوليني واملتخصصني يف جمال حقوق اإلنسان     

 ذلك الصكوك الدولية ذات الصلة والتوصيات الـصادرة عـن           على الوثائق الالزمة، مبا يف    
  .اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

ويتضمن تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني تطبيق التدابري اهلادفة املخطط هلا كجزء              -٧٠
من الربامج اليت هتدف إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني واإلسراع يف التطبيق العملي للحقوق               
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تصادية واالجتماعية والثقافية والتنظيمية وغريها من التدابري لتعزيز املؤسسات االجتماعية          االق
يعكس كل ذلك واقع التركيز يف       و .مثل األسرة، واألمومة، والعمل، واحلماية الكاملة للمرأة      

هذا البلد على تنفيذ األحكام الرئيسية من االتفاقيات الدولية وقواعد التـشريعات الوطنيـة              
  .تعلقة حبماية حقوق املرأةامل

  ٤املادة     
   وضع تدابري خاصة مؤقتة

وتؤكد تركمانستان على أمهية تعيني األهداف الرئيسية للتنمية السياسية واالجتماعية   -٧١
  .واالقتصادية لضمان احلماية الكاملة حلقوق املرأة من قبل الدولة واجملتمع

ة ملمارسة املرأة، على قدم املـساواة مـع         وتعمل تركمانستان على إعداد بيئة مواتي       -٧٢
وتستمر الدولة يف وضع االستراتيجيات والربامج املناسبة للتعجيل        . الرجل، حلقوقها وحرياهتا  

  .بتحقيق املساواة بني اجلنسني
ويبني حتليل املؤشرات األساسية يف وضع املرأة واملساواة بني اجلنسني يف التنمية أنه مت   -٧٣

وقد . تلف اجملاالت وأن تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني ال يزال مستمراً          إحراز تقدم يف خم   
أنشأت احلكومة اإلطار القانوين واملؤسسي الالزم لضمان التوافق مـع مبـادئ املـساواة              

وقـد اعتمـدت    . والعدالة، وظروف العيش الكرمي جلميع فئات السكان وخاصة النـساء         
د من اجملاالت وهي قوانني يتم تنفيذها بشكل فعال،         تركمانستان قوانني طموحة تغطي العدي    

حيث تتوفر مجيع الشروط الضرورية للتمكن من االستمرار يف التطوير والتحسني، وبصورة            
 للمعايري القانونية الدوليـة     وفقاً من أي وقت مضى، يف اإلطار التشريعي الوطين          أكثر نشاطاً 

عزيز ومحاية املساواة بني اجلنسني من خـالل        لقد كانت مهمة ت   . ومبدأ املساواة بني اجلنسني   
القانون من أولويات السياسة العامة لتركمانستان، واليت تـنص علـى اسـتخدام األدوات              

  .التشريعية الالزمة لتحقيق املساواة بني اجلنسني
وتعمل تركمانستان، بالتعاون مع مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان، على وضع   -٧٤

  .نينها الوطنية تتماشى مع املعايري الدولية ومبادئ املساواة بني اجلنسنيخطة عمل جلعل قوا
ومع ذلـك،   .  بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة    ٢٥ بالتوصية رقم    ًوقد أخذت احلكومة علما     -٧٥

جتدر اإلشارة إىل أن التشريعات التركمانية ال تنص على تدابري خاصة مؤقتة لتحقيـق املـساواة                
وتواصل احلكومـة اختـاذ     .  فيما يتعلق مبمارسة احلريات واحلقوق األساسية      الفعلية بني اجلنسني  

  .اخلطوات الكفيلة بتهيئة البيئة اليت ميكن للمرأة فيها أن تتمتع بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل
، فإن املعـايري املفاهيميـة      ) من االتفاقية  ٢ و ١انظر املادتني   (وكما هو مبني أعاله       -٧٦

وهي تنظم القضايا املتعلقـة      ها يف الدستور تكفل احلقوق واحلريات األساسية      املنصوص علي 
ويتطلب . باملساواة بني اجلنسني وتعطي املزيد من األولوية حلقوق املرأة يف التشريعات الوطنية           

ويف . حتقيق املساواة االجتماعية بني الرجل واملرأة استكمال التحول الدميقراطي يف اجملتمـع           
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ك ترابط وثيق بني تكافؤ الفرص واحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان يف كافة اجملاالت             الواقع، هنا 
. الدولة واجملتمع والعملية الدينامية اجلارية حالياً يف تركمانستان من أجل إشاعة الدميقراطية يف  

فعملية التحول الدميقراطي متكن الرجال والنساء على قدم املساواة من تفعيل قوهتم وقدراهتم             
وكل الظروف مهيأة لتمكني املرأة، من خـالل طـرق          . يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية    

، من إمساع صوهتا، ومحاية مصاحلها، وتشجيع حتوهلا من جمرد مـستفيدة مـن              جديدة متاماً 
  .احلماية االجتماعية إىل شخص ناشط فعال

 ملتطلبات  وفقاًيز يف العمل     من قانون العمل، فإن التما     ٧ من املادة    ٣ و ٢ للفقرتني   وفقاً  -٧٧
الوظيفة أو ملتطلبات احلماية االجتماعية والقانونية املعززة اليت تكفلها الدولة لألشخاص الـذين             

أمـا  . ً، ومبوجب القانون، ال يشكل متييزا     )مبا يف ذلك النساء والقّصر واملعوقون      (حيتاجون إليها 
  .ن هلم احلق يف اللجوء إىل احملكمةالذين يشعرون أهنم قد مت التمييز ضدهم يف العمل فإ

 عن ظروف العمل اخلاصة بالنـساء وصـاحبات          خاصاً يتضمن قانون العمل فصالً     -٧٨
وحيظر حرمان املرأة من فرص العمل أو خفض أجرها ألسباب تتعلـق            . املسؤوليات األسرية 

  ). يف حالة طفل معاق١٦  دون سن ال(بأهنا حامل أو لديها طفل دون سن الثالثة 
ويعاقب القانون مديري الشركات، أو نواهبم، ورؤساء اإلدارات أو نواهبم لرفضهم             -٧٩

ويف حال رفض توظيف املرأة     . توظيف املرأة احلامل أو املرأة اليت لديها طفل دون سن الثالثة          
وميكـن  . ألسباب كهذه فإنه يتعني على صاحب العمل إطالعها على أسباب الرفض خطيا           

وال جيوز لصاحب العمل فصل املرأة احلامل أو املرأة         . لرفض أمام احملكمة  الطعن يف مثل هذا ا    
، إال يف حـاالت  ) يف حالة طفـل معـاق  ١٦  دون سن ال(اليت لديها طفل دون سن الثالثة       

وإذا مت تشغيل امـرأة     . التصفية الكاملة للشركة، واإلمهال اجلسيم، أو حتويل أصول الشركة        
 وقدمت شهادة طبية تثبـت       إهناء العقد إذا كانت حامالً     مبوجب عقد مؤقت، فإنه ال جيوز     

  .حالتها، ويف هذه احلالة يلتزم صاحب العمل بتمديد العقد حىت هناية احلمل
وال يسمح نقل املرأة اليت ينتهي عقدها أثناء فترة احلمل إال إذا مت التوقيع على عقد                  -٨٠

رأة مبوافقة خطية منها وحـىت      ميكن نقل امل   و العمل لشغل وظيفة شاغرة على أساس مؤقت،      
باإلضافة ). ميكن أن يكون لوظيفة شاغرة مناسبة ملؤهالهتا      (هناية فترة محلها إىل موضع آخر       

إىل ذلك، جيب على صاحب العمل أن يعرض على املرأة احلامل الوظائف الـشاغرة الـيت                
 بعـرض   ويلزم صـاحب العمـل    .تستويف الشروط املذكورة أعاله واملتاحة يف مكان عملها       

       وظائف شاغرة يف مكان آخر إذا نص على ذلـك عقـد العمـل أو االتفـاق اجلمـاعي                   
  ). من قانون العمل٢٤١املادة (

 ويف أيام العطل، ويف العمل الليلي أواإلضـايف، أو          حيظر تشغيل النساء احلوامل ليالً      -٨١
همات خاصـة خـارج     عطلة هناية األسبوع واأليام التذكارية العامة، كما حيظر تكليفهن مب         

  .مكان العمل
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لالضـطالع   ً شهرا ١٨وينبغي تعيني النساء ممن لديهن أطفال تقل أعمارهم عن            - ٨٢
بعمل أخف يف حال استحالة أداء مهامهن األصلية مع احملافظة على نفس الدخل حىت يبلغ               

  .ً شهرا١٨الطفل 
ـ             -٨٣ باإلضـافة إىل    ،هراًوحيق للمرأة اليت لديها أطفال تقل أعمارهم عن مثانية عشر ش

وتعطى فتـرات   . الفواصل العامة للراحة والغذاء، احلصول على فواصل إضافية لتغذية طفلها         
. االنقطاع هذه على األقل مرة كل ثالث ساعات وتستمر ملدة ثالثني دقيقة علـى األقـل               

را فإن  كان لدى املرأة اثنان أو أكثر من األطفال الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر شه               وإذا
ويتم تضمني فواصل اإلرضاع . مدة الفاصل الزمين تكون ساعة واحدة على األقل لكل منهما

وجيري ترتيب مدة الفواصل مع صاحب العمـل      . يف وقت العمل ويدفع عنها متوسط األجر      
باالشتراك مع ممثلي النقابات العمالية أو غريها من اهليئات املمثلة للعمال، مع مراعاة رغبات              

 ويف الشركات ذات االستخدام املكثف للعمالة يوفر لإلناث حدائق األطفال، وغرفـة             .األم
  . املرأة الشخصية لإلرضاع، وغرفة لنظافة

 وُتمنح نفس الضمانات واالستحقاقات املتعلقة باألمومة إىل األب الذي يتوىل تربيـة             -٨٤
وع لعالج طويل األجل    يف حال وفاة األم، أو حرماهنا من حقوق كأم أو اخلض          (الطفل لوحده   

  .، وإىل الوصي على الطفل القاصر)يف مؤسسة طبية ويف حاالت عدم توفر رعاية األم والطفل

  ٥املادة     
  األدوار اجلنسانية والقوالب النمطية

تتخذ تركمانستان مجيع التدابري املناسبة لتعديل األمناط االجتماعية والثقافية لـسلوك             -٨٥
قضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة         الرجل واملرأة لتحقيق ال   

وتويل تركمانستان  . على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني أو على أدوار منطية للرجل واملرأة            
 لألمومة بوصفها   ً سليما ًاهتماماً خاصاً لألجيال القادمة، لضمان أن تتضمن التربية األسرية فهما         

واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنساء يف تنشئة األطفـال           وظيفة اجتماعية   
  .وتطورهم، شريطة أن تكون مصاحل األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت

وتتخذ تركمانستان اخلطوات اليت متكن من إحراز تقدم كبري يف القضاء على الصور               -٨٦
 احلكومـة الـيت     استراتيجيةوهتدف  .  بني الرجل واملرأة   النمطية بني اجلنسني وحتقيق املساواة    

 ستراتيجيةومن احملاور املهمة ال. وضعها رئيس البالد إىل ضمان تكافؤ الفرص جلميع املواطنني
. املساواة بني اجلنسني توعية الشباب لتحقيق فهم جديد لألدوار والعالقات بـني اجلنـسني             

  .ياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافيةوتشجع الدولة الشباب على املشاركة يف احل
وتقع على الدولة املسؤولية عن سالمة التراث الوطين التـارخيي والثقـايف والبيئـة                -٨٧

وتشجع الدولة على اإلبـداع     . الطبيعية، وضمان املساواة بني الطوائف االجتماعية والعرقية      
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 تطور التعاون الدويل يف العلوم والتربية والثقافة        العلمي والفين وتوزيع نتائجه االجيابية، وتعزيز     
  ). من الدستور١١املادة (والتعليم والرياضة والسياحة 

 يف ما يتعلق بإعمال    أساسياً االحتاد النسائي لتركمانستان هو اجلمعية اليت تلعب دوراً         -٨٨
وحيدد . االجتماعيةحقوق املرأة وتعزيز مشاركتها يف احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية و         

 تشرين  ٢١لقانون اجلمعيات املؤرخ     أيضاً   وهو خيضع  الدستور اإلطار القانوين هلذا النشاط،    
 كـانون   ١٤، وقانون ضمانات الدولة للمساواة بني اجلنسني املؤرخ         ٢٠٠٣أكتوبر  /األول
 وقـد مت  . ، والنظام األساسي للنقابات والقوانني املعياريـة األخـرى        ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 ٢٨تسجيل االحتاد النسائي لتركمانستان، بشخصيته االعتباريـة، لـدى وزارة العـدل يف        
واملنظمـات النـسائية    . وهو جيمع بني النساء من خمتلف األعمار واملهن       . ١٩٩٣مايو  /أيار

موجودة يف مخس حمافظات ويف مدينة عشق أباد، ويف املناطق املختلفة يف البالد، كما تنشط               
ويشارك االحتاد النـسائي يف بـرامج       . نظمات يف مجيع قطاعات االقتصاد    يف الشركات وامل  

وينفذ يف إطار هذا الربنامج مشروع مـشترك مـع          . حتسني الفرص للنساء وزيادة قدراهتن    
تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف عمليـة التنميـة   "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنوان     

  ". يف تركمانستانيةستراتيجواعتماد القرارات اال
وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أنشأ االحتاد النسائي يف حمافظات الـبالد               -٨٩

وتساهم هـذه املراكـز     .  مركزاً من مراكز املعلومات والتوثيق اخلاصة باملرأة       ٣٠أكثر من   
واملتعلقة بالصحة  بشكل كبري يف تعزيز معارف املرأة السياسية والقانونية واالقتصادية والبيئية           

اإلجنابية، مع إتاحة الفرصة هلا ملواصلة تطوير أنشطتها يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة                 
  .واملشاركة ملواصلة تنفيذ اإلصالحات يف البالد من منظور املساواة بني اجلنسني

وقد حتققت نتائج ملموسة يف حتسني التدريب اجلنساين للموظفني العاملني يف أجهزة       -٩٠
دولة واملنظمات العامة وعامة اجلمهور من خالل الربامج التعليمية وورش العمل واملؤمترات،           ال

ونشر البيانات اإلحصائية على أساس نوع اجلنس، ونشر اجملالت وغريها من املواد املتعلقـة              
املـرأة يف تركمانـستان     "حبقوق املرأة وقضايا املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك تقارير مثل            

تقرير عن وضع املرأة    "و" حقوق املرأة يف تركمانستان   "و" إلحصاءات املتعلقة بنوع اجلنس   وا
املساواة بني اجلنسني والـشؤون     "والكتيب  " الصور النمطية بني اجلنسني   "و" يف تركمانستان 

وتعقد ندوات حول القضايا املتـصلة      ". دور املرأة الثالثي  " و "اجلنس واجلنسانية " "اجلنسانية
ة بني اجلنسني ونشر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة بـصورة                باملساوا

  .منتظمة مع ممثلي السلطات احمللية واجملتمع املدين يف مجيع حمافظات البالد
وهي تغطي مجيـع    " مصري النساء "وتصدر يف تركمانستان جملة شهرية للمرأة باسم          -٩١

  . جوانب حياة املرأة التركمانية
يتم تنفيذ الربامج اإلنسانية على املدى الطويل لزيادة الوعي باألحكام الرئيسية حلقوق            و  -٩٢

اإلنسان الدولية واحلريات الفردية بالتعاون مع ممثليات املنظمات الدولية والسفارات األجنبيـة            
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. وتنشر نصوص الصكوك يف املسألة يف لغة وطنية وباللغة الروسـية          . املعتمدة يف تركمانستان  
عنوان اإلذاعة والتلفزيون اخلاصة هبذه املواضـيع       . وضح أحكامها بانتظام يف وسائل اإلعالم     وأ

الغرض من هذه اإلجـراءات هـو       . واملقاالت واملراجعات اليت نشرت يف الصحف واجملالت      
وزارة اخلارجية ووزارة العدل، ووزارة     . ثقافة احترام حقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املرأة        تعزيز
ة واإلذاعة، وزارة التربية والتعليم، وأكادميية للعلوم، جلنة الدولة لإلحصاء، واملعهد الوطين            الثقاف

للدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومؤسسات التعليم العايل واجلمعيات يف البلـدان نـشره، مـع              
ية اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوض     (مساعدة من متثيل وكاالت األمم املتحدة       

، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات الدوليـة            )والصندوق
األخرى يف تركمانستان، وجمموعات من القوانني الدولية واحمللية علـى حقـوق وحريـات              

 يف العاصمة ومجيع حمافظات البالد ندوات وموائد مستديرة وحماضـرات           املواطنني وتنظيم معاً  
  .ملمثلي اهليئات احلكومية العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان رجلوعروضا 

وينشر املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس البالد بانتظام جملـة              -٩٣
وقد نـشر املعهـد     ). التركمانية والروسية واالنكليزية  (بثالث لغات   " الدميقراطية والقانون "

لوزارات واإلدارات، ومبساعدة من ممثلي وكاالت األمم املتحدة        أيضا، بالتعاون مع خمتلف ا    
  . جمموعة من اللوائح الدولية والوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان١٩يف تركمانستان، 

وتكفل الدولة جلميع املواطنني، بغض النظر عن القوميات العرقية أو العرق أو اجلـنس           -٩٤
قامة، واللغة، واملوقف من الدين أو املعتقدات االنتمـاء  أو األصل أو الثروة أو املهنة، ومكان اإل      

السياسي أو عدم االنتماء إىل حزب سياسي على اإلطالق، واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة                 
الثقافية، واملشاركة يف أنشطة اجلمعيات الثقافية والوصول إىل محاية التراث الثقايف مـن قبـل               

 احلق يف ممارسة أي شكل من أشكال النشاط الفين          تكفل الدولة للمواطنني  . املؤسسات الدولة 
الذي يليب مصاحلهم وقدراهتم، واحلق يف حرية اختيار املعنوية واألخالقية أو غري ذلك، واحلـق               

  ).٢٠١٠ مارس/ آذار١٩ من قانون الثقافة املؤرخ ٥املادة  (يف احلفاظ على هويتهم الثقافية
لتـشجيع   "العصر الذهيب للتركمان  " بعنوان    ألمر رئاسي، تقام سنويا مسابقة     وفقاً  -٩٥

ويفوز يف هذه املسابقة . سيما بني النساء، للمهنيني الثقافة والفنون واألدب اإلبداع الفين، وال
  .نساء يف كثري من األحيان

وتعقد بانتظام األحداث املختلفة لتسليط الضوء على دور املرأة التركمانية يف إشـاعة               -٩٦
ياة السياسية والعامة يف املتاحف واملواقع الثقافية األخرى يف عشق أباد ومدن            الدميقراطية يف احل  

أخرى، مثل املعارض واحلفالت املوسيقية واملـسرحيات واألمـسيات الـشعرية واللقـاءات        
هذه املؤمترات، اليت تغطي جمموعة واسعة من املوضوعات والقضايا، مع التركيز على . واملؤمترات

  .نمية اجملتمع احلديث، وتعزيز املثل اإلنسانية والقيم الدميقراطية لدولة التركمانمسامهة املرأة يف ت
التركمان وسائل اإلعالم إىل حد كبري تغطية وخيصص العديد من الربامج لقـضايا               -٩٧

املرأة، من ذلك الربامج التلفزيونية مثل برنامج مجال األرض، وكرامة املرأة، وعامل من اجلمال              
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مكرسة ملكانة ودور املرأة     ، وبرنامج النساء يف عصرنا، وهي     "املرأة العاملي "ذاعي  اإل والربنامج
ويتم بث  . التركمانية يف اجملتمع املعاصر ولألنشطة اليت تضطلع هبا الدولة حلماية حقوق املرأة           

تركمانستان، وتركمانستان، ومـرياس،     أثري(هذه الربامج على القنوات التلفزيونية اخلمس       
  ).تربدان وأواز والوطن ومرياس(وعلى أربع حمطات إذاعية ) وأوازي ويشليك،

  ٦املادة     
   القضاء على االجتار باملرأة وعلى بغاء املرأة

 لقانون ضمانات الدولة للمساواة بني اجلنسني، تكفل الدولة للمرأة والرجـل            وفقاً  -٩٨
  . غرض من األغراضاحلماية من االعتداء اجلنسي واخلطف واالجتار جبميع أشكاله وألي

وعمالً على منع االجتار باألشخاص ومكافحته، انضمت تركمانستان إىل الصكوك            -٩٩
  :الدولية التالية

  ؛)١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٣(اتفاقية حقوق الطفل  •
  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(اتفاقية الرق  •
سات الشبيهة بالرق   االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمار        •

  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(
 ٧٩٤/٨بروتوكول تعديل االتفاقية اخلاصة بالرق اليت وافق عليهـا القـرار رقـم               •

  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(للجمعية العامة 
  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  •
ختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء           الربوتوكول اال  •

  ؛)٢٠٠٥مارس / آذار٢٨(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات            •

  ؛)٢٠٠٥مارس / آذار٢٨(املسلحة 
  ؛)٢٠٠٥مارس / آذار٢٨(كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اتفاقية األمم املتحدة مل •
طفال، وقمعه واملعاقبة عليه،    بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واأل       •

 / آذار ٢٨(نظمـة عـرب الوطنيـة       املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل      
  ؛)٢٠٠٥ مارس

تفاقية  ال ريق الرب والبحر واجلو، املكمل    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن ط      •
  ؛)٢٠٠٥مارس / آذار٢٨(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

        ١٩٣٠املتعلقـة بالعمـل اجلـربي،       ) ٢٩(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        •
  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(
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   ١٩٥٧ء اتفاقية العمـل اجلـربي،       إللغا) ١٠٥رقم  (اتفاقية منظمة العمل الدولية      •
  ).١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(

 . مبكافحة االجتار بالنساء واألنـشطة ذات الـصلة      قوياً وتركمانستان ملتزمة التزاماً    -١٠٠
. ، أقر الربملان قانون بشأن مكافحة االجتار بالبـشر        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ ففي

مع مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية يف هذا اجملـال،          واعتماد هذا القانون يتوافق متاما      
  .وهو خطوة أوىل يف جمال الوقاية والقضاء على االجتار غري املشروع يف البالد

  :وتقوم سياسة احلكومة ملكافحة االجتار بالبشر على ما يلي  -١٠١
  تنفيذ سياسة متسقة ملكافحة االجتار غري املشروع؛ •
  تمع من هذه اآلفة؛محاية األفراد واجمل •
  حتسني التشريعات يف هذا الشأن؛ •
  تنظيم العالقة بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع؛ •
  منع األنشطة املتصلة باالجتار وكشفها ووقفها؛ •
  هتيئة الظروف املواتية لضحايا االجتار من النواحي اجلسدية والنفسية واالجتماعية؛ •
  .زامات الدولية لتركمانستان يف جمال مكافحة االجتار بالبشرتنفيذ االلت •
  :ويستند يف مكافحة االجتار يف تركمانستان إىل املبادئ التالية  -١٠٢

  االمتثال للقانون يف مكافحة هذه الظاهرة؛ •
  حتمية املساءلة املنهجية املستمرة؛ •
  عدم التمييز ضد ضحايا االجتار؛ •
  لضحايا؛ضبط األمن، واملعاملة العادلة ل •
تطبيق جمموعة من التدابري القانونية والسياسية والطبية واالقتـصادية واالجتماعيـة            •

  والوقائية واإلعالمية؛
  .التعاون مع اجلمعيات واملنظمات الدولية •
 لقواعد ومبادئ القانون الدويل، تقيم تركمانستان تعاوهنا يف جمـال مكافحـة             وفقاً  -١٠٣

ى والسلطات املختصة واملنظمات الدولية اليت تكافح االجتـار         االجتار بالبشر، مع الدول األخر    
وينفذ حاليا عدد من األنـشطة الـيت        . وتعمل على محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للضحايا      

هتدف إىل تطوير وتدريب املتخصصني الوطنيني يف هذا اجملال، كما تدرس ممارسـة الـدول               
  .والقضاء على أسباب هذه الظاهرة ساعدة الضحايااألخرى املتعلقة مبنع واستئصال االجتار وم
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ويعمل مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف تركمانستان على تنفيذ عـدة مـشروعات               -١٠٤
  . مشتركة بشأن قضايا التوعية يف جمال مكافحة االجتار بالبشر مع اجلهات احلكومية ذات الصلة

ة للهجرة مع اهلياكل احلكومية ذات      باإلضافة إىل ذلك، يتعاون مكتب املنظمة الدولي        -١٠٥
  :الصلة والربامج املشتركة أدناه

  ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦(الوقاية واحلماية وبناء القدرات : مكافحة االجتار يف آسيا الوسطى •
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٨(مكافحة االجتار يف تركمانستان  •
تعزيز قدرات أعضاء اهليئات املسؤولة عن إنفـاذ        : مكافحة االجتار يف تركمانستان    •

  ؛)٢٠١١-٢٠٠٩(لقانون وغريها من اهليئات احلكومية ذات الصلة ا
الوقاية واحلماية وبناء قدرات اجلمعيات الوطنيـة       : مكافحة االجتار يف تركمانستان    •

)٢٠١٢-٢٠٠٩.(  
  :ويف إطار هذه الربامج، مت االضطالع باألنشطة التالية

ل النـدوات   بناء قدرات مسؤويل اجلهات احلكومية ذات الصلة وتوعيتهم من خال          •
  واملوائد املستديرة؛

تنظيم برامج تدريبية لوكاالت إنفاذ القانون، وذلك مبشاركة مـن املتخصـصني              •
  الدوليني والوطنيني؛

تطوير وحدات تدريبية لوكاالت إنفاذ القانون استناداً إىل ممارسات وخربات الدول            •
  األخرى يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع؛

   اإلعالمية املطبوعة ألصحاب املصلحة والضحايا احملتملني لالجتار؛إعداد ونشر املواد •
  .تنظيم برامج تدريبية للجمعيات •
تعريفا واضحا ألسـاليب غـري      " بشأن االجتار بالبشر  "ويعطي قانون تركمانستان      -١٠٦

  :قانونية الستغالل األشخاص املتاجر هبم، وهي
ؤثرات العقلية والكحـول أو     اإلكراه مع استخدام القوة أو املخدرات وامل        )أ(  

  مواد أخرى خمدرة؛
اإلكراه االقتصادي يف شكل عبودية الـديون أو غريهـا، مبـا يف ذلـك                 )ب(  

  االسترقاق أو الظروف املشاهبة للعبودية؛
  اإلكراه النفسي عن طريق االبتزاز واخلداع والتضليل، أو التهديد بالعنف؛  )ج(  
نية من خالل الوصاية والتبين أو الزواج دون        التبعية القائمة على عالقة قانو      )د(  

  . وجود نية لتأسيس عائلة
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  :يشمل استغالل ضحايا االجتار بالبشر املمارسات التالية  -١٠٧
  نقل األعضاء واألنسجة لزرعها؛  )أ(  
  استخدام املرأة كأم بديلة؛  )ب(  
واخلـدمات  املرتليـة   (استغالل اليد العاملة البشرية يف مهام احلياة اليومية           )ج(  
التورط مع اجلماعات املسلحة أو     (، واإلنتاج، والعمل يف املزارع، واألعمال اجلنائية        )األخرى

  ؛)إنتاج السلع غري املشروعة
  استغالل األشخاص ألغراض جنسية؛  )د(  
  .احتجاز الناس الستخدامهم يف الصراعات املسلحة أو األعمال العدائية  ) ه(  

ار على أي شكل من أشكال االستغالل سبباً يسمح باالجتـار           وال تعترب موافقة ضحية االجت    
  .وحيول الضحية إىل وسيلة لالجتار بالبشر

والوكاالت احلكومية الرئيسية اليت تشارك مباشرة يف أنـشطة مكافحـة االجتـار               -١٠٨
مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة األمـن الـوطين، ووزارة           : باألشخاص هي 
رس احلدود يف تركمانستان، ودائرة اهلجرة لدولة تركمانستان وغري ذلك من           اخلارجية، وح 

  . أجهزة الدولة يف إطار اختصاصها
وتتمثل مهمتـه   . ويتوىل مكتب النائب العام مسؤولية تنسيق مكافحة االجتار بالبشر          -١٠٩

  :فيما يلي
  تنفيذ السياسة الوطنية يف هذا اجملال؛  )أ(  
ة اليت تنظم وتدير لتحديد والقضاء على أسباب االجتار         تعزيز فعالية األنشط    )ب(  

  غري املشروع؛
ضمان التطبيق الدقيق وعلى قدم املساواة لقانون مكافحة االجتار بالبـشر             )ج(  

  وغريه من القوانني واللوائح ملكافحة هذه الظاهرة؛
 عمل  تنسيق أنشطة اهليئات احلكومية املعنية مبكافحة االجتار بالبشر ومراقبة          )د(  

  الوكاالت املتخصصة؛
  املشاركة يف وضع الصكوك الدولية ملكافحة االجتار غري املشروع؛  ) ه(  
  تقدمي اقتراحات بشأن كيفية حتسني التشريعات الوطنية ذات الصلة؛  )و(  
  تنظيم أنشطة التوعية ملشكلة االجتار؛  )ز(  
  مكافحة االجتار؛إىل جملس الوزراء عن التقدم احملرز يف  تقدمي تقرير سنوي  )ح(  
  .تنفيذ املهام األخرى ذات الصلة بأنشطة مكافحة االجتار بالبشر  )ط(  
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وملكافحة االجتار غري املشروع، يتعني على وزارة الداخلية تنفيذ الوقاية والكـشف              -١١٠
والقمع، وذلك جبمع وحتليل وتوزيع وتبادل املعلومات حول مدى الوضع احلايل واالجتاهات،       

شبكات املهربني واجلماعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف االجتـار غـري           وكشف وتفكيك   
 وفقـاً و. وتتخذ الوزارة هلذه األغراض إجراءات حازمة يف هذا اجملـال         . املشروع يف البالد  

، ٢٠٠٨لبيانات مركز املعلومات، كانت هناك أربع قضايا جنائية تتعلق باخلطف يف عـام              
. ٢٠١٠خالل األحد عشر شهرا األوىل من عام        يضاً   أ ثالث أخرى  و ٢٠٠٩وثالث يف عام    

 مـن   ١، مت تسجيل حالتني جنائيتني ختضعان للفقـرة         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١ويف  
  . من قانون العقوبات١٢٩ املادة
وتدخل يف اختصاص وزارة األمن القومي مكافحة االجتار عن طريق حتديد العالقات      -١١١

  .ية وصالت اجلماعات اإلجرامية املنظمة باملتجرينبني املنظمات اإلرهابية الدول
وتتوىل وزارة اخلارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات تركمانستان محاية حقوق           -١١٢

  .ومصاحل املواطنني التركمان من ضحايا االجتار يف اخلارج
ر ومصلحة حرس احلدود الوطنية هي املسؤولة عن منع وكشف ومنع أي حماولة لعبـو               -١١٣

  .وللنقل غري القانوين لضحايا االجتار عرب تركمانستان احلدود بطريقة غري شرعية من قبل املتجرين
وتقع على دائرة اهلجرة مهمة حتديد املتاجرين ومنعهم من عبور نقـاط التفتـيش                -١١٤

احلدودية عن طريق مراقبة تدفقات اهلجرة، وهي تقوم بتنظيم إعادة ضحايا االجتار الذين هم              
  .الرعايا األجانب إىل أوطاهنم وتقدمي املساعدة إىل الضحايامن 
وتلتزم اهليئات احلكومية املشاركة يف مكافحة االجتار بالبشر بإبالغ مكتب النائـب             -١١٥

  .العام باملعلومات املتعلقة بقضايا االجتار
  :ملهام التاليةوتشارك هذه اهليئات يف األنشطة الرامية إىل منع االجتار هبا، ويف تنفيذ ا  -١١٦

  متابعة املشاكل املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر؛  )أ(  
  وضع وتنفيذ برامج ملنع االجتار غري املشروع؛  )ب(  
توعية اجلمهور باحلاالت اخلطرية اليت قد يتعرض هلا الـضحايا احملـتملني              )ج(  

نائيـة والعقوبـات    لالجتار، واحلماية اليت توفرها الدولة والوكاالت املتخصصة والتدابري اجل        
  اإلدارية اليت تطبقها الدولة ملكافحة االجتار غري املشروع؛

وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ملنع االجتار غري املشروع واحلد من خماطر حتول              )د(  
  األفراد إىل ضحايا؛

  .التعاون مع اجلمعيات العاملة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر  ) ه(  
  .أنشطة اهليئات احلكومية املعنية مبكافحة االجتار بالبشرويشرف جملس الوزراء على 
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تلتزم هيئات سلطة الدولة واإلدارة والسلطات التنفيذية احمللية واحلكم احمللي واجلمعيات             -١١٧
  .العامة واملسؤولني واملواطنني مبساعدة الوكاالت احلكومية يف مكافحة االجتار بالبشر

جتار وتقدمي الدعم هلـم، ميكـن إنـشاء وكـاالت           وعمالً على محاية ضحايا اال      -١١٨
. ويقوم جملس الوزراء بوضع اإلجراءات إلنشاء ومتويل وتشغيل هذه الوكـاالت          . متخصصة

واملهـام  . كما تساهم يف ذلك اجلمعيات الناشطة يف جمال مكافحة االجتار غـري املـشروع             
  :الرئيسية هلذه الوكاالت هي

 املعلومات بشأن التدابري القانونية والتنظيمية      توفري وصول ضحايا االجتار إىل      )أ(  
  حلماية مصاحلهم؛

تزويد هؤالء األفراد باملساعدة الطبية والنفسية والقانونية وغري ذلك مـن             )ب(  
  أشكال الدعم؛

   يف أسرهم واجملتمع؛مساعدهتم على االندماج جمدداً  )ج(  
  .توفري مأوى مؤقت هلم  )د(  
 على إجياد ملجأ مؤقت لضحايا االجتار حيث ميكنها،         وتعمل الوكاالت املتخصصة    -١١٩

وجيب أن يتم إيواء األطفال ضحايا االجتـار        . عند اللزوم، اإلنفاق ملدة تصل إىل شهر واحد       
  .بالبشر بشكل منفصل عن البالغني

عندما تكون هناك حاجة إىل شهادة ضحية لتجرمي املتجرين، ميكن متديد فترة البقاء               -١٢٠
 ة الدعوى بناء على طلب من هيئات التحقيق والنيابة أو احملكمة، مـع موافقـة              يف امللجأ ملد  

  .الضحية على الشهادة، أو إذا توفر طلب معلل
. واملقصود من إعادة التأهيل االجتماعي للضحايا مساعدهتم على استعادة حياة طبيعية            -١٢١

  .يلهم املهين والبحث عن عملوتشمل املساعدة املقدمة هلم الدعم القانوين والطيب والنفسي وتأه
عندما تطلب اهليئات احلكومية املشاركة يف مكافحة االجتـار باألشـخاص مـن               -١٢٢

الوكاالت املتخصصة محاية حقوق الطفل تعرض لالجتار به، فإن هذه الوكاالت تقوم علـى              
  .الفور بإبالغ السلطات املسؤولة عن عملية الوصاية

يا أو ظروف االجتار ميكن أن تعرض للخطر حياة         وحيظر نشر معلومات عن الضحا      -١٢٣
أو صحة الضحايا أو أقارهبم، وكذلك األشخاص الذين يـساعدون يف مكافحـة االجتـار               

وإذا كان هناك ما يشكل هتديداً حقيقياً حلياة أو صحة الضحية، جيوز للشخص املعين . بالبشر
وحيظر نـشر   .  اليت حيددها القانون    لإلجراءات وفقاًأن يغري امسه، االسم األول واسم العائلة،        

معلومات عن التدابري األمنية والبيانات السرية على ضحايا االجتار بالبشر، أو معلومات عـن       
التحقيقات األولية والتدابري األمنية املتخذة حلماية األشـخاص املـشاركني يف اإلجـراءات             

د اجملتمع احمللي واجلمعيات الناشطة يف      وتعترب اإلدارة والسلطات التنفيذية احمللية وأفرا     . اجلنائية
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جمال مكافحة االجتار غري املشروع مسؤولة مبوجب قوانني البالد عن الكشف عن معلومات             
  .سرية عن الضحايا أو عن الفشل يف تقدمي املساعدة

وللمحققني وقضاة التحقيق واملدعني العامني والقضاة اختاذ تدابري وقائية إليواء ضحايا             -١٢٤
  .ار بالبشر الذين هم على استعداد للتعاون مع القانون للكشف عن االجتار املشتبه بهاالجت
 لقـانون   وفقاًيف حال كون مواطن أجنيب أو شخص عدمي اجلنسية ضحية لالجتار              -١٢٥

اإلجراءات اجلنائية لتركمانستان أو شاهدا يف قضية جنائية، أو مساعداً لوكـاالت إنفـاذ              
 معلل من قبل املدعي العام واحملقق واحملكمة يتعلق هبذا الـشخص،            القانون، وبناء على طلب   

ميكن تعطيل تطبيق أي تدابري لترحيله من البالد حلني صدور القرار النهائي بشأن الـدعوى               
وينبغي منح ضحايا االجتار إقامة مؤقتة يف تركمانستان،        . اجلنائية ضد مرتكيب االجتار بالبشر    
  .خص املعين إىل تركمانستانبغض النظر عن ظروف دخول الش

ال تعترب ضحية االجتار مسؤولة عن الفعل الذي يشكل خمالفة إداريـة إذا كانـت                 -١٢٦
  . اجلرمية قد ارتكبت نتيجة لظروف االجتار

تتوىل املمثليات الدبلوماسية والقنصليات التابعة لتركمانستان محاية حقوق ومصاحل           -١٢٧
إذا مت  . الجتار يف اخلارج ومساعدهتم على العودة إىل ديارهم       املواطنني التركمان فيما يتعلق با    

فقدان وثائق هوية مواطن تركماين من ضحايا االجتار أو وقعت هـذه الوثـائق يف أيـدي                 
املتاجرين، فإن البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركمانية تقوم بتوفري الوثائق الالزمة للعودة           

لبالد وقوانني بعثات الدول املعنيـة، تتـيح الدبلوماسـية           لقانون ا  وفقاًو. إىل تركمانستان 
والقنصليات التركمانية للسلطات املختصة يف الدولة اليت توجد فيها املعلومات عن تشريعات            
تركمانستان يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، وكذلك نشر املعلومات على األشخاص املعنيني   

  .حبقوق ضحايا االجتار
ملسائل املتعلقة باجلرائم املتصلة باالجتار ودعاوى التعويض اليت رفعتـها      وميكن حبث ا    -١٢٨

  .ضحايا االجتار بالبشر يف جلسة سرية
 للقانون التركماين، فإن األشخاص الطبيعيني أو االعتبـاريني املتـورطني يف            وفقاًو  -١٢٩

احملكمـة أن   إذا قـررت    . اجلرائم املتصلة باالجتار يف األشخاص خيضعون للمالحقة اجلنائية       
. شخصية اعتبارية استخدمت عن علم كغطاء ألنشطة االجتار، فإن من املمكن األمر حبلـها             

شاركت يف ) أو أي من فروعها أو الشركات التابعة هلا(وإذا قررت احملكمة أن شركة أجنبية     
جيوز األمر بوقف أنشطتها على أراضي تركمانستان وإغالق فروعها          أنشطة االجتار عن علم،   

أو (ويتم التخلص من املكتب التمثيلـي للـشركة         .  الشركات التابعة هلا يف تركمانستان     أو
مما مت احلصول عليها من خالل وسائل غري قانونية، حيث حتـول            ) فروعها أو هيئاهتا الفرعية   

  .إىل ميزانية الدولة
تمع والدولة،   لطبيعة االجتار عرب احلدود الوطنية وحرصاً على محاية األفراد واجمل          نظراً  -١٣٠

تالحق تركمانستان كل من يشارك يف أنشطة االجتار اليت تتم على أراضيها، مبا يف ذلك يف                
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املتـضررون مـن املـواطنني       حاالت االجتار الذي بدأ من خارج تركمانستان سواء كان        
التركمان أو الرعايا األجانب، وكذلك يف احلاالت األخرى املنصوص عليها يف الـصكوك             

  .يت هي طرف فيهاالدولية ال
وقد مت جترمي هذا الفعل بعد      . وجترم تشريعات تركمانستان االجتار باألشخاص حاليا       -١٣١

 اخلاصة باالجتـار    ١٢٩١إدراجه يف القانون اجلنائي لتركمانستان يف الصياغة اجلديدة للمادة          
و نقلـه، أو     هلذه املادة، يعرف االجتار بالبشر بأنه بيع لشخص أو جتنيـده، أ            وفقاًو. بالبشر

. إيواءه، أو تسليمه إىل شخص آخر، ويعاقب عليه بالسجن ملدة أربع إىل عـشر سـنوات               
وعندما ترتكب هذه األعمال ضد عدة أشخاص بينهم قاصر، مع استعمال الصفة الرمسيـة،              
بقصد هتريب الضحية إىل اخلارج واالحتجاز غري القانوين خارج حدود الدولة مع استخدام             

يد بالعنف، من أجل إزالة أعضاء أو أنسجة للزرع، فإن العقوبة هي السجن             العنف أو التهد  
إذا كانت األفعال املذكورة أعاله أسفرت عن وفاة الضحية أو عـن            . ملدة مخسة عشر عاماً   

ضرر خطري على صحته أو عواقب وخيمة أخرى، أو إذا ارتكبت من قبل جمموعة إجرامية أو 
. لسجن ملدة تتراوح بني مخسة عشر ومخسة وعشرين عاماً        مجعية إجرامية، فإن العقوبة هي ا     

، ٢٠١٠يوليـو  / متوز١ يف ١٢٩١ويف املاضي، قبل بدء نفاذ قانون العقوبات اجلديد واملادة        
ويرجع ذلك إىل أن الطبعة اجلديدة من القانون        . االجتار يف البشر ال يعاقب عليها جنائياً       كان

 ١٢٩١، كمـا أن املـادة   ٢٠١٠يوليو / متوز١يف اجلنائي لتركمانستان دخلت حيز التنفيذ      
، وقد مت رفع قضيتني جنـائيتني       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢دخلت حيز النفاذ اعتبارا من      
  .القانون اجلنائي لتركمانستان  من١٢٩والتحقيق فيهما مبوجب املادة 

  اجلنائية عـن   باإلضافة إىل ذلك، ينص القانون اجلنائي لتركمانستان على املسؤولية            -١٣٢
، واختطاف النساء لغرض الـدخول      )١٢٦املادة  (ما يسمى اجلرائم ذات الصلة مثل اخلطف        

، واالغتصاب )١٢٩املادة  (، واحلرمان غري القانوين من احلرية       )١٢٧املادة  (يف الزواج الفعلي    
ـ  )١٣٦املـادة   (، واألفعال اجلنسية املنحرفة     )١٣٥املادة  (واللواط  ) ١٣٤املادة  ( نس ، واجل

، وتنظـيم   )١٣٩املادة  (، والتورط يف الدعارة     )١٣٨املادة  (، والبغاء   )١٣٧املادة  (باإلكراه  
، والـدعارة   )١٤١املـادة   (، والقـوادة    )١٤٠املـادة   (وصيانة أوكار للدعارة أو البغـاء       

، )١٤٣املـادة   (، واجلنس مع شخص دون سن السادسة عشرة مـن العمـر           )١٤٢ املادة(
  ). ٢١٤املادة (لدولة يف تركمانستان واالجتار عرب حدود ا

حيكم العالقات مع   ) ٥٢الفصل   ( جديداً وقد أضاف قانون اإلجراءات اجلنائية فصالً       -١٣٣
وكاالت إنفاذ القانون يف الدول األخرى كجزء من املساعدة القانونية املتبادلة يف املـسائل              

  .اجلنائية، مبا يف ذلك ما يتعلق بطلبات تسليم اجملرمني
 التفاقيـة   وفقـاً وجيري التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية مع رابطة الدول املستقلة             -١٣٤

 ٢٢واملسائل املدنية واجلنائية، واملؤرخـة       املساعدة القضائية والقانونية يف العالقات األسرية     
  .عن املعاهدات الدولية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة فضالً ،١٩٩٣يناير /كانون الثاين
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ألغراض التدريب واإلعداد، تقوم اهليئات املسؤولة عن ضمان االمتثـال للقـوانني              -١٣٥
بنشاط منتظم يف جمال التدريب وتشارك يف االجتماعات واحللقات الدراسية واملؤمترات اليت            
تعقد يف تركمانستان واخلارج بالتعاون مع املنظمات الدولية مثل برنـامج األمـم املتحـدة      

ملنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة           اإلمنائي، وا 
  .ومنظمة األمن والتعاون واللجنة الدولية للصليب األمحر

 علـى   ١٩٨٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧وينص قانون اجلرائم اإلدارية املؤرخ        -١٣٦
ع شـخص ميارسـن البغـاء،       املسؤولية اإلدارية عن االخنراط يف البغاء والعالقات اجلنسية م        

  ). ٢ و١، الفقرة ١٧٦ املادة(
 نص القانون اجلنائي على املسؤولية اجلنائية يف حال البغاء، إذا ارتكـب مـراراً             يو  -١٣٧

 خالل سنة واحدة بعد فرض العقوبات اإلدارية، وتشجيع البغاء، وإنشاء أو تشغيل             وتكراراً
 الدعارة، واالستغالل اجلنسي ألي عاهرة      بيوت الدعارة، والقوادة لغرض ممارسة الفجور أو      

ويعمل أفراد من الـشرطة احملليـة       ).  من قانون العقوبات   ١٤٢ إىل   ١٣٨املادة  (بغية التربح   
وخيرج هؤالء إىل املراكز اإلقليمية حلماية . التابعني لوزارة الداخلية على مراقبة الدعارة الفردية  

خرى لضمان االمتثـال للقـوانني، واملـسؤولني        النظام العام، بالتعاون مع ممثلي اهليئات األ      
. وأعضاء من اجلمعيات، عمالً على إخراج املمارسات من مهنـة البغـاء            احلكوميني احملليني 

  .وتتوفر هلؤالء على املشورة القانونية املالئمة، وتقدم هلن توصيات بشأن العثور على عمل

  ٧املادة     
  ةمشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعام

يعترب إدماج املرأة يف احلياة االجتماعية والسياسية يف البالد واحـداً مـن العناصـر               -١٣٨
 يف املائة من السكان، وهن ممـثالت يف         ٥٠,٢فالنساء يشكلن   . الرئيسية إلرساء الدميقراطية  

وضمن الدسـتور والقـوانني     . اهليئات املنتخبة لسلطة الدولة وسيطرهتا على النحو الواجب       
 من الدستور، لكل مـواطن      ٣١ للمادة   وفقاً. حقوق التصويت للمواطنني التركمان   الوطنية  

احلق يف املشاركة يف إدارة شؤون اجملتمع والدولة، سواء مباشرة أو عـن طريـق املمـثلني                 
، انضمت تركمانستان إىل اتفاقية األمم املتحـدة بـشأن          ١٩٩٩ويف عام   . املنتخبني حبرية 

  .احلقوق السياسية للمرأة
وتلتزم تركمانستان، كعضو كامل العضوية يف اجملتمع الدويل، باملبادئ والقواعـد             -١٣٩

املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والوثائق التأسيسية ملنظمة األمن والتعاون وغريها من             
 ألحكـام   وفقـاً  يف ميدان تنظيم وإجراء االنتخابات       املنظمات الدولية املتعارف عليها عاملياً    

  .متتثل هلا وهدات واالتفاقيات الدولية واالتفاقات اليت هي طرف فيها،املعا
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جملس ( اعتمد قانون انتخابات أعضاء الربملان       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ويف    -١٤٠
 من القانون فرض أي قيود على احلقوق االنتخابية للمـرأة بـأي             ٢وحتظر املادة   ). الشورى

أو امللكية أو األصل أو الثروة، أو اجلنس، أو اللغة، أو شكل من األشكال على أساس القومية   
  .التعليم، أو املوقف من الدين، أو املعتقدات السياسية أو االنتماء إىل حزب سياسي

وتضاعف عدد  . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤وقد جرت االنتخابات النيابية يف        -١٤١
 يف املائـة مـن      ١٧، بينهم    نائباً ١٢٥تفع إىل   أر أعضاء الربملان باملقارنة مع الفترة السابقة فقد      

وهناك عدد كبري من النساء يشغلن . ومنهن رئيسة الربملان ورئيسة إحدى اللجان اخلمس. النساء
مناصب رفيعة يف احلكومة واإلدارة، مبا يف ذلك نائب رئيس جملس الوزراء ووزراء، ونائـب               

  .وسائل اإلعالم و احمللية، ورؤساء حترير يفنائب مدير احلكومة اإلقليمية أو البلدية أ ووزير،
وزراء ونواب وزراء،     امرأة من بني كبار قادة الدولة، ويشمل ذلك        ٢٥هناك اآلن     -١٤٢

ورئيس جملس النواب، ونائب رئيس جملس الوزراء، ومدير املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق            
لصناعة النسيجية، ووزيـر الدولـة      اإلنسان التابع للرئيس، ووزير التربية والتعليم، ووزير ا       

لشؤون مؤسسة تركماخناي، ورئيس مؤسسة منشورات الدولة، ورئيس مديريـة أرشـيف            
وتواصل احلكومة التركمانية جهودها لتعزيـز      . جملس الوزراء ونائب رئيس اإلحصاء الوطين     

  . مشاركة املرأة يف اجملتمع والسياسة
كت ممثالت عن الربملانيات يف غـرب       ، شار ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    -١٤٣

عن نواب يف الربملان من تركمانستان وممثلي اهليئات احلكومية          فضالً   البلقان وآسيا الوسطى،  
واجلمعيات يف تركمانستان، يف حلقة دراسية لتشجيع مشاركة املرأة يف احلياة االجتماعيـة             

  .والسياسية نظمتها منظمة األمن والتعاون
األراضي (لية هي اهليئات التمثيلية للسلطة يف املدن واملقاطعات واملناطق          واجملالس احمل   -١٤٤

، جرت انتخابات اجملالس احملليـة علـى أسـاس          ٢٠٠٩ويف عام   ). اخلاضعة للوالية احمللية  
، أما الرجال فقـد بلـغ   ) يف املائة  ١٦,٨٤( امرأة   ١ ٠٤٧ومت انتخاب ما جمموعه     . التعددية
 كانون  ٥ة اليت جرت يف     ويف انتخابات اجملالس الشعبي   ). ئة يف املا  ٨٣,١٦ (٥ ١٧٣ عددهم
ويف جمالس املقاطعات ومدينـة     . ، مت انتخاب نساء ميثلن خمتلف املهن      ٢٠١٠ديسمرب،  /األول

 يف املائة أمـا يف املنـاطق        ٨٣,٣٣ يف املائة والرجال     ١٦,٦٧عشق أباد بلغت نسبة النساء      
  . يف املائة٧٩,٧٩  يف املائة والرجال٢٠,٢١واملدن فقد بلغت نسبة النساء 

 مـن   ٤٥٩ و  من الـذكور   ٣٨٨ شخصاً، منهم    ٨٤٧ويعمل يف القضاء التركماين       -١٤٥
 ٤١وهناك  .  على مستوى املقاطعة   ١٣٧ و  على مستوى املدينة   ٣٢٢من هؤالء، يعمل    . النساء

قاضية يف حماكم املقاطعات واملدن واحملافظات ويف احملكمة العليا، وهناك سبع نـساء يـشغلن               
   . امرأة يشغلن مناصب رؤساء اإلدارات٣٠قضائية ومناصب إدارية داخل السلطة ال
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وال يوجد يف تشريعات تركمانستان عراقيل أمام املرأة والرجل على حد سواء متنع من                -١٤٦
يتعـارض   أو من اإلدالء بالشهادة كشهود أو االخنراط يف أي نشاط ال  العمل كمحام أو قاض   

وحيمـل  .  لنقابة احملامني يف تركمانستان    من الرؤساء الستة   وهناك مخس نساء بني   . مع القانون 
 ١٣٠ حمامياً بينـهم     ٢١٨ويبلغ عدد احملامني يف تركمانستان      . مجيع احملامني شهادة يف القانون    

  .امرأة، مبا يشمل مستوى املقاطعات
مستوى التعليم ومشاركة املرأة مرتفع وهو يدلل على أهنا تساهم بشكل كبري يف احلياة            -١٤٧

  .يف جماالت التعليم والثقافة والصحة والفن والرياضة واحلماية االجتماعيةسيما   والواالقتصاد،
، مت تنظيم مهرجان رياضي وطين مشـل خمتلـف          ٢٠٠٩نوفمرب  /ومنذ تشرين الثاين    -١٤٨

وهناك تشجيع  " تركمانستان العقل السليم يف اجلسم السليم     "األلعاب الرياضية، وكان شعاره     
  .ة من الوزارات واحملافظات واإلدارات ومدينة عشق أبادعلى مشاركة الفرق النسائي

  ٨املادة     
  مشاركة املرأة ومتثيلها على الصعيد الدويل 

نوع العمل أو النـشاط أو    لقدرته،وفقاًيكفل الدستور لكل فرد احلق يف أن خيتار،         -١٤٩
ملرأة من متثيـل   وتتخذ احلكومة التركمانية اخلطوات الالزمة لتمكني ا      . الوظيفة ومكان العمل  

بالدها على املستوى الدويل واملشاركة يف املنظمات الدولية، على أساس املساواة مع الرجل             
دون أي متييز، النساء مثل الرجال، واملرأة التركمانية، شأهنا يف ذلك شأن الرجـل، متثـل                 

لـدائم  واملمثـل ا . تركمانستان على الصعيد الدويل وتشارك يف املنظمات الدولية املختلفـة      
  .لتركمانستان لدى األمم املتحدة امرأة

 مت إنشاء معهد العالقات الدولية التابع لوزارة اخلارجيـة،          ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -١٥٠
وهو يوفر التعليم املتخصص يف اجملاالت ذات الصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية والقانون            

، بلـغ   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١ويف  . دوليةالدويل والعالقات االقتصادية الدولية والصحافة ال     
من الفتيان، ويـدرس     ١٤٥ من والفتيات و   ١٠٣، بينهم    طالباً ٢٤٨ عدد الطالب يف املعهد   

  . رجال١٧ً و امرأة٢٠:  مدرسا٣٧ً ويف املعهد
وتعمل املرأة التركمانية يف اهليئات احلكومية واجلمعيات وتشارك بفعالية يف األنشطة             -١٥١

وهناك نساء يف مجيع الوفود اليت متثـل الدولـة علـى            . ظمات الدولية الكبرية  الدولية يف املن  
كما تعمل املرأة يف جمموعات اخلرباء املشكلة لتنفيذ برامج مـشتركة مـع             . املستوى الدويل 

  .مكاتب املنظمات الدولية املعتمدة يف تركمانستان
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  ٩املادة     
  اجلنسية
وينظم القانون  .  تركماين اجلنسية التركمانية    من الدستور، حيمل كل    ٧ للمادة   وفقاً  -١٥٢

وال يعترف للمواطن التركماين حبمله جنـسية بلـد         . حيازة اجلنسية واالحتفاظ هبا وفقداهنا    
وال ميكن تسليم . وال جيوز حرمان أي شخص من جنسيته أو من حقه يف تغيري اجلنسية   . آخر

وتضمن الدولة الدفاع عنـهم  . بلدهمأو منعهم من العودة إىل     املواطنني التركمان أو طردهم   
  . ومحايتهم، سواء داخل أراضي تركمانستان أو يف اخلارج

، مجيـع   ١٩٩٢سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ من قانون اجلنسية املؤرخ      ٥ومبوجب املادة     -١٥٣
  . املواطنني التركمان متساوون بغض النظر عن أسلوب حصوهلم على اجلنـسية التركمانيـة            

  . أية استثناءات تتعلق باملرأةوال يتضمن هذا القانون
وال يترتب على زواج املواطن التركماين من مواطن دولة أخرى أو من شخص عـدمي                 -١٥٤

يغـري   وتغيري جنسية أحد الزوجني ال    . عن فسخ هذا الزواج، أي تغيري يف اجلنسية        فضالً   اجلنسية،
اختـاذ   تفرض على املـرأة   جنسية الزوج اآلخر، وال تفقد املرأة جنسيتها وليس هناك أي لوائح            

 وإقامة املواطن التركماين يف أراضي دولة أخـرى        ).  من قانون اجلنسية   ١٦املادة  (جنسية زوجها   
  .ومل تطرأ أية تغيريات يف املسائل املتعلقة باجلنسية منذ التقرير السابق. ال تؤدي إىل فقدان اجلنسية

  ١٠املادة     
  التعليم
 من الدستور، اليت تنص على أن لكل مـواطن          ٣٨ملادة  احلق يف التعليم مكرس يف ا       -١٥٥

والتعليم االبتدائي والثانوي العام إلزامي وميكن ألي شـخص أن يلتحـق            . احلق يف التعليم  
 لقدرات كل   وفقاًوتكفل الدولة وصول اجلميع إىل التعليم املهين        . باملدارس احلكومية اجملانية  

 وفقـاً األفراد أن يقوموا بتوفري التعلـيم      وحيق للمؤسسات العامة واخلاصة وكذلك      . شخص
والدولة هي اليت تضع املعايري اليت تنطبق على مجيع         . للقواعد واإلجراءات اليت حيددها القانون    

   .املؤسسات التعليمية
 ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥ من قانون التعليم املؤرخ      ٣الدولة مبوجب املادة     ويترتب على   -١٥٦

  .ستوري يف التعليمضمان ومحاية حق املواطنني الد
  : من القانون املبادئ األساسية للتعليم الوطين، على النحو املبني أدناه٢وحتدد املادة   -١٥٧

حيق جلميع األشخاص، على قدم املساواة، العمل علـى حتقيـق كامـل               )أ(  
  طاقاهتم ومواهبهم؛

 صحية للفرد، وال الطبيعة اإلنسانية للتعليم والتأكيد على عاملية القيم احلياتية         )ب(  
  عن تنمية الشخصية؛فضالً 
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من حق مجيع املواطنني احلصول على كافة اخلدمات التعليمية اليت تقـدمها              )ج(  
  . كانواالدولة، أياً

وتكفل تركمانستان جلميع املواطنني فرصة احلصول على التعليم دون متييز بـسبب              -١٥٨
كان اإلقامة، أو املوقـف مـن الـدين    اجلنس أو العرق أو اإلثنية، أو اللغة، أو األصل، أو م  

  .أو املادية أو املهنية واملعتقد، أو العمر أو احلالة الصحية، أو احلالة االجتماعية
 ملصاحلهم وتطلعاهتم، ومستويات وفقاًميكن للمواطنني التركمان اكتساب التخصص      -١٥٩

  :لديهم القدرة على التعلم
  التدريب املهين األويل؛  )أ(  
   املهين الثانوي؛التعليم  )ب(  
  التعليم املهين العايل؛  )ج(  
  .الدراسات العليا والتعليم املهين  )د(  

ونتيجة لإلصالحات العميقة يف جمال التعليم، أصبحت تركمانستان اآلن قادرة على ضـمان            
  :ما يلي
ظروف متساوية للجميع بشأن النشاط والتوجيه، واملساواة يف احلصول على التعليم يف           •

وهذه املساواة مكفولة يف مرحلة مـا قبـل         . لريفية كما يف املناطق احلضرية    املناطق ا 
  املدرسة والتعليم العام والتقين واملهين والعايل، ويف مجيع أنواع التدريب املهين والتقين؛

ونفس االمتحانـات، وتـوفر هيئـات     حصول اجلميع على نفس املناهج الدراسية    •
املعدات  عن توفري  فضالً   حلة ما قبل املدرسة،   تدريسية تتمتع مبؤهالت متماثلة يف مر     

  من نفس النوعية؛
القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة على مجيع املستويات ويف               •

  مجيع أشكال التعليم؛
  وغريها من املنح؛ التساوي يف فرص املنح التعليمية •
  عليم الكبار؛نفس الفرص للوصول إىل برامج التعليم املستمر، مبا يف ذلك ت •
  نفس الفرص للمشاركة النشطة يف جمال التربية البدنية والرياضية؛ •
الوصول يف ظروف متساوية على معلومات تربوية حمددة تساعد على ضمان صحة             •

  ورفاه األسر، مبا يف ذلك املعلومات واملشورة بشأن تنظيم األسرة
 جمال التعليم من أهـدافها      باإلضافة إىل ذلك، اعتمد رئيس الدولة سياسة جديدة يف          -١٦٠

الرئيسية إنشاء نظام فعال لتدريب املوظفني الوطنيني، لتدريس املعـايري الدوليـة ومراعـاة              
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احتياجات منو االقتصاد الوطين، وهي تسعى إىل توفري متخصصني مؤهلني قـادرين علـى              
  .املشاركة يف عملية التحول االجتماعي والسياسي للبلد

لتنفيذ هذه السياسة إصداره ألوامـر       األوىل اليت اختذها رئيس البالد    من بني التدابري      -١٦١
 ٣٠ بشأن حتسني نظام التعليم يف تركمانستان، و٢٠٠٧فرباير / شباط١٥مؤرخة يف : رئاسية
 ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٤ بشأن زيادة رواتب املعلمني واملنح الدراسية، و       ٢٠٠٧مارس  /آذار

وهي حتدد األهداف والغايات، وسبل حتـسني أداء        . بشأن حتسني أداء املؤسسات التعليمية    
وهي تستهدف أساسا إنشاء    . املؤسسات التعليمية واملعايري األكادميية جلميع مستويات التعليم      

  .منوذج جديد وطين شامل للتعليم العام واملهين وتتبع أعلى املعايري الدولية
وظفني يف جمال التعليم ومجيـع       هلذه التدابري، طرأت زيادة يف رواتب مجيع امل        وفقاًو  -١٦٢

 يف املائة، ومت ختفيض عبء العمل للمدرسني يف املدارس االبتدائيـة            ٤٠املنح الطالبية بنسبة    
مت حتديد حجـم العمـل      .  ساعة يف األسبوع   ٢٤والثانوية واملهنية وويف التدريب املهين إىل       

  . ساعة٨٥٠  السنوي للمعلمني يف املدارس الثانوية ب
 مت متديد مدة التعليم االبتدائي والثانوي لتصبح عشر         ٢٠٠٧/٢٠٠٨العام    من وبدءاً  -١٦٣
وأدخلت مواد جديدة يف املناهج الدراسية الثانوية، مثل الدراسـات االجتماعيـة            . سنوات

والتربية البدنية واملهارات الالزمة للحياة اليومية، وأعطيت مساحة أكرب لدراسة قوانني تطور            
 للمنـاهج  وفقـاً باإلضافة إىل ذلـك، و . ة القانونية واالقتصادية والبيئيةاجملتمع وأسس الثقاف 

  .اجلديدة املعتمدة، ارتفع عدد الساعات املخصصة لتدريس اللغات األجنبية
وشهد نظام التعليم العايل تغيريات عميقة، مبا يف ذلك زيادة عدد الطالب واالنتقال               -١٦٤

 يف   وميكن خلرجيي التعليم الثانوي االخنراط فـوراً       .إىل فترة دراسية مدهتا مخسة وستة أعوام      
وقد مت توسيع مدة التدريب النظري للطلبة، يف حني مت ختفيض فترة            . مؤسسات التعليم العايل  

  .التدريب العملي
وقد مت جتهيز مؤسسات التعليم الثانوي والعايل بأجهزة الكمبيوتر احلديثـة واملـواد           -١٦٥

دم أساليب التدريس التفاعلية، مما يتيح للـشباب التركمـان          املتعددة الوسائط، وهي تستخ   
تعليماً يطابق للمعايري الدولية، ويثري عاملهم الداخلي ويوسع آفاقهم ويعرفهم على التطورات            

  .يف جمال العلوم
ومت تنقيح برامج التعليم العايل، وأدخلت فيها مواد جديدة، وتغريت قواعد القبول،              -١٦٦

 دورة جديدة، وشهد عـدد الطـالب       ٣٠، كما مت إنشاء أكثر من       وفتحت مدارس جديدة  
  .زيادة فيه
 ٣٤,٥، بلغت نسبة النساء يف التعليم العايل    ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف بداية العام الدراسي       -١٦٧

 يف املائة من املدرسـني، أمـا يف       ٣٧,٣ يف املائة من املوظفني و     ٥٠,٤يف املائة من الطالب،     
 يف املائة   ٥٤,٧ يف املائة من الطالب،      ٦٨,١قد بلغت نسبة النساء     املدارس الثانوية املهنية، ف   

  . يف املائة من املدرسني٥٤,٤ ومن املوظفني
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ويعترب إنشاء آلية فعالة للتعاون واالنفتاح يف عشق آباد يف إحدى املؤسسات التابعة               -١٦٨
نفيذ الـسياسة   جلامعة الدولة الروسية للنفط والغاز اليت حتمل اسم غوبكني خطوة هامة يف ت            

 مـن   ٢٦( شخـصاً    ١٥٢وقد تدرب من خالل اآللية      . التعليمية اجلديدة وتوجهها الدويل   
ويف كـانون   ).  رجـال  ١٠ و  امرأة ١١ ( معلماً ٢١ وهي تضم )  من الرجال  ١٢٦النساء و 
، "بوشـكني " افتتح املبىن اجلديد للمدرسـة التركمانيـة الروسـية           ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 ٤٦٨ ( طالباً ٩٤٧ كان هناك    ٢٠٠٩/٢٠١٠بداية السنة الدراسية    ويف  .  مقعداً ٨٠٠ بسعة

  ). رجال٣ و امرأة٥٤ ( معلما٥٧ً و) من البنني٤٧٩من البنات و
، وعمالً على إعداد األطفال واملراهقني يف القوى العاملة، وإتاحة الثقافة اجلنسية هلم             -١٦٩

، يدرس موضوع ٢٠٠٧/٢٠٠٨وتشجيعهم على تبين منط حياة صحي، ومنذ العام الدراسي       
ويشتمل " كفاءات احلياة اليومية،"جديد من السنة األوىل إىل السنة العاشرة الدراسات بعنوان 

وجيـري  ". صحة األجيـال  " و "الصحة والسالمة   " و "منط احلياة الصحية  : "على ثالثة أجزاء  
 على ،) ساعة كاملة على طول السنة الدراسية٣٤(تدريسها خالل ساعة واحدة يف األسبوع     
  .مجيع مستويات التعليم االبتدائي والثانوي

. كما جيري تناول قضايا التثقيف والصحة اجلنسية يف سياق من التخصصات األخرى             -١٧٠
وعمالً على لتعزيز الصحة اجلسدية لألطفال وتطوير ثقافة الرياضة، أدخلت حـصص التربيـة          

، )٢٠٠٧/٢٠٠٨عـام الدراسـي     ال(البدنية يف املدارس، يف الصفوف من األول إىل الـسابع           
ويعتـرب ذلـك مـن      ). ٢٠٠٩/٢٠١٠السنة الدراسـية    (إىل العاشر   الصفوف الثامن    من مث

  .األساسية لتقييم التقدم احملرز يف جمال التعليم املؤشرات
وعمالً على ضمان نشر تكنولوجيا املعلومات احلديثة، تنفذ حكومة تركمانستان مع           -١٧١

انتشار تكنولوجيـا   " ة اإلمنائي يف تركمانستان مشروعاً بعنوان       مكتب برنامج األمم املتحد   
وكجزء من هذا املـشروع،     ". املعلومات من أجل التنمية البشرية املستدامة يف تركمانستان       

 مـاري  وومبساعدة من املراكز احمللية، بدأ التدريب على استخدام احلاسوب يف عشق أبـاد،     
  .داشوغوز وسردارو

ستان، يف جمال التعليم العايل، مع االحتاد األورويب يف إطار برنـامج            وتتعاون تركمان   -١٧٢
وحيدد هذا الربنامج االجتاهات ذات     "). عرب برنامج التنقل األورويب للتعليم اجلامعي     ("متبوس  

األولوية إلصالح التعليم العايل من خالل خمتلف أشكال التعاون، وتسهيل تنفيذ التحـوالت             
وتشارك مؤسسات التعليم العايل يف تركمانـستان يف    . مجيع املستويات يف التعليم العايل على     

ويف إطار مشاريع برنامج متبوس، أقيمت شراكات مع مؤسـسات          . ١٩٩٦ذلك منذ عام    
التعليم العايل الفرنسية واألملانية واهلولندية والربيطانية والبلجيكية واالسكتلندية واإلسـبانية          

  . والربتغالية والدامناركية
 منها  ٥،   مشروعاً ٣٠وقد نفذت مؤسسات التعليم العايل من خالل برنامج متبوس            -١٧٣

ال تزال جارية، وذلك بدعم من الشركاء األوروبيني من فرنسا والربتغال واسبانيا يف معهـد              
ويقدم املركز دورات للمسؤولني    . االقتصاد التركماين املنشأ يف إطار جامعة الدولة لالقتصاد       

 اإلنكليزية، مت إنشاء مركز لتدريب املعلمني على الترمجة من اللغة           ٢٠٠٧عام  ويف  . التركمان
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يف معهد آزادي الوطين للغات العاملية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العايل واجلامعات   
  .اإلسبانية واالسكتلندية

يف االحتاد  وقد سامهت يف إجناح تنفيذ هذه املشاريع الزيارات املتبادلة بني الشركاء              -١٧٤
األورويب ونظرائهم يف تركمانستان، واجلوالت اليت مكنت املتخصصني من تبادل خـربات            

 مـن  ٢٠٠، زار أكثر مـن  ٢٠٠٧منذ بداية عام    و .عملهم يف خمتلف جماالت التعليم العايل     
مؤسسات التعليم العـايل يف أملانيـا وفرنـسا         )  امرأة ١٠٠مبا يف ذلك    (املدرسني التركمان   

واسكتلندا، كما أن العديد من املدرسـني يف تلـك املؤسـسات زاروا املـدارس               وإسبانيا  
  .التركمانية حيث مت تنظيم األنشطة املشتركة واحللقات الدراسية

، تقيم وزارة التربية والتعليم يوم تيمبوس للمعلومـات،         ٢٠٠٠يف كل عام منذ عام        -١٧٥
. الحتاد األورويب ومؤسسة التدريب األوروبية    باالشتراك مع املديرية العامة للتربية والثقافة يف ا       

ويشارك يف هذه املناسبة ممثلون عن مؤسسات التعليم العايل واملتخصصني التركمان وعـن             
   .املديرية العامة للتربية والثقافة ومؤسسة التدريب األوروبية وبرنامج متبوس

ة يف الـبالد يف خلـق   ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لإلصالح اجلذري للعلوم الوطني         -١٧٦
وحتقيقا . نظام مثايل للتدريب العلمي املتقدم الالزم ملواجهة التحديات الكربى أمام األلفية الثالثة           

هلذه الغاية، اعتمدت حكومة تركمانستان جمموعة من الوثائق اهلامة، واليت تـشمل املرسـوم              
ة للعلوم، واملرسوم الرئاسي    ، واملتعلق بأنشطة أكادميي   ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٢الرئاسي املؤرخ   

تـدريب    بشأن حتسني نظام العلوم وهـو يهـدف إىل         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤املؤرخ  
وتوجه هذه األدوات توجه    .  ودعم اجلمهور للبحوث   ً عاليا ًاملتخصصني والعلماء املؤهلني تأهيال   

ليت تشكل أساسا متينا لتطوير     وتقدم جمموعة من التدابري احملددة ا      السياسة العلمية والتقنية للدولة   
  .تدريب العلماء وتنفيذ متطلبات االستغالل الكامل لإلمكانات الفكرية يف البلد

ويتمثل أحد األهداف العلمية الرئيسية لإلصالح يف تزويد البالد بنظام تدريب شامل        -١٧٧
وضعت بـرامج   . اه هلذه الغاية، مت فتح الدراسات العليا املاجستري والدكتور        وحتقيقاً. للعلماء

 من املؤسسات التعليمية والبحثية حيث توجد درجة عالية         ٢٢للتعاون يف جمال البحوث مع      
  . عالياًمن الكفاءة العلمية واملوظفني املؤهلني تأهيالً

  . مؤسسة علمية وتقنية وهي متول من املوازنة العامة للدولة١٣ويتوفر يف البالد   -١٧٨
ية للنساء والرجال التدريب، والتعليم، والتنمية الروحية،       وتضمن اخلدمات االجتماع    -١٧٩

ومجيع أشكال وأنواع اخلدمات التعليمية اليت تقدمها الدولة متوفرة علـى           . والتدريب املهين 
  .نطاق واسع وحر

ويتمتع الرجل واملرأة باحلق يف اختيار املؤسسات التعليمية من بـني التـشكيالت               -١٨٠
  . يرغبون الدراسة هبا، وكذلك نوع وشكل التعليم للغة اليتوفقاًاللغوية، 
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والكتب املدرسية والتعليمية متاحة جماناً للشباب من اجلنسني الذين يدرسون يف املدارس              -١٨١
العامة، وميكن للطالب أن يستخدموا جماناً التسهيالت واملرافق التعليميـة والـصناعية والعلميـة              

  .كما حيق هلم احلصول على املنح الدراسية والبدالت. ةوالثقافية والرياضية املدرسية األساسي
 خبصوص حرية   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ من القانون الصادر يف      ٦ للمادة   وفقاًو  -١٨٢

ويضمن . الضمري واملنظمات الدينية، يعترب نظام التعليم العام علمانياً منفصالً عن املنظمات الدينية           
ويتمتـع  . لماين للمواطنني بغض النظر عن موقفهم من الـدين        احلق يف احلصول على التعليم الع     

  . املواطنون باحلق يف دراسة الدين وتلقي التعليم الديين الذي خيتارونه فرادى أو ضمن جمموعات
بتطـوير وبنـاء املـدارس    " القرية اجلديدة"أو " التعليم"وتتكفل الربامج العامة مثل    -١٨٣

  .قافيةواحلضانات واملرافق الرياضية والث
وقد أنشأت الدولة والقطاع اخلاص املؤسسات التعليمية على مجيع مستويات التعلـيم              -١٨٤

ويتوفر التدريب يف جماالت خمتلفة مثل روح املبادرة، واللغات األجنبية، وتعلم احلاسوب، وعلم             
  .دماتوال تواجه النساء أية صعوبات يف الوصول إىل هذه اخل. النفس، وحمو األمية املعلوماتية

  ١١املادة     
  العمل والتوظيف

 من الدستور للمواطنني احلق يف العمل، وهلم حرية اختيار مهنتـهم            ٣٣تكفل املادة     -١٨٥
  .واختصاصهم ومكان عملهم وظروف عملهم اآلمنة والصحية

 املبادئ  ١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ من قانون العمل الصادر يف       ٤وحتدد املادة     -١٨٦
ضمان تكافؤ الفرص للجميع يف إعمـال       : وهي. اسة الدولة يف جمال التوظيف    األساسية لسي 

أو الدين أو العمر، أو      احلق يف العمل وحرية اختيار العمل، بغض النظر عن العرق أو اجلنس           
ويستند العمل إىل اإلرادة املعرب     . العرقي أو االجتماعي   املعتقد السياسي أو الوضع القومي أو     

  .عنها حبرية
 من قانون العمل لألشخاص الذين يقيمون يف أراضي تركمانستان  ١١تضمن املادة   و  -١٨٧

احلماية ضد مجيع أشكال التمييز وتكافؤ الفرص للجميع يف احلصول على مهنة ويف اختيـار               
التأديبيـة   يف حال خمالفة هذا القانون، حتدد قوانني الـبالد التـدابري        . العمل وظروف العمل  

  . واإلدارية واجلنائية
وتعكس نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل وفرص التوظيف املتاحة هلا مـستوى               -١٨٨

ومؤشرات النشاط االقتصادي للمرأة التركمانية تظهر خالل فترة        . النشاط االقتصادي للمرأة  
وهكذا، خالل  . التحليل أن نسبة النساء يف قوة العمل والسكان العاملني تتجه حنو االرتفاع           

 ٠,٧ و٠,٩، ارتفعت نسبة النساء يف قوة العمل وعدد العاملني مبقدار  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ الفترة
  .وهذا يعكس عدم استبعاد النساء من دائرة اإلنتاج االجتماعي. نقطة مئوية
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 من قانون العمل، ال يعترف بأي تقييد حلقـوق العمـال أو يف              ٧ومبوجب املادة     -١٨٩
 ونوع اجلـنس، واألصـل، وامللكيـة،    احلصول على أي امتياز على أساس االنتماء العرقي،   

واملهنة، واإلقامة، واللغة، والعمر، واملوقف من الدين، والعقيدة السياسية، واالنتماء أو عـدم   
االنتماء إىل أي حزب سياسي،أو أية اعتبارات أخرى ال عالقة هلا بالكفاءة املهنية للعامـل                

  . ونتائج عمله
رساً لقواعد عمل املرأة وغريهـا مـن ذوي          مك  خاصاً ويتضمن قانون العمل فصالً     -١٩٠

وحيظر القانون رفض توظيف امرأة أو احلد من مرتبها بسبب احلمل أو            . املسؤوليات األسرية 
  ). سنة لألطفال املعوقني١٦حتت ( سنوات ٣وجود أطفال حتت سن 

وجب تشريعات  مبورؤساء األقسام ونواهبم مسؤولني      ويعترب رجال األعمال ونواهبم     -١٩١
ويف حال رفض خدام هذه الفئات من النساء،        . كمانستان عن رفض توظيف هؤالء األفراد     تر

وجيوز الطعـن يف رفـض      . جيب على صاحب العمل إبالغ املتقدمني بأسباب الرفض خطيا        
  .التوظيف أمام احملكمة

وعمالً على حل القضايا املتصلة بالعمل يف الوقت املناسب وتنظيم التوجيه املهـين يف                -١٩٢
ل ظروف اقتصاد السوق، أنشئت وكاالت للتوظيف ذات استقالل مايل وتعمل وحتت إدارة             ظ

وتعمل هذه الوكاالت على تنظـيم العـرض        . ١٩٩٧احملافظات ويف مدينة عشق أباد يف عام        
والطلب على اليد العاملة يف املناطق، واحلفاظ على سجالت للعاطلني عـن العمـل وتـوفري                

 ١٠٧ ١٠٠ ، سجلت مكاتب التوظيـف    ٢٠٠٩ويف عام   . لى عمل املساعدة هلم يف العثور ع    
فقد ارتفع نصيب مـن     . ٢٠٠٥ يف املائة أكثر مما كانت عليه يف عام          ٢٠، أي بنسبة    ًشخصا

 يف املائـة  ٤٨الناس الذين وجدوا العمل من خالل وكاالت التوظيف مييل إىل التقـدم، مـن    
 يف املائة   ٥٧,٤ إىل   ٣٤,٣ة للنساء من    ، وبالنسب ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧١,١ إىل   ٢٠٠٥ عام

تبني بيانات مكاتب التوظيف أن الرجال أكثر اسـتخداماً مـن النـساء             . خالل الفترة نفسها  
باإلضافة إىل ذلك، فإن معدل التوظيف للرجال       . خلدمات وكاالت التوظيف للعثور على عمل     

حنو الرجـال وزيـادة     أعلى من النساء، وذلك ألن سوق العمل من املهن تركمانستان موجه            
  . فرص العمل للرجال بسبب مستواهم املهين ألكثر انسجاما مع متطلبات سوق العمل

ولتحسني الوضع يف جمال العمالة وزيادة عدد الوظائف، جيري العمل علـى خلـق                -١٩٣
فرص عمل جديدة واحلفاظ على فرص العمل القائمة يف األعمال التجارية، ويتعني حتـسني              

  . املهين وإعادة تدريب العمال اخلارجني من القطاعات اإلنتاجيةنظام التدريب
 من قانون لضمانات الدولة الحترام تكافؤ الفرص بني الرجـل           ١٢ومبوجب املادة     -١٩٤

واملرأة، تضمن احلكومة للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، األجر املتساوي مقابل العمـل              
تصلة بالعمل، واملساواة يف شروط ممارسة نفس النوع املماثل، واحلصول على االستحقاقات امل

جيب على رب     من قانون العمل   ١١١ويف إطار املادة    . من العمل، ويف تقييم األداء الوظيفي     
العمل، بغض النظر عن الوضع املايل، أن يدفع أجور املوظفني على العمل الـذي يقومـون                
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ويضمن رب العمـل أال تقـل       . مول هبا  للشروط احملددة ومعدالت األجور املع     وفقاًبتنفيذه  
األجور عن احلد األدىن املنصوص عليه يف التشريعات التركمانية دون االقتصار علـى احلـد      

 من قانون العمل على أن يتم حتديد الراتـب علـى أسـاس    ١١٣وتنص املادة   . األقصى هلا 
  .مهارات العمال، وتعقد وكثافة العمل، وظروف العمل، وكميته ونوعيته

 لقوانني  وفقاًويتم تعيني شكل ونظام وقيمة ملرتبات وجداول أجور املوظفني العموميني             -١٩٥
وحيدد أرباب العمل بصورة مستقلة أساليب ونظم األجور، ومعـدالت          . العمل السارية املفعول  

 عن العالقة بني مرتبات    فضالً   مبالغ التعويض، ودفع املرتبات واملكافآت واملزايا واحلوافز األخرى،       
وحتـدد  . الفئات املختلفة من العمال، وذلك على أساس االتفاقات اجلماعية أو اتفاقات األجـور   

مبوجب مرسوم رئاسي كل زيادة يف األجور ومتوسط األجور يف املؤسسات العامة، بغض النظر              
. عن شكلها التنظيمي والقانوين وملكيتها، مما حيد من إخضاع األجـور للعقوبـات اإلداريـة              

، مت تعـيني احلـد األدىن       ٢٠١٠يوليو  / متوز ٩ املؤرخ   ٣٥٦٢٤ملرسوم الرئاسي رقم    ومبوجب ا 
  .وال يوجد حد أقصى لألجور. ٢٠١١يناير / كانون الثاين١ من ً مانات اعتبارا٣٥٠  لألجور ب
. وال تتوفر يف تركمانستان إحصاءات منتظمة عن األجور تراعي املنظور اجلنـساين             -١٩٦

ى، هناك تفاوت بني الدخل املتوسط بني الرجال والنساء، مما يعود         لكن، وكما يف بلدان أخر    
ومتنع التشريعات احلالية املرأة من شغل الوظائف الـيت  . إىل حد كبري إىل عدد ساعات العمل 

تنطوي على العمل يف ظروف صعبة وخطرية، وهناك قيود فيما يتعلق بـساعات العمـل،               
 والنساء أكثر من الرجال مـشاركة يف وظـائف          .والسفر، والعمل اإلضايف، والعمل الليلي    

كما يعتمد مستوى األجور بني الرجال والنساء عموما على توزع اجلنسني يف            . بدوام جزئي 
  ).الفصل الرأسي(والرتب الوظيفية ) الفصل األفقي(خمتلف الصناعات وأنواع املهن 

 املـدين، أضـاف     واعترافاً باحلاجة إىل تطوير القطاع اخلاص كجزء من اجملتمـع           -١٩٧
  ومبوجـب . املشرعون للدستور التركماين مادة جديدة تتعلق بدعم الدولة للقطاع اخلـاص          

والدولة .  من الدستور، ويستند االقتصاد يف تركمانستان إىل مبادئ اقتصاد السوق          ١٠املادة  
  .تشجع وتدعم وتعزز روح املبادرة وتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة

 تطوير اإلطار القانوين للسياسات العامة خللق بيئة مواتية لتنمية املشاريع           وعمالً على   -١٩٨
 قانونـاً لـدعم الدولـة       ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٥الصغرية واملتوسطة، اعتمد الربملان يف      

  .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
. ويعترب التوظيف الذايت منتشراً على نطاق واسع يف أوساط النساء يف تركمانـستان          -١٩٩
يف عـصر   سـيما     ال ناك برنامج واسع تدعم مبوجبه الدولة األعمال التجارية الـصغرية،         وه

. التجديد والتحديث الذي نعيش فيه، مما يساعد على رفع نسبة النساء يف الشركات الصغرية             
توقد م تسجيل احتاد الصناعيني ورجال األعمال       . ويف هذا اجملال ختطو املرأة خطوات واسعة      

 مـن النـساء     ٨٢ حتاد، هناك ومن إمجايل عدد أعضاء اال    . ٢٠٠٨ عام   من تركمانستان يف  
 ١األذربيجـان، و    مـن  ٢و  من األرمـن   ٢ من الروس، و   ١١ و  من التركمان،  ٦٦ ومنهن
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، ) امـرأة  ١٢(البنـاء   : النساء صاحبات املشاريع ممثالت يف الصناعات التاليـة       . التتار من
  ).٢٥(ها من األنشطة ، وغري)٣(، والتعليم )٦(، والسجاد )٣٦( والتجارة
وتتركز أعلى نسبة من اإلناث يف تركمانستان يف الصناعات اخلفيفة والـصناعات              -٢٠٠

الرعاية الصحية،والتعليم، والثقافة، والفنـون،     : الغذائية، ويف الفروع التالية لقطاع اخلدمات     
ت األخـرى مـن      ما تتعلق األنشطة املهنية للمرأة يف القطاعـا        وغالباً. واحلماية االجتماعية 

والرجال هم النسبة األكرب بني ). يف املكاتب، وخدمة العمالء، اخل(االقتصاد بقطاع اخلدمات 
العاملني يف قطاعات التعدين والوقود والطاقة وصناعة الزجاج والبناء والنقل، وهذا يعين، يف             

فعة ، ظروف عمل صعبة وخطرة، ولذلك فإن مستويات األجور مرت         فروع تسودها، وعموماً  
وبالتايل، فإن الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء بسبب االختالفات يف أنواع العمل   . فيها

  ".املؤنث"والعمل " الذكوري"
واجملاالت الرئيسية لنظام احلماية االجتماعية يف تركمانـستان مكفولـة مبوجـب              -٢٠١

ئـات معينـة مـن    التقاعدي يف سن الشيخوخة، ودعم الدولة لف  الدستور، من ذلك املعاش   
  .املواطنني، وتكييف نظام احلماية االجتماعية يف سياق إنشاء اقتصاد السوق يف تركمانستان

، يوفر النظـام    ٢٠٠٧مارس  /ومبوجب قانون احلماية االجتماعية الذي اعتمد يف آذار         -٢٠٢
لعمـل،  العام للحماية االجتماعية املنافع املادية واخلدمات االجتماعية لغري القـادرين علـى ا            

 يف شكل معاشات التقاعد ًواملعوقني، واألسر اليت لديها أطفال، وغريهم، والفوائد اليت تدفع نقدا
وهتدف التدابري املنصوص عليها يف هذا القانون إىل زيادة         . والبدالت واملزايا اليت تقدمها الدولة    

 الذين حيتاجون إىل حتسني مستويات املعيشة للمتقاعدين واملستفيدين وفئات أخرى من املواطنني       
وميكن توفري احلماية االجتماعية مـن      . عن مبادئ العدالة االجتماعية    فضالً   احلماية االجتماعية، 

خالل اإلعانات النقدية يف شكل معاشات وعالوات ومسامهات عينية وخدمات متنوعة تقدم            
  . قائيوقد تكون على شكل تعويضات هلا طابع و. للمستفيدين من احلماية االجتماعية

وتقدم الدولة املساعدة االجتماعية، من خالل حتديد ودفع استحقاقات حكوميـة،             -٢٠٣
  .لألشخاص غري القادرين على توفري احتياجاهتم املادية بشكل مستقل، بسبب العجز

وينص نظام الرعاية على منح الدولة اإلعانات للمواطنني للحفاظ على جـزء مـن                -٢٠٤
فقدان املعيـل،   و  زئي أو كلي أو مؤقت، أو بسبب األمومة، أ        الدخل املفقود بسبب عجز ج    

  .فقدان وسائل العيش يف سن التقاعد أو
  :من الدولة للمواطنني مبوجب نظام الرعاية االجتماعية الفوائد التالية وتقدم  -٢٠٥

  بدل لفقدان مؤقت للقدرة العمل؛  )أ(  
  األمومة؛  )ب(  
  منحة للوالدة؛  )ج(  
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  ؛بدل رعاية الطفل  )د(  
  ؛)يف حالة فقدان جزئي أو كلي للقدرة على العمل(بدل العجز   )ه(  
  خمصص لفقدان املعيل؛  )و(  
   .الضمان االجتماعي  )ز(  
 من القانون، ينشأ بدل استحقاق الرعاية االجتماعية        ١٠٣ و ١٠٢ومبوجب املادتني     -٢٠٦

احلق يف هـذه  . اليت تدفع لألشخاص الذين بلغوا سن التقاعد وليس لديهم سبل عيش أخرى      
 سنة ممن ال حيق هلم      ٥٧ والنساء فوق سن     ٦٢اإلعانة االجتماعية مضمون للرجال فوق سن       

  .احلصول على معاش تقاعدي
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للمواطنني التركمان احملتاجني احلصول علـى املـساعدة              -٢٠٧

 هلـذه الغايـة، أنـشأت       وحتقيقاً.  أو بأسعار خمفضة   املالية وعلى اخلدمات االجتماعية جماناً    
 خاصة للنظر يف الطلبات املقدمة من       احلكومات احمللية وحكومات املقاطعات والبلديات جلاناً     

  .املواطنني الذين حيتاجون إىل دعم الدولة
وفيما يتعلق باخلدمات االجتماعية اليت تقدمها وكاالت احلكومة للمسنني واملعوقني            -٢٠٨

اكز ووكاالت اخلدمات االجتماعية للمسنني واملعـوقني       الذين يعيشون وحدهم، أنشئت مر    
الذين يعيشون وحدهم، يف إطار وزارة الرعاية االجتماعية، ودور التمريض واملعوقني التابعة            

  .لوزارة الصحة والصناعة الطبية
تقـدمي   أيضاً   ومبوجب قانون احلماية االجتماعية، ميكن للمؤسسات غري احلكومية         -٢٠٩

ومتنح وزارة الرفاه االجتماعي تراخيص للعمـل يف جمـال          . عية للمواطنني اخلدمات االجتما 
  .اخلدمات االجتماعية

 على فصل املرأة احلامل أو املـرأة الـيت    من قانون العمل حظراً   ٢٤١وتفرض املادة     -٢١٠
كما حتظـر  ).  سنة لألطفال املعوقني١٦من سن ( سنوات   ٣لديها أطفال تقل أعمارهم عن      

ة، أو احلد من التعويض الذي حتصل عليه، على أساس أهنا حامل أو لديها              رفض توظيف امرأ  
ويعترب رجال األعمال ونـواهبم،  ).  سنة يف حالة طفل معاق ١٦حتت  (طفل حتت سن الثالثة     

. ورؤساء األقسام ونواهبم مسؤولني مبوجب تشريعات تركمانستان عن رفض توظيف هؤالء          
 لنساء، جيب على صاحب العمل إبالغ املرأة املعنيةويف حال رفض استخدام هذه الفئات من ا    

  .وميكن الطعن يف رفض توظيف امرأة أمام احملكمة.  بأسباب الرفضخطياً
 ٣وال جيوز لصاحب العمل فصل املرأة احلامل أو املرأة اليت لديها طفل أقـل مـن                   -٢١١

ة للشركة أو إهناء    ، ما عدا يف حال التصفية الكلي      ) لألطفال املعوقني  ١٦أو أقل من    (سنوات  
نشاط صاحب العمل، ويف حاالت اإلمهال اجلسيم، واالختالس، وكذلك يف احلالة املـشار             

  . املذكورة أعاله٢٤١إليها يف اجلزء اخلامس من املادة 



CEDAW/C/TKM/3-4 

GE.11-41608 50 

وإذا كان عقد عمل املرأة ينتهي أثناء محلها، وجب على صاحب العمل، بناء على                -٢١٢
ويتعني .  طبية تثبت احلمل، متديد العقد حىت هناية احلمل        طلب كتايب من املرأة وتقدمي شهادة     

على املرأة، اليت انتهت مدة عقد عملها ومددت حىت هناية احلمل، وبناء على طلب صاحب               
. العمل، ولكن ليس أكثر من مرة واحدة كل ثالثة أشهر، تقدمي شهادة طبية تثبت احلمـل               

صاحب العمل احلق يف إهناء عقد العمل على        مواصلة العمل بعد انتهاء فترة محلها، ل       ويف حال 
أو تاريخ وجوب إبالغـه،      أساس من انتهاء صالحيته، وذلك بعد أسبوع من تاريخ إبالغه،         

  . بانتهاء احلمل
، ٢٠١١ لقانون املوازنة العامة للدولة لعـام        وفقاًو. ومليزانية الدولة توجه اجتماعي     -٢١٣

سيتم توزيع املبلغ اإلمجايل لألموال املخصـصة       ،  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧املؤرخ يف   
 يف املائـة، والرعايـة      ٣٧,١التعليم  : لتمويل اخلدمات العامة واالجتماعية على النحو التايل      

 يف  ٣٦,٢ يف املائة، ونظام الدولة للحماية االجتماعية        ٤,٢ يف املائة، والثقافة     ٢ ١٢الصحية  
وسيتم ختصيص موارد مالية كبرية لزيـادة       . املائة يف   ١٠,١املائة، واإلسكان واملرافق العامة     

  .إضافية يف املخصصات واملعاشات واملنح الدراسية
وينعكس التوجه االجتماعي يف املوازنة العامة للدولة على سبيل املثال يف أن ميزانية               -٢١٤
ة على التنمي ) باستثناء االستثمارات ( يف املائة من األموال      ٧٤,١ خططت إلنفاق    ٢٠١٠عام  

 يف املائة، وللنظام العام للحماية      ٣٩,٢من جمموع هذه األموال، خيصص للتعليم       . االجتماعية
 يف  ١٠,٤  يف املائة، ولإلسكان واملرافق    ١٢,٧ يف املائة، وللرعاية الصحية      ٣٣,٤االجتماعية  
  . يف املائة٤,٣ املائة، للثقافة

 وفقاًو. ول على إجازة أمومة    من قانون العمل، حيق للمرأة احلص      ٩٦ومبوجب املادة     -٢١٥
، ووهي تنقسم إىل فترة ما قبل الـوالدة          يوماً ١١٢للقانون، ال تقل مدة إجازة األمومة عن        

 مـن  اعتبـاراً ) أو املتـدربات (أما فترة ما قبل الوالدة، فهي حتق للنساء العامالت          . وبعدها
بل الـوالدة بـالوالدة     وال تتأثر مدة إجازة ما ق     .  يوماً ٥٦ من احلمل، ومدهتا     ٣٢األسبوع  
 يوماً يف حالة حـدوث      ١٦ وهي متدد     يوماً ٥٦أما مدة إجازة ما بعد الوالدة فهي        . املبكرة

   . يوماً يف حال والدة طفلني أو أكثر٤٠مضاعفات أثناء الوالدة، و
وحتصل ). حتت نفس املهام  (وحيق للمرأة، أثناء احلمل، االحتفاظ بوظيفتها األخرية          -٢١٦

 إجازة األمومة، على مبلغ مقطوع من الدولة لفترات ما قبل الوالدة وبعدها، كما              املرأة، قبل 
ويف حال تـبين    . حتتفظ املرأة مبكان العمل أو اخلدمة أو الدراسة العليا أو األكادميية الرئيسي           

ويف .  يومـاً ٥٦، يتم دفع بدل األمومة للفترة من تاريخ تبين هذا الطفل حىت    )أو أكثر (طفل  
ويتم دفع بدل األمومة    . ة طفل أثناء أو بعد الوالدة، ال يتم االحتفاظ ببدل األمومة          حالة وفا 

  .يف مكان العمل أو اخلدمة أو الدراسة العليا أو األكادميية الرئيسي للشخص املعين
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 لقرارات رئيس مجهوريـة تركمانـستان،       وفقاًويف حال فهرسة وارتفاع األجور،        -٢١٧
يف االعتبار عند حساب مبلغ بدل األمومة وفق معامل زيادة           فاعتؤخذ هذه الفهرسة أو االرت    

  .األجور
 من قانون الرعاية االجتماعية، يتلقـى أحـد الوالـدين أو األم       ٧٦ومبوجب املادة     -٢١٨

  .بالتبين، أو الوصي دفعة واحدة عند والدة الطفل
لنظـر عـن     من قانون العمل، للمرأة اليت تعمل احلق، بغـض ا          ٩٧ومبوجب املادة     -٢١٩

.  سنوات ٣األقدمية، يف إجازة بدون راتب يف هناية إجازة األمومة لرعاية األطفال دون سن              
وميكن منح هذه اإلجازة الوالدية للشخص الذي يقوم فعالً حبضانة الطفل، مبا يف ذلك األب               

  .أو الوصي على الطفل، وعلى النحو املنصوص عليه يف التشريع
يف نفـس  (ة أبوة، وحيتفظ املوظف بوضعه الوظيفي األخري وينص القانون على إجاز   -٢٢٠
وحيق للشخص الذي هو يف إجـازة       .  أو جزئياً  وميكن استخدام إجازة األبوة كلياً    ). الوظيفة

 سنوات، أن ينهي إجازة األبوة قبل انتـهائها وأن يعـود إىل       ٣األبوة، حىت يبلغ الطفل سن      
يتلقى الشخص الـذي    . ن عودته إىل العمل   العمل، على أن خيطر رب العمل قبل أسبوعني م        

  .هو يف إجازة أبوة منحة شهرية من الدولة لرعاية الطفل مبوجب قانون الرعاية االجتماعية
 سنة  ١٦املسؤول عن رعاية طفل معاق دون سن        ) أو الوصي (وحيق ألحد الوالدين      -٢٢١

ن أحد الوالدين   ومبوجب طلب خطي م   . ، يدفع مبعدل يومي   احلصول على يوم إضايف شهرياً    
جيوز لصاحب العمل منح اليوم املنصوص عليه أعاله بقسمة جمموع األيـام يف             ) أو الوصي (

  .السنة أو على أساس سنوي
 من قانون العمل، حيظر تشغيل املرأة إذا كان لديها أطفال حتت ٢٤٣ومبوجب املادة   -٢٢٢
 األسـبوع، والعمـل    يف الليل، وعطالت هناية   )  سنة للطفل معاق   ١٦حتت  ( سنوات   ٣سن  

اإلضايف، والعطل الرمسية، كما حيظر إرساهلا يف بعثة جتارية دون احلصول علـى موافقتـها               
 سـنة   ١٤-٣وحيظر تشغيل املرأة إذا كان لديها أطفال تتـراوح أعمـارهم بـني              . اخلطية

يف عمل إضايف كما حيظر إرساهلا يف بعثة جتارية دون احلصول           )  سنة للطفل معاق   ١٦ حتت(
  .  موافقتها اخلطيةعلى
بعثة  وال جيوز لصاحب العمل تشغيل العمال يف عمل ليلي أو إضايف أو إرساهلم يف               -٢٢٣

إذا كانوا يرعون عضواً مريضاً من األسرة، وذلك إذا توفرت شهادة طبية تفيد أن املطلـوب            
منوحـة   من قانون العمل ضمانات العمل واملزايـا امل        ٢٤٩وتقدم املادة   . منهم توفري الرعاية  

تقييد العمل الليلي والعمل اإلضايف، وتقييد العمل خالل عطلة هناية          (للمرأة يف سياق األمومة     
عن اإليفاد يف بعثة، ومنح إجازة بـدون مرتـب، ومحايـة     فضالً األسبوع والعطل الرمسية، 

يف (إىل األب الذي يقوم بتربية الطفل وحده        ) األجور والضمانات واملزايا التفضيلية األخرى    
األم، أو فقدان األهلية، أو اخلضوع لعالج طويل األجل يف مؤسسة طبية وغـري               حال وفاة 

  .، وكذلك إىل الوصي على الطفل القاصر)ذلك من حاالت االفتقار إىل رعاية األم
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يتعني أن حتصل النساء اللـوايت يعملـن يف           من قانون العمل،   ٢٤٨مبوجب املادة     -٢٢٤
وعلى هذه الشركات أن توفر     . ية كبرية على هذه اخلدمات    شركات توظف قوة عاملة نسائ    

هلن دور احلضانة ورياض األطفال والغرف الالزمة لإلرضاع ومرافق النظافـة الشخـصية             
ويف عصر حتديث الدولة وجتديدها هذا، جيري العمل على تنفيذ برنامج وطين لتطوير             . للمرأة

ت جديـدة تـستخدم أحـدث       مجيع قطاعات االقتصاد وهو يشمل بناء مصانع ومنـشآ        
وتسود هذه املؤسسات ثقافة جديدة للعمل، تقوم على        . التكنولوجيات من مجيع أحناء العامل    

  .جعل اإلنتاج مواتياً لصحة املرأة وسالمتها ويوفر بيئة آمنة بيئيا
 من قانون العمل، حيظر تشغيل النساء احلوامل يف الليل، والعمل           ٢٤٢مبوجب املادة     -٢٢٥

وعطالت هناية األسبوع واألعياد والعطل الرمسية، كما حيظر إرسال احلوامـل يف            اإلضايف،  
   .رحالت أعمال

ومبوجـب  . حيظر على املرأة رفع ونقل األشياء الثقيلة الزائدة عن املعايري املعمول هبا             -٢٢٦
.  من قانون العمل، حتظر عمالة املرأة يف ظروف غري صحية أو مؤملة بشكل خاص    ٢٤٣املادة  
 من القانون، ال جيوز للنساء احلوامل اللوايت يعملن يف جماالت العمـل             ٢٤٤وجب املادة   ومب

  .الزراعي أن يعملن ألكثر من ست ساعات، دون أن يتأثر بذلك متوسط األجر الذي يتلقينه
 من قانون العمل، ومبوجب تقرير طيب، تستفيد النساء احلوامـل           ٢٤٥ للمادة   وفقاًو  -٢٢٧

    ومعايري اخلدمة املخفضة، أو يتم نقلهن إىل وظائف مهامها أخـف عبئـاً             من معايري األداء    
وميكن . وال جترى يف ظروف غري مواتية، مع احلفاظ على متوسط املرتب يف األعمال السابقة             

على أساس تقرير طيب آخر أخف إعفاء املرأة احلامل من مهامها، مع احملافظة على متوسـط                
  .ضائعة، على حساب رب العملالراتب جلميع أيام العمل ال

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٢٥ املؤرخ   ١٠٧٣٢ويضع املرسوم الرئاسي رقم       -٢٢٨
  .قائمة من املهن واألعمال الضارة أو اليت تشكل خطراً على الصحة

ويتعني على املؤسسات اليت توظف قوة عاملة نسائية كبرية أن توفر هلن دور احلضانة   -٢٢٩
  .رفة لإلرضاع وأماكن للنظافة الشخصية للمرأةورياض األطفال، وغ

وميكن مراقبة الوضع يف القطاعني اخلاص وغري الرمسي من خالل عمليات التفتـيش               -٢٣٠
  .اليت جتريها الوكاالت املعنية) الرصد(االنتقائي 

أما بالنسبة للفجوة يف األجور، ال تتوفر يف تركمانستان يف الوقت الراهن إحصاءات               -٢٣١
  . عن األجور تراعي املنظور اجلنساينمنتظمة
  :وقد صادقت تركمانستان على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية  -٢٣٢

  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(اتفاقية بشأن احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل  •
  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(اتفاقية بشأن العمل القسري أو اإللزامي  •
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  ؛)١٩٩٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠(محاية حق أن احلرية النقابية واتفاقية بش •
  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية  •
اتفاقية بشأن املساواة يف األجور للعمالة الالزمة للعاملني من الرجال والنساء عـن              •

  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(العمل ذي القيمة املتساوية 
  ؛)١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢٠(اتفاقية بشأن إلغاء العمل اجلربي  •
  ؛)١٩٩٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠) (هنةيف االستخدام وامل(اتفاقية بشأن التمييز  •
 ٢٥(اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهـا             •

  ). ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  ١٢املادة     
  صحيةالرعاية ال

. الشباب جزءا هاما ال يتجزأ سياسة الدولة يف تركمانستان         و تعترب رعاية األم والطفل     -٢٣٣
مكرس يف الدستور وقوانني البلد، ويـشمل       " احلكومة خلدمة الفرد  "واملبدأ الرئاسي القائل بأن     

ت ويف الـسنوا  . ذلك دعم األسرة ورعاية صحة األم والطفل مما يعترب من املوضوعات الرئيسية           
األخرية، مت القيام بالكثري جلعل التشريعات اخلاصة باخلدمات الطبية املقدمة للمـرأة، مطابقـة              

وميكن جلميع املواطنني احلصول على اخلدمات الصحية على قـدم املـساواة،       . للمعايري الدولية 
  ). من الدستور٣٥املادة (يف ذلك حرية استخدام شبكة املرافق الصحية العامة  مبا

عطي التشريع املرأة اليت تعيش يف البلد كل فرصة ملمارسة كامل حقوقها اإلجنابيـة              وي  -٢٣٤
 ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ومبوجب القانون املؤرخ    . وحتقيق الصحة املثلى يف هذا الصدد     

). ١٦الفـصل الرابـع، املـادة      (بشأن محاية صحة املواطنني، حتمي الدولة األمومة وتشجعها         
 للتطورات احلديثة يف جمـاالت      وفقاًدابري الوقائية وإدماجها يف املمارسة الطبية       وجيري تنفيذ الت  

تقـدم   العلوم وأحدث املعلومات املتاحة عن وسائل وأساليب منع احلمل اآلمنـة والفعالـة،            
الفحوص الطبية املؤهلة واملتخصصة جمانا يف مؤسسات نظام الرعاية الصحية العامة، كما يـتم              

الجتماعية والقانونية يف إطار القانون، وضمان منح النساء احلوامـل احلـق يف             توفري املساعدة ا  
العمل يف ظروف حمددة تتوافق مع وضع أجسامهن وصحتهن طوال فترة احلمل والوالدة وبعد              

ة وغريهـا مـن     الوالدة وحىت عيد امليالد األول للطفل، كما توفر الرعاية الطبية املتخصـص           
 جمانا يف املؤسسات الطبية التابعة لنظام الصحة العامة اليت تكفـل             السنة اخلدمات لألطفال دون  

  .إعمال هذه احلقوق
وعمالً على محاية صحة الزوجني وأوالدهم، واألشـخاص الـذين يتزوجـون يف               -٢٣٥

الفحوص الطبية الوراثيـة يف      تركمانستان، يتمتع هؤالء، إن رغبوا يف ذلك، باحلق يف إجراء         
   ). من القانون٣٠املادة (تاروهنا املؤسسات الصحية اليت خي
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 من القانون، تتمتع النساء يف سن اإلجنـاب بـاحلق يف التلقـيح              ٣١ومبوجب املادة     -٢٣٦
االصطناعي وزرع األجنة، والذي حيدث يف منشأة طبية ويتطلب احلصول على موافقة كتابيـة         

ـ    )أو املرأة إذا كانت املرأة وحيدة     (من الزوجني    ة معلومـات التلقـيح     ، وختضع للسرية الطبي
وكل امرأة احلـق    . عن هوية اجلهة املاحنة    فضالً   زرع اجلنني اخلاصة باملرأة املعنية،     و االصطناعي

يف احلصول على املعلومات حول إجراءات التلقيح االصطناعي مع زرع األجنة وآثاره الطبيـة              
ية وعرق اجلهات املاحنـة     واالجتماعية والقانونية، وكذلك البيانات الطبية واجلينية اخلاصة بقوم       
ويعاقـب بالعقوبـات    . واليت قدمت من قبل الطبيب املنفذ للتلقيح االصطناعي وزرع األجنة         

  .املنصوص عليها يف القانون التخصيب االصطناعي وزرع اجلنني بصورة غري مشروعة
 من القانون، للمرأة احلق يف أن تقرر لنفسها مـسألة أمومتـها،   ٣٢ومبوجب املادة     -٢٣٧

يتم تنفيذ اإلجهاض بناء على طلب من املرأة ضمن مدة اثين عشر أسبوعا من بدء احلمـل،       و
 أسبوعاً ألسـباب  ٢٨على أنه ميكن بناء على السلطة التقديرية للمرأة أن متتد الفترة هذه إىل    

يتم إجراء إهنـاء احلمـل يف       . اجتماعية، ولفترة غري حمددة من احلمل إذا توفرت دالئل طبية         
ت الطبية؛ على أن اإلجهاض الذي يتم بصورة غري مـشروعة خيـضع للعقوبـات               املؤسسا

وهناك اقتراح من شأنه تعديل مدة جواز اإلجهـاض ألسـباب        (املنصوص عليها يف القانون     
  ). أسبوعا من بدء احلمل٢٢اجتماعية إىل 

رمـان  ، ميكن اللجوء للتعقيم باعتباره تدخالً طبيـاً قانونيـاً حل          ٣٣ومبوجب املادة     -٢٣٨
املواطنني من القدرة على إنتاج النسل، أو كوسيلة من وسائل منع احلمل على أن يكون ذلك                

 سنة وأن يكون لديه ثالثـة       ٣٥بناء على طلب خطي من الشخص على أال يقل عمره عن            
أطفال على األقل، أما إذا كانت هناك دالئل طبية ومبوافقة الشخص فإن التعقيم الطيب ميكن               

وميارس التعقيم الطيب يف مؤسسات نظام الرعايـة        .  العمر وعن وجود أطفال    بغض النظر عن  
ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون يف حال التعقيم الـذي يـتم             . الصحية العامة 

  .بصورة غري مشروعة
 بشأن  ٢٠٠١يوليه  / متوز ٧ومت يف جمال محاية األمومة والطفولة اعتماد القانون املؤرخ            -٢٣٩
 ٢٠٠٢ يوليـه    ٥، والقانون املؤرخ     البشري ية من املرض الذي يسببه فريوس نقص املناعة       الوقا

 بـشأن تـدابري   ٢٠٠٤أكتـوبر  / تشرين األول٩بشأن العقاقري واملخدرات، والقانون املؤرخ    
 ١٨مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف، والقانون املـؤرخ            

 بشأن محاية وتعزيز الرضاعة الطبيعيـة ومتطلبـات املنتجـات الغذائيـة       ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
  . حول جودة وسالمة األغذية٢٠٠٩أبريل / نيسان١٨لألطفال، والقانون املؤرخ 

يف سياق التنمية الوطنية االقتصادية والسياسية      " الصحة العامة "وتنفذ الدولة برنامج      -٢٤٠
الوطنية التابعة للرئيس على توفري اخلدمات اليومية       ، وتعمل اللجنة    ٢٠٢٠والثقافية حىت عام    

للناس يف القرى والبلدات واملدن واملقاطعات وهي تساهم يف معاجلة القضايا املتصلة باألمومة             
  .والطفولة وكذلك بدعم وتعزيز األسرة
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 للخدمات اإلضافية حلماية األمهات واألطفال وهو يشجع    وقد وضعت الدولة نظاماً     -٢٤١
وقد شهدت البدالت اخلاصة بالوالدة ورعاية الطفل       . على إجناب ثالثة أطفال أو أكثر     النساء  

باإلضافة مت متديد فترة دفع البدل عن رعاية الطفل من سنة ونصف          .  يف املائة  ٣٠زيادة بنسبة   
وتتمتع النساء احلوامل وأمهات الرضع بظروف عمل مواتيـة يكفلـها           . إىل ثالث سنوات  

  .ازة إضافيةالقانون، وكذلك بإج
. ، بدأت احلكومة يف تشغيل نظام التأمني الـصحي االختيـاري          ١٩٩٦ومنذ عام     -٢٤٢

 يف املائـة    ٥٠ يف املائة من الراتب يتم احلصول على خصم بنسبة           ٢ومقابل رسم حمدد يبلغ     
وقـد  .  يف املائة من تكاليف األدوية     ٩٠على مجيع أنواع اخلدمات الطبية، كما يدفع التأمني         

نواع خمتلفة من اخلدمات الصحية يف متناول مجيع املواطنني يف البلد، مبا يف ذلـك               أصبحت أ 
  . النساء، سواء يف املناطق احلضرية والريفية

والقانون التركماين يعطي املرأة يف مجيع أحناء البالد الفرصة ملمارسة كامل حقوقها              -٢٤٣
السياسات احلكومية والتشريعات على    ويشري حتليل   . اإلجنابية وحتقيق الصحة اإلجنابية اجليدة    

أساس جنساين إىل أنه، مع مرور الوقت، ستحصل املرأة على املزيد من الفـرص ملمارسـة                
أكثر من قبـل، تـضمن   : ويستند هذا االستنتاج إىل احلقائق التالية  . حقوقها اإلجنابية بفعالية  

االجتماعية لألمهات واألطفال،   الدولة الوضع القانوين للمرأة، وتغطي ميزانية البالد املساعدة         
  .وحيظر القانون استخدام اليد العاملة النسائية يف العمل البدين الثقيل ويف ظروف غري مواتية

مـن   وانطالقاً من أن الصحة اجلنسية واإلجنابية أمر أساسي لتمكني الرجال والنساء            -٢٤٤
  :جنابية تتضمن ما يلي الصحة اجلنسية واإلاستراتيجيةيعيشوا حياة صحية جيدة، فإن  أن

  تنظيم األسرة، كعنصر أساسي من األهداف اإلمنائية لأللفية؛  )أ(  
  اإلجهاض غري املأمون؛  )ب(  
  الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوق املراهقني والشباب؛  )ج(  
إدراج الصحة اجلنسية واإلجنابية يف الربامج واخلدمات املتعلقـة بالـصحة             )د(  

  ؛مج واخلدمات اخلاصة باألمراض املنقولة جنسياًوحقوق اإلجناب والربا
  األمومة املأمونة وصحة األم؛  ) ه(  
  .صحة األطفال وحديثي الوالدة وبقاؤهم على قيد احلياة  )و(  

وتعطي االجتاهات الرئيسية للسياسة الرئاسية القادمة أمهية كبرية حلق املرأة يف احلفـاظ علـى               
حتـسني صـحة    "- من إعالن األلفية ٥ ويعطي اهلدف صحتها، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية،     

 املرأة حرية الوصول، يف ظل ظروف من املساواة، إىل املوارد املتعلقة بالصحة، فيما             -" األمهات
باحتياجاهتا الصحية وعمالً على معاجلة      أيضاً   يتعلق بصحتها وقضايا تنظيم األسرة، مع االهتمام      

 وزارة الصحة والقطاع الطيب تأخذ املنهجية اجلنسانية بعـني          املشاكل املتعلقة بصحة املرأة، فإن    
االعتبار يف مجيع السياسات والربامج وتدعم بكل وسيلة صحة األم والطفل، مـع التركيـز يف    
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املقام األول على مصاحل املرأة، ألن من املهم خفض معدالت االعتالل والوفيات، وخفض عدد              
وعمالً على  . ًعدالت اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا    حاالت اإلجهاض واألمراض التناسلية وم    

احلد من وفيات األمهات، تعمل البالد على حتسني وصول املرأة إىل اخلدمات الصحية والرعاية              
كما يتم احلصول على خدمات حمسنة لتنظيم األسرة ومنع احلمل          . قبل الوالدة واإلجناب اآلمن   

ري يف تطوير مصادر املعلومات املتاحة بسهولة بـشأن         وقد سجل جناح كب   . واختيار إهناء احلمل  
  .إمكانية اختيار اخلدمات الطبية خالل فترة احلمل والوالدة

مراكز محايـة   (، شهدت مستشفيات التوليد العامة      ٢٠٠٩-٢٠٠٥وخالل الفترة     -٢٤٥
حلمـل  اليت توفر إشرافاً طبياً مؤهالً أثناء ا      ) وصحة األم والطفل خالل فترة ما حول الوالدة       

خالل فترة ما بعد الوالدة، زيادة يف عدد األسّرة املخصـصة للنـساء احلوامـل                و والوالدة
 ١٥,٧وخالل الفترة نفسها، ارتفع معـدل اخلـصوبة الكلـي مـن             .  سرير ٣ ٣٠٠ إىل
واخنفضت الوالدات املرتلية مبقدار النصف، لتصبح أقـل  .  يف املائة ٣٥، أي بنسبة    ٢٥,٠ إىل
 يف املائة من الـوالدات تـتم يف         ٩٩,٨ جمموع الوالدات، مما يعين أن        يف املائة من   ٠,٢ من

أما نسبة الوالدة القيصرية فهي ال تتجاوز       . املرافق الطبية مبساعدة من العاملني يف اجملال الطيب       
   .املؤشرات اليت حددهتا منظمة الصحة العاملية

عـدات احلديثـة     للحاجة خلدمات ذات جودة عالية باستخدام أحـدث امل         ونظراً  -٢٤٦
 يف عشق   ٢٠٠٥مبوجب مرسوم رئاسي يف عام      " إيين مياخري "والتكنولوجيا، أنشئ مركز    

 يف مجيع احملافظات، ومت جتهيز هـذه        ٢٠٠٨يف  " إيين مياخري "أباد، وانتشرت شبكة مراكز     
املراكز وكلية الطب يف عشق أباد باملعدات واألدوية الالزمة لبقاء األطفال اخلـدج الـذين               

ومتكن هذه التكنولوجيا من زيادة فرص البقاء على قيد احلياة لألطفـال            .  غراماً ٥٠٠م  وزهن
ومتكن املرافق واملعدات اليت مت جتهيـز       . املرأة باألمومة  حديثي الوالدة، كما زادة فرص متتع     

املراكز هبا املتخصصني من إجراء اختبارات للكشف عن فقر الدم، ودراسة التمثيل الغذائي،             
ومتكـن  . اإليـدز / البشري اجلنني داخل الرحم، ومتابعة حاالت فريوس نقص املناعة   ومراقبة

التكنولوجيات املتقدمة ذوي املهارات العالية من مساعدة فئة النساء اللوايت يتعرضن لإلسقاط            
املتكرر، ومن العثور على عالج الفئات من النساء املعرضات للعدوى الفريوسية، ومن إجراء             

والوقاية منه وعالجه، وزيادة فرص املرأة احلامل يف أن          ع غري الطبيعي للجنني   اختبارات الوض 
  . قادراً على احلياةتلد طفالً
. وتشمل اخلدمات اجليدة املقدمة تنظري املهبل وعنق الرحم والتحليل اخللوي للعينات            -٢٤٧

ـ              ة يف  وميكن هلذه الفحوص أن تساعد يف تشخيص سرطان عنق الرحم وسرطان الغدة الثديي
وميكن البت، بعد االطالع على نتائج االختبار، يف مسألة التطعيم ضد فريوس            . مرحلة مبكرة 

  .الورم احلليمي البشري
وتستند الوقاية والتشخيص املبكر لترقق العظام إىل قياس كثافة العظام بصفة خاصة،              -٢٤٨

ة، والعالج الغـذائي    وحتليل مستويات اهلرمون واملعادن الصرف، والعالج باهلرمونات البديل       
ولضمان ممارسة الزوجني حلقوقهما اإلجنابية، أنشأ مركـز        . واستعمال مستحضرات خاصة  
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 خمترباً جمهزاً لتطبيـق تكنولوجيـات التناسـل         ٢٠٠٥يف عشق أباد يف عام      " إيين مياخري "
  ).التخصيب يف املخترب(املساعدة 

ار إلدخال العديـد مـن      ، يعمل املركز كأساس ملشروع دويل ج      ٢٠٠٧ومنذ عام     -٢٤٩
اليت متكن الكثري من األزواج من      ) احلقن اجملهري، التلقيح االصطناعي، وغري ذلك     (التقنيات  

وكجزء من هذا املشروع الدويل، مت تشغيل خمترب علم الوراثة منـذ            . ممارسة احلقوق اإلجنابية  
ام تقنيـات   عن استخد  فضالً   ويسمح ذلك بالتشخيص املبكر لألمراض وراثية،     . ٢٠١٠عام  

وكجزء . من خالل دراسة النمط النووي يف اجلنني      ) حتليل فيش (علم الوراثة اخللوية اجلزيئية     
وميكن وجـود   . من هذا املشروع، جرى العمل على احلفاظ على خصوبة مرضى السرطان          

بنك للمواد البيولوجية الرجال والنساء املصابني بالسرطان من ممارسة حقوقهم اإلجنابية دون            
  .ر بالتمييز ضدهم يف هذا الصددشعو
، يعمل مشروع تركماين أملاين مشتركة على حبوث سكري احلمل، مما           ٢٠٠٨ومنذ    -٢٥٠

ميكن من االكتشاف املبكر الضطرابات تبادل الكربوهيدرات عند النساء احلوامل، والوقايـة       
دة، ووضع نظام من املضاعفات اليت حتدث أثناء احلمل والوالدة، والوقاية من مضاعفات الوال      

 بعد الوالدة وخطر التحول إىل مـرض  األوىلملراقبة صحة األم والطفل خالل األسابيع الستة    
  .السكري من الدرجة الثانية

 يف املائة من األطفال حديثي الوالدة ضد التهاب الكبـد الوبـائي             ١٠٠يتم تطعيم     -٢٥١
 التطعيم يف سجل يتـابع  وتسجل نتائج.  يف املائة ضد التهاب ب س ج       ٩٩ و وشلل األطفال 

جـواز  ( إنشاء سجل طيب   وجيري حالياً .  عاماً ٢٥احلماية باللقاحات من الوالدة وحىت عمر       
لألم والطفل ميكن من تسجيل البيانات األساسية عن مجيع الوالدات واحلمل ووضـع             ) سفر

  .حديثي الوالدة
تنمية الشاملة للبالد   ويرتبط االخنفاض يف مؤشر وفيات األمهات يف تركمانستان بال          -٢٥٢

حتسني الرفاه االجتماعي واالقتصادي للسكان وزيادة تعزيـز حقـوق املـرأة ووضـعها              (
يف  (١١,٥إىل  ) ٢٠٠٥عـام    (١٥,٥وقد اخنفض معدل وفيات األمهات من       ). االجتماعي
التقدم يف جمال الطب والرعايـة      : وهناك عالقة مباشرة بني هذا التحسن وما يلي       ). ٢٠٠٩
     ناء احلمل كله، وبعد الوالدة، واحلصول على جمموعة من اخلدمات خـالل فتـرة              الطبية أث 

وقد جنحت  . ما قبل الوالدة، وقيام املختصني بتحليل كل حالة من حاالت وفيات األمهات           
  .  ما دعا إليه إعالن األلفيةوفقاًتركمانستان يف خفض وفيات األمهات، 

 ٩٩,٨ة من الوالدات يف منشأة طبية وتلقى         يف املائ  ٩٨,٤، جرى   ٢٠٠٩ويف عام     -٢٥٣
  .يف املائة من النساء املساعدة عند الوالدة من موظفني طبيني مؤهلني

وتضع وزارة الصحة والقطاع الطيب البيانات املتعلقة باحلفاظ على صـحة املـرأة               -٢٥٤
جراء و ميكن إ   .وتنظيم اإلهناء الطوعي للحمل ألسباب عالجية، أو بدافع من أسباب أخرى          

 من احلمل، وخالل اإلجهاض بناء على طلب من امرأة خالل فترة تصل إىل اثين عشر أسبوعاً
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ويتم . ويدرس اخلرباء ممارسة اإلجهاض الطيب اآلمن     . مخسة أسابيع يف حال اإلجهاض املصغر     
علـى أن إهنـاء     .  يف مؤسسات الرعاية الوقائية والعالجية     تنفيذ مجيع أنواع اإلجهاض جماناً    

ويـساعد  .  بصورة غري مشروعة يعاقب عليه بالعقوبات املنصوص عليها يف القـانون           احلمل
إنشاء خدمات الصحة اإلجنابية والوقائية على ختفيض عدد حاالت اإلجهاض، واملباعدة بني            

  .الوالدات ملدة سنتني ونصف، واحلد من اعتالل النساء يف سن اإلجناب
 اإلجنابية بني السكان يف معدل وفيات الرضع     ويتمثل أحد املؤشرات الرئيسية للصحة      -٢٥٥
 يتماشى عدد الوالدات احلية، ومـوت اجلـنني   ٢٠٠٧ومنذ عام   .  والدة حية  ١ ٠٠٠ لكل

 ١٢,١ مع توصيات منظمة الصحة العاملية، وقد ارتفع مؤشر وفيات الرضع من    داخل الرحم، 
  ). ٢٠٠٩يف  (١٥,٣إىل ) ٢٠٠٥عام (

 الدولية اليت تعمل على محاية األم والطفل، ولديها عـدد         وتنشط يف البالد املنظمات     -٢٥٦
وهو .  حلماية ودعم الرضاعة الطبيعية    ١٩٩٨من الربامج مبا فيها برنامج وطين أنشئ يف عام          

يشجع الرضاعة الطبيعية اخلالصة ملدة ستة أشهر، مع األخذ يف الوقت املناسـب بالتغذيـة               
مستشفيات صديقة  " للرعاية حاصلة على شهادة       منشأة ٦٢ويوجد يف البالد اليوم     . املختلطة
 منـها ختـضع     ٣٤ و  يف املائة من منشآت الرعاية اخلاصة باحلمل،       ٩٥، وهي تشمل    "للطفل

وعقدت ثالث وثالثون حلقة دراسـية تعـىن مببـادئ اإلرضـاع            . إلعادة توثيق شهاداهتا  
 ٧-١ويقـام كـل عـام يف الفتـرة مـن            . ٧٦٩ من أطباء األسرة     اً طبيب ٧٦٩ وحضرها

واعتمد القانون الـذي حيمـي ويعـزز        . سبتمرب، األسبوع الوطين للرضاعة الطبيعية    /أيلول
وينفذ بنجـاح برنـامج منظمـة       . نظم شروط املنتجات الغذائية للرضع    ُيالرضاعة الطبيعية و  

ويتم تكييف املـواد التدريبيـة      ". اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة   "الصحة العاملية املسمى    
، تطبق تركمانستان معايري تسجيل املواليد األحياء       ٢٠٠٧ومنذ عام   . للغة الوطنية ونشرها با 
 ٧٠ومت تدريب سبعة من املدربني الوطنيني و.  لتوصيات منظمة الصحة العاملية    وفقاًواألموات  

، التوليد، أمراض النساء واإلحصائيني، واملختصني يف       الرضعأطباء  (يف املائة من املتخصصني     
. الذين درسوا مبساعدة من املنظمـات الدوليـة       ) الجي، ومدرسي كلية الطب   التشريح الع 

  ".اإلنعاش األويل ورعاية األطفال حديثي الوالدة"وأخريا، تدرس دورة تدريبية عن 
، وضعت وزارة الصحة والقطاع الطيب باالشتراك مع وزارة التربية          ٢٠٠٨ويف عام     -٢٥٧

ومت تشكيل فريق عمل مشترك حتت رعايـة        ." ر للطفل التطور املبك " بعنوان   والتعليم برناجماً 
وقد مت تكييف املواد التعليمية وترمجتها إىل       . معهد الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع للرئيس     

من بني عمال الـصحة     )  حملياً ٢٠مدرباً وطنياً و  ١٢(وجرى تدريب املدربني    . اللغة الوطنية 
  .باء األسرة ومعلمي رياض األطفال من أط٣٠٠وتلقى التدريب . العامة والتعليم

وعمالً على حتسني عملية مجع وحتليل ونشر البيانات ومبساعدة من صندوق األمـم               -٢٥٨
 للتحقيق يف الرعاية    ١٩املتحدة للسكان، وضعت يف شكل الكتروين االستمارة الرمسية رقم          

مارة ألول مـرة يف     واستخدمت االست . الطبية املقدمة للنساء عند احلمل والوالدة وللمواليد      
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مراكز محاية صحة األم والطفل يف عشق أباد ومقاطعة أخال، وهناك خطط لتوسيع نطـاق               
  .استخدامها ليشمل مناطق أخرى

وقد مكن تطبيق املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض يف مجيع أحناء البالد من               -٢٥٩
وقد حتسن التعليم والرصد املنـتظم  . يةتوافق بيانات نظام اإلحصاءات الطبية مع املعايري الدول 

للتقدم بشأن استخدام هذا التصنيف يف الرعاية الصحية والوقائية يف البالد وأصبح من املمكن              
 النساء احلوامـل،  فيهن  مجع وحتليل ونشر البيانات املتعلقة بالصحة اإلجنابية بني النساء، مبن           

  .أثناء احلمل والوالدة والنفاسعن البيانات اخلاصة باملضاعفات اليت حتدث فضالً 
ويشمل هذا . ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة " األمومة اآلمنة"ويعمل بنجاح الربنامج الوطين     -٢٦٠

الربنامج مجيع الترتيبات الالزمة لتقدمي املساعدة للنساء احلوامل، واألطفال حديثي الـوالدة،            
وقد ترمجت مجيـع    . مليةمن خالل استخدام تقنيات األداء اليت أوصت هبا منظمة الصحة العا          

  .املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية إىل اللغة الوطنية ونشرت على نطاق واسع
، تطبق الدولة بنجاح وعلـى نطـاق        العامة يف البلد  صحة  الوعمالً على احلفاظ على       -٢٦١

الفوليـك،  باليود والطحني باحلديد وحامض      واسع ترسانة من التدابري الوقائية مثل إغناء امللح       
والكلورة الروتينية ملياه الشرب، واإلنتاج احمللي هليبوكلوريت الصوديوم، وتـوفري الـشهادات            

.  على صحة اإلنسان   ًالصحية للمنتجات املصنعة يف البالد واخلارج واليت ميكن أن تشكل خطرا          
 لربنامج  فقاًو، و .وهتدف هذه التدابري إىل منع نقص اليود واحلديد والوقاية من األمراض املعدية           

: ، وبعد احلصول على موافقة دولية، جترى االختبارات البيولوجية بانتظام        "إضافة اليود إىل امللح   "
 يف املائة من األسر تستخدم امللح املعاجل باليود ومت القضاء على اليود البويل              ١٠٠وهي تبني أن    

تركمانستان اليوم حيـصلون    وجتدر اإلشارة إىل أن سكان      . مبا يتوافق مع قيم أعلى من املعيار      
  . يف املائة على الطحني احملصن حبمض الفوليك واحلديد١٠٠ بنسبة
. وتويل وزارة الصحة اهتماما خاصا لبناء الوعي الصحي وتعزيز منط احلياة الصحي             -٢٦٢

وتناقش هذه األمور بصورة منتظمة يف الربامج التلفزيونية ويف العديد من وسائل اإلعـالم،              
يف جمال الـصحة اجلنـسية      سيما    وال ت منتظمة للمعلومات والتثقيف للنساء،    وتقدم خدما 

الرعاية "وقد مت على أساس كتاب بعنوان  . والتناسلية، ويتم ختصيص موارد كافية هلذا الغرض      
 من مقاطع الفيـديو حـول       ٨ من أفالم الفيديو و    ١٤وضع  " ماذا جيب أن تعرف   : الصحية

النمـو املبكـر    " و ،"األمومة اآلمنـة  "و" الرياضة"، و "مألف طفل سلي  : "املوضوعات التالية 
، ومت بثها مجيعـاً علـى شاشـة         "منع االكتئاب "أو  " التلقيح" "الرضاعة الطبيعية "،  "للطفل

  . التلفزيون الوطين
وبناء على طلب من اآلباء ومديري املدارس، فتحت مراكز املعلومـات الـصحية               -٢٦٣
وجتـري يف االجتماعـات مـع       . لسادس والسابع تستهدف املراهقات يف الصفني ا     نوادي

املراهقات وبصورة مرحية ودافئة مناقشة القضايا واملشاكل اليت هتم الفتيات الصغريات من هذا 
وعن هناية االجتماعات حتصل الفتات على هدية من شركة بروكتر وغامبل وكذلك            . العمر
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 ذلك، تعقد اجتماعـات     باإلضافة إىل . على كتيبات تتضمن تفسريات ونصائح للمراهقات     
تقدمي "وحمادثات منتظمة مع النساء احلوامل يف متحف مركز الصحة ويف دور الصحة هبدف              

  ".املشورة للنساء احلوامل
 ميكن فيه معاجلـة      ساخناً ، فتح مركز املعلومات خطاً    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١ويف    -٢٦٤

خلط الساخن يف تقدمي املـشورة      وتتمثل إحدى املهام الرئيسية هلذا ا     . املشاكل بصورة سرية  
أزمة املراهقة، واملشاكل الفردية، ومشاكل     (للمراهقني والشباب، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية        

العالقة بني الفتيان والفتيات، والصحة واملشاكل النفسية يف األسرة أو املدرسـة أو احليـاة               
واإلنسانية، وهـي    خلصوصيةوا املبادئ األساسية لتشغيل هذه اخلدمة هي السرية      ). اخلاصة

العالج النفـسي هـو     لتوفري  واهلدف من املشاورة اهلاتفية كوسيلة تستخدم       . ميسرة وجمانية 
  .مساعدة الشخص على اخلروج من أزمة مؤملة

، افتتح مركز املعلومات مركزاً للشباب بدعم من صـندوق األمـم            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٦٥
 األقران، ينظم متطوعو ومدربو املركز احللقات الدراسية         ملبدأ التعلم من   وفقاًو. املتحدة للسكان 

ويوفرون التدريب للشباب حول مواضيع تتعلق بقضايا الصحة اإلجنابية للمراهقني واملـسائل            
   . واإليدز وفريوس نقص املناعة البشريًجنسيااجلنسانية، والوقاية من األمراض املنقولة 

 العاصمة وخارجهـا ويف مخـس مـن         وأجريت مسوحات اجتماعية عشوائية، يف      -٢٦٦
: وتناول االستبيان مـا يلـي     . احملافظات، مشلت األسر اليت لديها أطفال دون سن اخلامسة        

. الرضاعة الطبيعية واإلسهال والتغذية وااللتهابات احلادة الفريوسـية يف اجلهـاز التنفـسي            
احلادة يف اجلهـاز    وأظهرت النتائج أن السكان على اطالع جيد على االلتهابات الفريوسية           

 يف املائة ممـا     ٧٠التنفسي واإلسهال، ولكن معرفتهم بشؤون الرضاعة الطبيعية كانت مبعدل          
 يف املائـة مـن      ٩٠ويبدو من هذه االسـتطالعات أن       . يشري إىل وجوب املزيد من التوعية     

  . على املعلومات املقدمة من العاملني يف اجملال الطيبونالسكان يعتمد
ساعدة ملرضى األورام اخلبيثة جماناً، بغض النظر عن اجلنس أو السن أو وضع             وتقدم امل   -٢٦٧

للكشف املبكر عن األورام ميكن مـن        ، وهناك نظام للفرز   .املريض يف بعض اجلوانب األخرى    
ويـتم  . اجملموعات األخرى  و دخول املؤسسات العالجية، على أساس نظام احلصص لألطفال       

ان واألورام السريرية يف البالد بالتنسيق مـع املؤسـسات       العمل كجزء من املعركة ضد السرط     
وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، جتري      . العلمية وحتت إشراف وزارة الصحة والقطاع الطيب      

اليونيسيف وصندوق السكان والوكالة األمريكية للتنمية برامج خاصة تستهدف النساء للوقاية           
 ًوحتقيقا. ضادة للسرطان لوقاية الشعب من األورام اخلبيثة      وتنفذ أعمال الدعاية امل   . من السرطان 

هلذه الغاية، تظهر يف الصحف واجملالت املقاالت العلمية الشعبية، ويتحدث اخلرباء والطـواقم             
الطبية يف التلفزيون واإلذاعة حول مواضيع الدراسة إليصال املعلومات إىل مكـان العمـل أو               

  .وكتيبات وملصقات على اجلمهور ويتم توزيع صحائف وقائع. املرتل
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 من املختـربات    ٣٦عن   فضالً   ويعترب عمل املركز الوطين ومراكز احملافظات اخلمس،        -٢٦٨
ايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة          املتخصصة اليت جتري أعمال التشخيص، أساسـية للوق       

ر مـع  ويشمل العمل تقدمي توعية أفضل، وتنفيذ تدابري وقائية لضمان التـشاو         . اإليدز/البشري
، كما جيري العمل     البشري لتنفيذ الكشف عن فريوس نقص املناعة      املختصني قبل وبعد االختبار   

وقـانون  . على وضع ونشر املواد اإلعالمية مع األخذ بعني االعتبار العمر والفئـة املـستهدفة             
 واإليـدز هـو   مجة عن فريوس نقص املناعة البشري      بشأن الوقاية من األمراض النا     ٢٠٠١ عام
ج مـن   رجع املعياري الرئيسي الذي ينظم إدارة القضايا املتصلة بالتشخيص والوقاية والعـال           امل

  .اإليدز، ودعم اجملتمع لألشخاص الذين يعيشون مع هذا املرض/فريوس نقص املناعة البشري
لتصدي لفـريوس نقـص املناعـة       والنهج املتعدد القطاعات الذي أقره جملس الوزراء ل         -٢٦٩
 ال يـزال يواصـل      ٢٠١٠-٢٠٠٥األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي للفترة      اإليدز و /البشري

ويتمثـل أحـد    . اإليدز/ البشري املشاركة يف الربنامج السابق املعين مبشاكل فريوس نقص املناعة        
 بني  ًاإليدز واألمراض املنقولة جنسيا   / البشري مواضيعه الرئيسية يف الوقاية من فريوس نقص املناعة       

، يتم اختبار النساء احلوامل ألغراض فريوس نقـص         ٢٠٠٥ومنذ عام   .  الضعيفة الشباب والفئات 
  .اإليدز، وجيري أطباء أمراض النساء والتوليد الفحوصات قبل وبعد ذلك االختبار/ البشرياملناعة
 بدعم مايل من صندوق األمم املتحدة للسكان فرع للمركز          ٢٠٠٧ويعمل منذ عام      -٢٧٠

يدز، وتقدم املعلومات والدعم للنساء ممن يتبع سلوكيات حمفوفة         الوطين للوقاية من مرض اإل    
وإلجراء أعمال ). من العاملني يف جمال اجلنس ومتعاطي املخدرات عن طريق احلقن         (باملخاطر  

الوقاية يف املوقع مع اجملموعات املستهدفة، يرسل املركز بصورة دورية فريقاً من العـاملني يف           
ويقـدم املركـز   .  يف جمال اجلنس ومتعاطي املخدرات بـاحلقن اجملال الطيب لفحص العاملني   

جمموعة من اخلدمات الطبية واالجتماعية واملشاورات من املختـصني يف أمـراض النـساء،             
وتوزع على الفئات . واألمراض اجللدية الفريوسية، وعلم النفس، واألمراض املعدية، واجلراحة

ركز وتنظم هلا احللقات الدراسية عن طـرق        الضعيفة ورقات معلومات أساسية من إعداد امل      
. ، وتطوير العادات املأمونة ملمارسة اجلنس واحلقن       البشري انتقال عدوى فريوس نقص املناعة    

ومن املقرر افتتاح مراكز للمعلومات واملساعدة من هذا النوع يف ثالثة مراكـز حمافظـات               
  .٢٠١٠للوقاية من االيدز يف عام 

 بصحة الشباب تـابع ملركـز       ىعَنل بدعم من الصندوق فرع يُ      يعم ٢٠٠٩ومنذ عام     -٢٧١
 وفقاًالعمل ألقراهنم،   وحلقات  املعلومات، وهو يعد املتطوعني واملدربني الذين ينظمون الندوات         

ملبدأ التثقيف بواسطة األقران، ويتناول العمل املسائل اجلنسانية، والصحة اإلجنابية للمـراهقني            
وقد وزع مركز املعلومات على     . ًاإليدز واألمراض املنقولة جنسيا   / البشري وفريوس نقص املناعة  

ومراكـز   السكان، من خالل مؤسسات الرعاية والوقاية يف املؤسسات التعليمية والـصناعية          
، وباللغتني الروسية والتركمانية، املواد اإلعالميـة الـيت صـممت           والرحالت اجلوية التسوق  
معـا ضـد    "،  "ندما نتجنب السلوك احملفوف باملخاطر    إهنا حياة مجيلة ع   : " للجمهور ًخصيصا
 محايـة مـستقبلنا   "،"محاية نفسك من مشاكل البالغني    "،  "من أجل بناء أسرة سليمة    "،  "اإليدز
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". ًاألمراض املنقولـة جنـسيا    "،"اإليدز/ البشري فريوس نقص املناعة  "،"الشباب رائع "،  "بأنفسنا
  .لة املكرسة لليوم العاملي ملكافحة اإليدزديسمرب من كل عام احلم/ كانون األول١وتنظم يف 

، مت إجراء تدريب موجه للصحفيني مـن    "كاداب"و "بومكا"وبالعمل مع الربناجمني      -٢٧٢
ويهدف التدريب إىل زيادة تعريف الصحفيني هبذه األمور وحتسني دورهم يف جمـايل             . البالد

. ان، وخاصة بـاملراهقني   الصحة والرفاه، وخصوصاً ما يتصل باجملموعات الضعيفة من السك        
وأجرى هذا التدريب خرباء دوليون يف التدابري الوقائية واجلوانب القانونيـة لإلبـالغ عـن            

اإليدز وتعاطي املخدرات، والعالقات والتأثري املتبـادل       / البشري مشاكل فريوس نقص املناعة   
  .بني احلكومة واجملتمع املدين

اللقاح الثالثي  جيري توفري    ،للتحصنيين  ويف إطار املخطط الوط   ،  ٢٠٠٧ومنذ عام     -٢٧٣
  شهراً ١٥ و ١٢ضد احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           

  شـهراً  ١٥ إىل   ١٢، يتم تطعيم األطفال من      ٢٠١٠ومنذ عام   . ويف سن السادسة من العمر    
  .ضد التهابات الكبد من النوع ب

ع الطـيب بتنفيـذ برنـامج التحـصني الـوطين           وتقوم وزارة الصحة والقطا     - ٢٧٤
 ملنظمة الصحة العاملية ملنطقة أوروبا      ستراتيجية يف إطار اخلطة اال    ٢٠٢٠- ٢٠٠٣  للفترة

وأجرت الوزارة خـالل  ". القضاء على احلصبة واحلصبة األملانية ومنع العدوى     "واملعنونة  
  :لفئات العمرية التالية محلة للتطعيم ضد احلصبة واحلصبة األملانية ل٢٠٠٩- ٢٠٠٧  الفترة

   سنة، للرجال والنساء؛٢٣-٧ •
   سنة، للنساء يف سن اإلجناب؛٤٠-٢٤ •
  . سنة، للذكور٣٣-٢٦ •
 للقانون املعمـول بـه والتعليمـات        وفقاًويف إطار الربنامج الوطين ملكافحة السل، و        -٢٧٥

 ًجمانـا الصادرة عن وزارة الصحة والقطاع الطيب، ُتوفر خدمات التشخيص والعالج من السل             
واجلنسية واألصل العرقـي     جلميع املواطنني، بغض النظر عن اجلنس والعمر والوضع االجتماعي        

وينفذ هذا الربنامج على أساس تطوعي باعتباره       ). يف املناطق احلضرية أو الريفية    (ومكان اإلقامة   
ممـا  حلقة وصل رئيسية، وقد زاد الربنامج الوطين ملكافحة السل من معدل اكتشاف املرض،              

ووضعت . يتيح فترة كافية للتحقق من العالج وحتسني نوعية اخلدمات الطبية املقدمة للمرضى           
ويوفر الربنامج الـوطين    . جمموعة من املبادئ التوجيهية واألدلة املنهجية املشتركة ألطباء األسرة        

فيـة  ووزارة الصحة ويقدم إمدادات طبية كا      ملكافحة السل التعاون الوثيق بني قطاع السجون      
من املستحضرات الصيدالنية ومعدات    ) مبا يف ذلك مراكز احتجاز النساء واملراهقني      (للسجون  

ويعمل الربنامج اآلن على حتقيق التكامل      . التشخيص، ويوفر التدريب ملوظفي هذه املؤسسات     
يف اجلهود الوطنية املصممة ملكافحة السل على مستوى اخلدمات املقدمة اخلاصـة باألمومـة              

اإليدز، ويف اجملاالت املشتركة بني القطاعـات       / البشري  واملتصلة بفريوس نقص املناعة    والطفل
ويعمل الربنـامج يف    ). وزارة اخلارجية، وزارة الدفاع، قوات حرس احلدود، اخلدمة البيطرية        (



CEDAW/C/TKM/3-4 

63 GE.11-41608 

 املذكورة وتوفري الصحة املرتلية، مما يسمح للناس، وخباصة         ستراتيجيةالقرى النائية على تنفيذ اال    
  .لنساء واألطفال، بتلقي املساعدة الطبية اجليدةا

وتقدم املساعدة اخلاصة باألمراض اجللدية اجلنسية دون متييز بني اجلنسني أو التمييز              -٢٧٦
يف املناطق احلـضرية  (على أساس العمر واجلنسية والعرق والوضع االجتماعي ومكان اإلقامة      

. تخصصة التابعة لوزارة الصحة والقطاع الطيب     ، وذلك يف املستشفيات املركزية امل     )أو الريفية 
 على اختبار فاسرمان واختبارات مـرض الـسيالن وداء          وحتصل مجيع النساء احلوامل جماناً    

وساعدت هذه . املشعرات، وذلك يف مكان اإلقامة مرتني خالل احلمل، أو أكثر إذا لزم األمر
. خللقي لـدى املواليـد اجلـدد      التدابري على القضاء على حاالت مرض الزهري والسيالن ا        

، يتمتع املريض حبرية اختيار مكـان العـالج يف          مت الكشف عن أمراض منقولة جنسياً      وإذا
  .كما حيق له اختيار الطبيب املعاجل. املستشفى أو املستوصف أو العيادة

 ومعاجلتها يف قطـاع الـسجون،       كما جيري الكشف عن األمراض املنقولة جنسياً        -٢٧٧
وعند إطالق سراح السجناء، ترسل املعلومات اخلاصة        .مراكز احتجاز النساء   يف   وخصوصاً

  .هبم إىل النظام الصحي العام
  .وجيري أطباء األسرة بانتظام أنشطة التثقيف اخلاصة باألمراض املنقولة جنسيا  -٢٧٨
لعمل مراكز للصحة اإلجنابية للرجال واجملهـزة        أيضاً   الصندوق الدعم النشط   ويقدم  -٢٧٩

وتقدمي املشورة اجملانية يف     ، وهي توفر مجيع اخلدمات الطبية املتعلقة بتنظيم األسرة         جيداً هيزاًجت
ويف . جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية وعالج األمراض املنقولة جنسيا والعقم عنـد الـذكور           

، افتتح مركز للشباب يقوم بأعمال الوقاية من األمراض املنقولة جنـسياً بـني              ٢٠٠٨ عام
  .على صحة الطالبات يف املستوصف الطاليببانتظام يشرف طبيب نسائي خمتص و. راهقنيامل

وتقع على عاتق اللجنة . ويتمتع املعوق جبميع احلقوق ويتلقى مجيع االستحقاقات الطبية  -٢٨٠
تقدمي اخلـدمات   مسؤولية الطبية واالجتماعية املختصة للمنطقة أو املقاطعة أو مدينة عشق أباد،   

  .ويفحص الشخص لتثبيت واقع اإلعاقة، وميكن إجراء الفحوصات يف املرتل. الالزمة لهالطبية 
وتتاح لـه يف مركـز      . وحيق للشخص املعوق استخدام وسائل النقل احلضري جماناً         -٢٨١

إعادة التأهيل خدمات الرصد والعالج وإعادة التأهيل مبا يف ذلك التمارين والتدليك والعالج             
عالج جماين سنوي يف أحد املنتجعـات الـصحية يف البلـد            يتمتع بال كما  . الطبيعي، باجملان 

  ).أركمان، علي بريم، موالكارا(
 نفذت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني         ٢٠٠٩-٢٠٠٧وخالل الفترة     -٢٨٢

وصندوق األمم املتحدة للسكان، بالشراكة مع وزارة الصحة والقطاع الطـيب، والبلـديات            
ماري، واإلدارات احمللية للصحة، واحتاد املرأة يف تركمانستان، ومنظمـة          حملافظات ليباب، و  

الشباب واملنظمات غري احلكومية، مشروعا لتحسني نوعية محاية الصحة اإلجنابية واخلدمات           
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وكجزء من هذا املشروع، عملت الطـواقم       . االجتماعية املقدمة لالجئني واجملتمعات احمللية    
  . خلاصة للنساء والفتيات الالجئات والسكان األكثر ضعفاًالطبية مع مراعاة احلالة ا

توعيـة  يف وساعدت احلمالت اإلعالمية اليت أجريت مبشاركة نشطة من الـشباب         -٢٨٣
الالجئني والسكان احملليني فيما يتعلق بفرص الوصول إىل اخلدمات الصحية يف جمال الـصحة     

 للفتيات، يف إطار بيوت الـصحة القرويـة          مركزاً ٢٣ومت إنشاء   . اإلجنابية واألمومة املأمونة  
الصحة اإلجنابية :  من املراهقني التدريب يف اجملاالت التالية   ٧ ٧٩٠وتلقى  . واملدارس املتوسطة 

. اإليدز/ البشري والتغذية والصحة، مبا يف ذلك األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة          
ات املنطقة وبيوت الصحة القروية باملعدات      ويف أعقاب تنفيذ هذا املشروع، مت جتهيز مستشفي       

الطبية الالزمة ومعدات االتصاالت، وأعدت بروتوكوالت جديدة للتعامل مـع األمهـات،            
واعتمدت معظم الربوتوكوالت األخرية للصحة اإلجنابية للمراهقني، مع إيالء اهتمام خاص           

 يف املائة   ١٠ت احلمل، و   يف املائة من مضاعفا    ١١وقد خفضت هذه التدابري بنسبة      . للفتيات
  .من مضاعفات الوالدة

 بنجـاح دورة     طالباً ٨٦ويف املدارس الفنية واملهنية يف حمافظيت مرمي ويباب، أكمل            -٢٨٤
التدريب املهين، الذي ميكن الالجئني السابقني واملواطنني احملليني من تعزيز االستقرار املـايل             

  .تماعيةوبناء قدراهتم االقتصادية واالج واالستقالل
ومت حتسني إمدادات املياه من خالل تركيب املضخات وبناء اخلزانات وحتديث نظـام               -٢٨٥

وقد مت شق أربعة طرق تسمح لالجئني       . التوزيع، مع إيالء اهتمام خاص للمراكز الطبية واملدارس       
   .والسكان احملليني من الوصول بصورة أفضل إىل مراكز البلدات واملدارس واملرافق الطبية

  ١٣املادة     
  احلياة االقتصادية واالجتماعية

يتمتع املواطنون يف تركمانستان باحلق يف احلماية االجتماعية عند التقدم يف السن أو               -٢٨٦
ومتـنح األسـر    . املرض أو العجز أو فقدان القدرة على الكسب أو فقدان املعيل أو البطالة            

فقدوا صحتهم بسبب الدفاع عن املـصلحة       الكبرية، واليتامى، وقدامى احملاربني وغريهم ممن       
  ). من الدستور٣٧املادة (العامة على مساعدة إضافية من األموال العامة 

  :ومبوجب قانون الرعاية االجتماعية، تتمتع املرأة باالستحقاقات التالية  -٢٨٧
بدل األمومة للنساء الاليت يعملن وحيق هلن احلصول على إجازة أمومة ملدة              )أ(  
ويتم احتساب مبلغ إعانة األمومة على أساس الراتب وعـدد          .  يوما متتالياً  ١١٢عن  ال تقل   

  أيام إجازة األمومة؛
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احلرب العامليـة   (معاش ألرامل قدامى احملاربني يف احلرب الوطنية العظمى           )ب(  
ممن لقي حتفه يف اجلبهة واألرامل من قدامى احملاربني يف احلرب الوطنية العظمى ممـن       ) الثانية

  .اد من اجلبهةع
  :وحتصل املرأة على ما يلي  -٢٨٨

، تبلغ قيمة   ٢٠١٠يناير عام   / كانون الثاين  ١منذ  . مكافأة على والدة الطفل     )أ(  
 مانـات للطفـل الثالـث    ٣٠٢,٥٠ مانات للطفل األول والثاين، و ١٥٧,٣٠هذه املكافأة   

  كل طفل؛وتدفع املكافأة مرة واحدة عن .  مانات لألطفال الرابع وما بعده٦٠٥و
، كان بدل رعايـة الطفـل       ٢٠٠٧يوليو  / متوز ١قبل  . بدل رعاية الطفل    )ب(  

، ٢٠٠٧يوليو  / متوز ١ من   واعتباراً. ألبوين غري قادرين على العمل، وحىت عيد ميالده الثالث        
أصبح البدل يدفع لألبوين بصرف النظر عن قدرهتم على العمل، وحىت الشهر الثامن عـشر               

، يدفع، بغض النظر عن مهنة الوالدين، حـىت         ٢٠٠٩يوليو  / متوز ١ ومنذ. بعد مولد للطفل  
  .عيد امليالد الثالث للطفل

وتتمتع املرأة يف تركمانستان حبقوق تقاعدية أكثر مواتاة كما تراعى فترات عـدم               -٢٨٩
 تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي يف حساب معاشاهتا التقاعدية، وال يعترب ذلك شكالً           

  .ييزمن أشكال التم
، أي قبل مخس ٥٧  ومبوجب قانون الرعاية االجتماعية، حيق للمرأة التقاعد يف سن ال    -٢٩٠

وميكن للمرأة اليت أجنبت ثالثة أطفال وربتهم حـىت         . سنوات من سن التقاعد احملدد للرجال     
، وللمرأة اليت أجنبت أربعة أطفال أن تتقاعـد يف           عاماً ٥٦ سنوات أن تتقاعد يف سن       ٨سن  
 منذ طفولته أن تتقاعد      معوقاً  وللمرأة اليت أجنبت مخسة أطفال أو أكثر أو طفالً         عاماً ٥٥سن  

باإلضافة إىل ذلك، وعند احتساب املعاش التقاعدي، تـشمل سـنوات           .  عاماً ٥٤يف سن   
  .اخلدمة فترات إجازة األمومة

متقاعدين ، مت تعديل مقدار املعاشات التقاعدية لل      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ ومنذ   -٢٩١
ونتيجة لذلك ارتفعت املعاشات التقاعديـة      . الذين كانوا يعملون يف قطاع اإلنتاج الزراعي      

مع عدم وجود   ( يف املائة    ٤٢ امرأة، مبعدل    ٣٦ ٠٠٠ من املتقاعدين، بينهم     ٦٠ ٠٠٠ لنحو
  ).زيادة سنوية يف املعاشات التقاعدية جلميع املتقاعدين

مار مدخرات التقاعد الطوعي للمواطنني على حنـو        ومع تطور السوق املالية الستث      -٢٩٢
فعال وتوسع نظام املعاشات التقاعدية على أساس نظام احلسابات النظرية املسامهة احملـددة،             

  .٢٠١٢تتهيأ الظروف إلنشاء صندوق املعاشات الوطين يف عام 
. وتدفع عالوة اجتماعية لألشخاص الذين ال حيق هلم احلصول على معاش تقاعدي             -٢٩٣
  عامـاً ٦٧، أعطيت هذه العالوة االجتماعية للرجـال يف سـن    ٢٠٠٧يوليو  / متوز ١وقبل  

 سنة، ممن ليس لديه مصدر دخل ثابت وال حيصل علـى اسـتحقاقات              ٦٢والنساء يف سن    
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، مت ختفيض سن استحقاق العالوة االجتماعية للرجـال         ٢٠٠٧يوليو  / متوز ١ومنذ  . أخرى
 كـانون   ١ويف  . ال حيق له احلصول على مرتب تقاعدي        ممن ٥٧ وللنساء إىل     عاماً ٦٢ إىل

،  شخـصاً  ١١ ٧٦١، بلغ عدد املستفيدين مـن العـالوة االجتماعيـة           ٢٠١٠يناير  /الثاين
  . رجال٥١١ً امرأة و١١ ٢٥٠ بينهم
كما يتلقي املساعدات العامة أفقر الناس ممن ال حيق هلم احلصول على مرتب تقاعدي   -٢٩٤

.  كان الدخل املتوسط للشخص الواحد دون مستوى الكفاف    أو مرتب حكومي وكذلك إذا    
أمـا إذا   . وتقع على عاتق املوازنة العامة للدولة هذه املساعدة إذا كانت على شكل نقـدي             

كانت على شكل خدمات اجتماعية جمانية أو بشروط تفضيلية، فإهنا تقـع علـى عـاتق                
  .املنظمات واهليئات واملؤسسات

اإلصـابات  (ء اخلدمة العسكرية اإللزامية أو نتيجة وقوع حادث ويف حال الوفاة أثنا   -٢٩٥
أو املرض الذي وقع أثناء اخلدمة العسكرية، وحىت عنـدما حتـدث            ) والصدمات والكدمات 

الوفاة بعد ترك اخلدمة يف سن التقاعد أو ألسباب طبية، حيق ألفراد األسرة احلـصول علـى          
 ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣٠القانون الصادر يف     من   ٢٣ من املادة    ١الفقرة  (استحقاقات معينة   

 ٢٣ للمرسوم الرئاسي الصادر يف      وفقاًو). عن واحلماية االجتماعية ألفراد األسرة العسكرية     
 بشأن منح قروض تفضيلية ألفراد األسرة العسكرية بعد وفاة العائل، ميكن            ٢٠١٠يوليو  /متوز

صرفية بقروض بشروط ميـسرة     ألسرة اجلندي اليت تفقد معيلها أن تستفيد من املؤسسات امل         
لشراء شقة يف بناية من أربعة طوابق منفصلة أو لشراء شقة احلد األقصى من طابقني كحـد                 

   .أقصى، أو لبناء أو ترميم مرتل ريفي أو شقة
 مانات  ٤٠باإلضافة إىل ذلك، تستفيد املرأة املتقاعدة من هدية نقدية سنوية قدرها              -٢٩٦

  .آذار/ مارس٨دويل للمرأة، الذي ينعقد يف مبناسبة االحتفال باليوم ال
وكان بدل . ومددت فترة منح بدل األمومة ورعاية الطفل كما ُرفع مبلغ بدل العجز     -٢٩٧

 ١وبالتـايل، منـذ     . رعاية الطفل يدفع ملدة سنة ونصف فأصبح يدفع ملدة ثالث سـنوات           
 ٢٨-٢٧توسط بنسبة   ، زادت هذه األنواع الثالثة من االستحقاقات يف امل        ٢٠٠٩يوليو  /متوز

  .يف املائة
  .املؤشرات الرئيسية للحماية االجتماعية يف تركمانستان  -٢٩٨
 من قانون الرعاية االجتماعية، حيق احلصول على بدل مولد الطفل           ٧٢مبوجب املادة     -٢٩٩

  :لكل من
  ألم أو األب؛ا  )أ(  
 بـدل   الشخص الذي يتبىن طفالً دون سن األربعة أشهر، إذا مل يتم دفـع              )ب(  

  .الوالدة لألب أو األم البيولوجية للطفل املتبىن
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 على أنه، بغض النظر عن ممارسة أي عمل يف اجملتمع، حيق بدل رعاية الطفل لألب                ٧٧وتنص املادة   
  . سنوات٣ عن طفل يبلغ من العمر ًأو األم أو الوصي على الطفل إذا كان هو املسؤول فعال

احلصول على القروض املصرفية والرهـون      ) ونساء رجاالً(وحيق للشباب التركمان      -٣٠٠
ويتمتع الرجال والنساء حبرية الدخول يف حقوق       . العقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل     

يف حـدود  ) القروض والرهون العقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل    (والتزامات تعاقدية   
وتكفل . د من ممارستها حلقوقها يف هذا اجملال      وال ختضع املرأة ألية قيود حت     . ما حيدده القانون  

وهي تعطيهما نفس فرص الوصول إىل مجيع أشـكال         . الدولة للمرأة والرجل احلق يف امللكية     
امللكية، مبا يف ذلك احلق يف استخدام األراضي، واحلصول على أو الوصـول إىل األمـاكن                

 تركمانستان احلـصول علـى     وحيق للرجال والنساء يف   . لبناء مسكن  لالستخدام السكين أو  
ويتمتع الرجال والنساء . القروض املصرفية والرهون العقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل

القروض والرهون العقارية وغريها من أشـكال       (حبرية الدخول يف حقوق والتزامات تعاقدية       
  .يف حدود ما يسمح به القانون) االئتمان املايل

التركماين للمرأة احلق يف املشاركة يف األنشطة املتـصلة بالترفيـه           ويكفل القانون     -٣٠١
  والرياضة ومجيع جوانب احلياة الثقافية

 والفـن   من الدستور، تشجع الدولة على تطوير العلوم والثقافـة         ٣٩ومبوجب املادة     -٣٠٢
، اعتمدت تركمانـستان قـانون      ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢ويف  . واحلرف والسياحة  والرياضة

وينظم هذا القانون العالقات االجتماعية املتعلقة بإنشاء وترميم وصيانة وتطوير ونـشر            . ةالثقاف
واستخدام اإلنتاج الثقايف للسكان التركمان ويهدف إىل ضمان ومحايـة احلـق الدسـتوري              
للمواطنني يف املشاركة يف احلياة الثقافية والوصول إىل القيم الثقافية وحيدد السياسات القانونيـة             

 من قانون الثقافة، تكفل     ٥ومبوجب املادة   . قتصادية واالجتماعية واملؤسسية يف جمال الثقافة     واال
الدولة للمواطنني، دون متييز بسبب العرق أو اجلنسية أو اإلثنية أو األصـل أو احلالـة املاديـة             

ام خـدمات  املهنية أو مكان اإلقامة أو اللغة، احلق يف املشاركة يف األنشطة الثقافية، واستخد       أو
 وفقاًو. املؤسسات الثقافية واحلصول على السلع الثقافية اليت تنتجها املؤسسات الثقافية الوطنية          

 عن التربية البدنية والرياضية،     ٢٠٠١يوليو  / متوز ٧ من القانون الصادر يف      ٤ من املادة    ٣للفقرة  
طابق مـع مـصاحلهم     تكفل الدولة للمواطنني احلق يف مجيع أشكال األنشطة اإلبداعية اليت تت          

  . وقدراهتم، وحريتهم يف اختيار القيم املعنوية واجلمالية وغريها، ومحاية هويتهم الثقافية
  :وجلنة الدولة للسياحة والرياضة هي املسؤولة عن  -٣٠٣

تنظيم وإقامة شبكة من النوادي الرياضية يف الشركات واملنظمـات واملؤسـسات             •
  التعليمية؛

  لرياضية العامة؛تنسيق أنشطة االحتادات ا •
  . من القانون٥ من املادة ٣الفقرة (تنظيم املسابقات الرياضية  •
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الفعاليات الرياضية السنوية وبطولـة التايكونـدو       " خمتومكويل"وينظم احتاد الشباب      -٣٠٤
ويشارك يف ذلك الشباب الذين تتراوح أعمارهم       . والكاراتيه وألعاب الداما والشطرنج وغريها    

 شخص، ٢٣٦ ٠٠٠  أكثر من٢٠٠٧ واجتذبت األحداث الرياضية يف عام .ً عاما٣٧-١٤ بني
، اجتـذبت   ٢٠٠٨ويف عام   .  من الشباب  ١٢٦ ٠٠٠ شابة وحنو    ١١٠ ٠٠٠بينهم أكثر من    

        شـابة وحـوايل    ١٣٩ ٠٠٠  شخص، بينهم أكثـر مـن      ٢٩٧ ٠٠٠األلعاب ما يزيد على     
 ٣٦٩ ٠٠٠ زيـد علـى   ، اجتذبت األلعاب مـا ي     ٢٠٠٩ويف عام   .  من الشباب  ١٥٦ ٠٠٠

  . من الشباب١٩٥ ٠٠٠  من الشابات وحوايل١٧٤ ٠٠٠شخص، بينهم أكثر من 
بانتظام يف املدينة واملنـاطق الريفيـة احللقـات         " خمتومكويل"وجيري احتاد الشباب      -٣٠٥

الدراسية والدورات التدريبية واألنشطة املختلفة واملنافسات املتعلقة بأمناط احلياة، والـصحة،           
   .اإلجنابية، مبا يف ذلك احلقوق اإلجنابيةوالصحة 

  ١٤املادة     
  مركز املرأة الريفية

الربنامج الوطين التابع لرئيس اجلمهورية للتحول يف الظروف املعيشية للسكان          "يهدف  -٣٠٦
إىل إجياد البنية التحتية االجتماعية     " ٢٠٢٠يف القرى والبلدات واملدن واملناطق للفترة حىت عام         

وقد وضعت كجزء من الربنامج خطط التنمية االجتماعية . ة احلديثة يف املناطق الريفيةواالقتصادي
واالقتصادية جلميع مناطق البالد، وحددت قائمة باملسائل الثقافية واجملتمعية اليت ينبغي أن ينظر             

هلـدف  وا. فيها على أساس األولوية لبناء أو إعادة بناء البلدات والقرى، مبا يف ذلك النائية جدا              
الرئيسي من الربنامج هو أن ينعم سكان املناطق الريفية بأوضاع حياتية وظروف عمل جيـدة،               

 مليارات ٤ولتحقيق هذا اهلدف، أنفقت الدولة . تقترب إىل أقصى حد ممكن من أوضاع احلضر
دوالر لتنفيذ مشاريع جديدة طموحة يف املناطق الريفية يف جمـاالت بنـاء مـساكن الئقـة،              

ت، وتشييد الطرق، وشبكة إمدادات املياه، والصرف الصحي، وإمـدادات الغـاز            واالتصاال
بفضل ذلك، يف املستقبل القريب وعلى املدى الطويل، سيتم جتهيز املناطق باملساكن            . والكهرباء

املرحية، واملدارس احلديثة، واملرافق الطبية اجملهزة بأحدث املعدات، وقصور الثقافة، ومراكز الترفيه 
.  بناء املساكن املمولة من قروض الرهن العقاري يف املنـاطق الريفيـة            ًويتزايد حاليا . ىاألخر

  . عقد من عقود الرهن٨٠٠ وحده، مت توقيع أكثر من ٢٠٠٩وهكذا، يف عام 
 للنساء يف املناطق الريفية بسبب ما يتسم به نشاطهن يف            خاصاً وتويل الدولة اهتماماً    -٣٠٧

الظروف الالزمة لضمان حرية الوصول إىل الرعاية الصحية واستحدثت  . القرى من خصائص  
. والتعليم ودورات التطوير املهين التقين يف جمال التأمينات االجتماعية وحتسني ظروف السكن           

ويف الزراعة، تستفيد املرأة احلامل العاملة يف احلقول من ختفيض يوم العمل إىل ست ساعات               
  .عليهدون املساس مبتوسط الدخل الذي حتصل 

وتتمتع املرأة الريفية باملساواة يف احلصول على اخلدمات الـصحية، مبـا يف ذلـك                 -٣٠٨
ولديها إمكانيـة الوصـول إىل      . املشورة الطبية واملعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة      
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برامج احلماية االجتماعية من خالل مؤسـسات الرعايـة الـصحية األوليـة وخـدمات               
 إلعطاء األولوية للحفاظ على الصحة اإلجنابيـة للـسكان وحتـسينها،            ونظراً. املستشفيات

  .وضعت برامج وطنية لضمان وحتسني ظروف األمومة املأمونة من خالل تنظيم األسرة
ولتحسني نوعية الرعاية الصحية يف املناطق الريفية، يف إطار الربنامج الوطين التـابع               -٣٠٩

ويل الظروف املعيشية للسكان يف القرى والبلدات       لرئيس تركمانستان، جيري العمل على حت     
، وتعزز صيانة املستشفيات ودور الرعاية الطبيـة        ٢٠٢٠واملدن واملناطق للفترة املمتدة حىت      

  .واملراكز الصحية يف املناطق الريفية عن طريق تزويدها باملرافق احلديثة
 فـضالً   ة الصحية األولية  أو مراكز الرعاي    من دور  ١ ٦٤٣يف املناطق الريفية، هناك       -٣١٠
وتزود هذه املرافق خبدمات الطوارئ، مع .  من املستشفيات اليت تقدم اخلدمات الطبية  ٦٤ عن

كما تتوفر لطواقم التمـريض يف      . ما يلزم من سيارات اإلسعاف واملعدات الالزمة لتشغيلها       
ة للصحة اإلجنابيـة   املراكز الصحية الريفية اجملانية وحدات التدريب اخلاصة، مبا فيها املخصص         

  .والتوليد وأمراض النساء
ويعاجل أطباء األسرة أمراض النساء وميارسون التوليد، يف املراكز الصحية الريفيـة،              -٣١١

 من املؤسسات احمللية العاملة يف جمال الصحة اإلجنابية، وتتخذ التدابري لضمان ٦٤بالتعاون مع   
ة من، وتأمني القيادة التربوية للمرأة الريفيـة يف         توفري املساعدات الطبية املطلوبة يف كل مرحل      

  .جمال الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة وأمناط احلياة الصحية
 للنساء والرجال الذين يريدون العمل يف قطـاع اإلنتـاج            كبرياً وتقدم الدولة دعماً    -٣١٢

نولوجيـا  فهي متنح القروض للزراعة، وتتيح الفوائـد املرتبطـة باسـتخدام التك           : الزراعي
 يف زراعة القطن وتربية     ويعمل الرجال والنساء معاً   . واالستثمار العام لتحسني خصوبة التربة    

  . املاشية وتصنيع املنتجات الزراعية واملنتجات احليوانية وزراعة البساتني
وتقدم الدولة خمتلف أشكال الدعم لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسـطة والتعاونيـات         -٣١٣

عن طريق تقدمي قروض تفضيلية ومزايا ضريبية لألشخاص الـذين          سيما    وال الصغرية،واملزارع  
وتشجع هذه اإلجراءات املزيد من النساء على بدء األعمال         . يعملون يف قطاع اإلنتاج الزراعي    

  .إىل زيادة مستوى معيشة السكان يف الريف أيضاً التجارية يف املناطق الريفية، مما يؤدي
، وقـانون   )٩املـادة   (مللكية اخلاصة لألراضي مضمون مبوجب الدستور       واحلق يف ا    -٣١٤

 ١، وقانون املمتلكـات املعتمـد يف        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥األراضي، املعتمد يف    
وينظم قانون األراضـي العالقـات املتعلقـة بـاألرض يف           . ١٩٩٣أكتوبر  /تشرين األول 

 االستخدام املستدام لألراضي واحملافظة     تركمانستان، وهو يهدف إىل هتيئة الظروف من أجل       
عليها ومحاية وحتسني البيئة، وتطوير اإلنتاج الزراعي، وتنفيذ خمتلـف أشـكال األنـشطة              

ينطبق القانون  . االقتصادية الستغالل األراضي وتشجيع املشاريع احلرة يف خمتلف أحناء البالد         
ة التابعة لتركمانـستان وللـدول      ، والكيانات القانوني  )بغض النظر عن اجلنس   (على األفراد   

ومن األهداف الرئيـسية الـيت      . عن املؤسسات األجنبية واملنظمات الدولية     فضالً   األجنبية،
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يدعمها هذا القانون هتيئة الظروف لتحقيق التنمية املتساوية يف مجيـع أشـكال األنـشطة               
  .االقتصادية الستغالل األراضي

بغض النظـر عـن     (لمواطنني من تركمانستان    وجيوز منح امللكية اخلاصة لألرض ل       -٣١٥
يف املناطق الريفية، أو لبناء     ) حديقة األسرة (ألغراض املشاريع االقتصادية الشخصية     ) اجلنس

املساكن الفردية يف املدينة، أو لضمان اإلنتاج الزراعي يف أرض تابعة ملزارع تعاونية أو غريها               
 ٢٣املادة  ( لقرارات رئيس تركمانستان     وفقاًكانت تعمل مبوجب عقد إجيار طويل األجل،        

  ). من القانون
 من القانون، حيق للمواطن التركماين الذين يعمل يف األرض على         ٢٧ومبوجب املادة     -٣١٦

وملدة عشر سنوات، مع حتقيق عوائد عالية، ورهنـاً   ،  أساس عقد إجيار ويزرعها بشكل فعال     
اخلاصة ألراض زراعية ال تزيد مساحتها      بقرار من رئيس تركمانستان، أن حيصل على امللكية         

  .عن ثالثة هكتارات
وعمالً على تشجيع تنمية اقتصاد السوق يف جمال الزراعة، يقدم الرئيس واحلكومـة               -٣١٧

احلوافز للتعاونيات الفالحية مع إعفائها من الضريبة على األراضي واملياه والثروة احليوانيـة،             
، مسح أمر رئاسي بزيادة الرحبية مـن اآلالت         ٢٠٠٩ ويف عام . وجمموعة من املزايا األخرى   

الزراعية وحتفيز األنشطة يف هذا القطاع والنقل احلـر لـآلالت الزراعيـة املـستهلكة إىل                
التعاونيات الفالحية وأصحاب املشاريع اخلاصة، وخاصة النساء صاحبات املـشاريع، ممـن            

وفتحـت  .  الحتياجاهتم فقاًويرغب يرغبون يف إصالح اجلرارات واحلصادات الستخدامها        
  .كسسوارات يف مجيع أحناء البالدحمالت بيع قطع الغيار واأل

. ومن املتوقع توفري طائفة واسعة من برامج القروض التفضيلية لإلنتـاج الزراعـي              -٣١٨
، وُتمنح قروض تسدد خالل عشر      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧مبوجب األمر الرئاسي الصادر يف      

وليس هناك يف شروط االئتمان أي استثناءات أو قيود على          . ة سنوياً  يف املائ  ٥سنوات بفائدة   
  .أساس اجلنس

وميـنح هـؤالء    . وقد اختذت احلكومة خطوات لتشجيع مزارعي القطاع اخلـاص          -٣١٩
، كما يستفيدون من نظام ضرييب مالئم وتدفع         يف املائة سنوياً   ١االئتمان بفائدة ميسرة تبلغ     

  .خلدمات التقنيةالدولة نصف اإلنفاق اخلاص با
وحيق للمرأة يف تركمانستان احلصول على الرهون العقارية وغريها مـن أشـكال               -٣٢٠

ويضمن القانون املدين املساواة يف العالقات اليت حتكـم حريـة العالقـات             . االئتمان املايل 
رة الفق(التعاقدية، وممارسة احلقوق املدنية دون عائق، وعدم جواز التدخل يف الشؤون اخلاصة             

وتتاح للرجال والنساء الفرصة للتعاقد حبرية على احلقوق        ).  من القانون املدين   ١ من املادة    ١
رهناً باالمتثـال   ) القروض والرهون العقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل       (وااللتزامات  

  .ليس هناك أي متييز أو تقييد مينع متتع النساء حبقوقهن يف هذا اجملال. لشروط القانون
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      . وهناك تكافؤ بني الرجال والنساء يف فرص احلصول علـى القـروض الزراعيـة               -٣٢١
 ١٣املادة  (وال خيضع منح هذا االئتمان إىل أي متييز على أساس اجلنس أو حمل إقامة املقترض                

  ).١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٨من قانون املصارف التجارية واألنشطة املصرفية الصادر يف 
جيع صغار املزارعني، ينظم احتاد الشباب يف املناطق الريفية يف مسابقات مفتوحة            ولتش  -٣٢٢

وهتدف هذه املسابقات إىل حتفيز املـزارعني       . ، مبن فيهم الفتيات   ٣٧ إىل   ١٤للشباب من سن    
  . وخلق فرص العمل الذايت لسكان املناطق الريفية وتطوير القطاع من خالل خلق فرص العمل

االت األولوية يف خطة العمل الوطنية لتنفيذ إعالن ومنـهاج عمـل            ويتمثل أحد جم    -٣٢٣
وترتبط هذه األولوية باختيار املرأة لدورها يف       . بيجني يف مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية      
ومن شأن توفر العمـل للمـرأة أن مينحهـا          . تشكيل االقتصاد اجلديد والتغيري االجتماعي    

وتتزايد باستمرار نسبة النساء    . زز مكانتها االجتماعية والسياسية   االستقالل املايل وبالتايل يع   
  .يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

وقد نفذ االحتاد النسائي لتركمانستان، بالتعاون مع هيئات احلكم احمللي، وكجـزء              -٣٢٤
من مشروع مشترك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تـدابري خمتلفـة لتطـوير النـشاط                

ادي للمرأة يف احملافظات للحد من التفاوت يف الدخل ومستويات املعيشة ولـضمان             االقتص
  .املساواة يف األجور بني الرجال والنساء يف القرى

وقد نفذ االحتاد النسائي لتركمانستان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبادرة مـشتركة              -٣٢٥
ور املساواة بني اجلنسني يف عملية صياغة واختاذ        دعم املرأة يف املناطق الريفية، وإدماج منظ      "بعنوان  

وقد مت تطوير هذا املشروع كجـزء       ). ٢٠٠٩-٢٠٠٧"( يف تركمانستان    ستراتيجيةالقرارات اال 
من برنامج خللق فرص العمل الذايت للنساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية، وهدفه الرئيسي هـو                

وط املواتية لعمل املرأة الذايت من خـالل املقـررات          تطوير قدرات املرأة يف املناطق وإنشاء الشر      
   .والتدابري العملية املتخذة لتمكني املرأة من اكتساب املعرفة اليت تعزز استقالهلا االقتصادي

وبدأ مشروع يهدف إىل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية باالشتراك مع برنـامج              -٣٢٦
ز ومرمي، حيث اختذت تدابري منسقة، مبا يف ذلـك  األمم املتحدة اإلمنائي يف مقاطعيت داشوغو    

، ومت وضع وتنفيذ برامج تدريبية للمرأة الريفية        "قدراتنا  " تنظيم املعارض احمللية حتت عنوان      
ويف . مال يف املناطق الريفية   لدعم املشاريع النسائية، وبرنامج ملنح الدعم ملشاريع سيدات األع        

قاطعة ليباب، حيث جرى تنظيم حلقة دراسية من        ، واصل املشروع أنشطته يف م     ٢٠٠٩ عام
أجل املرأة الريفية حول دور الريادة يف التنمية االقتصادية يف تركمانستان واألسس االقتصادية             

ونظمت مائدة مستديرة مبشاركة ممثلني مـن املـشروع،         . لتنظيم وتطوير املشاريع الصغرية   
اب وممثلني عـن احلكومـات      ز ومرمي ويب  ومراكز التوثيق الحتاد املرأة يف مقاطعات داشوغو      

وقد مكنت اجملتمع املدين من تبادل اخلربات يف جمال تطوير النساء           . واملناطق واملنظمات احمللية  
  .للمشاريع يف املناطق الريفية

ومتثل اهلدف الرئيسي للمشروع يف خلق فرص العمل الذايت للنساء اللوايت يعشن يف               -٣٢٧
 القدرات الوطنية على أساس املساواة يف احلقوق والفرص بني الرجال           املناطق الريفية، وتطوير  
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ونظمت الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وأنشطة املتابعة، ومت توفري املعلومات          . والنساء
الفرص االقتصادية "مبا يف ذلك إصدار النشرة اليومية      (بصورة منتظمة عن العمل الذايت للمرأة       

نظيم جوالت دراسية لالستفادة من اخلربات الدولية املفيدة جدا لتطـوير           ، كما مت ت   ")للمرأة
مسحت هذه التدابري بتقدمي طرق خمتلفة لتـشجيع املـرأة   . النشاط االقتصادي املستقل للمرأة   

. الريفية العاطلة عن العمل على القيام باألنشطة وخلق الفرص لتطوير النـشاط االقتـصادي           
ع جتريبية يف مقاطعات داشوغوز وماري وليباب وميكن الكثري         ويسمح املشروع بتنفيذ مشاري   

وعرضـت النـساء   . من النساء من اكتساب املهارات واملعارف لتطوير األعمال التجاريـة       
يف مـدينيت   " قـدراتنا "صاحبات املشاريع إمكاناهتن املهنية ومنتجاهتن يف املعارض احملليـة          

، وتركمانأبـات يف    ٢٠٠٩ عـام    ، ويف عـشق أبـاد يف      ٢٠٠٨داشوغوز وماري يف عام     
 إلنـشاء    خاصـاً  ومتابعة لتقاليد الشعب التركماين، تويل املرأة الريفية اهتماماً       . ٢٠١٠ عام

شركات صغرية متخصصة يف حياكة السجاد، وصناعة املالبس واحللي التقليدية، وتصنيعها           
رك يف هـذا    وعرضت نتائج العمل املـشت    . وجتارهتا، وتوفري خمتلف اخلدمات اخلاصة بذلك     

  .املشروع على نطاق واسع يف الصحافة واإلذاعة والتلفزيون التركماين
، قام االحتاد النسائي، بالتعاون مـع برنـامج األمـم       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦ويف    -٣٢٨

 وحظي هذا احلدث    .املتحدة اإلمنائي، بتنظيم منتدى سيدات األعمال الريفيات يف عشق أباد         
  .بتغطية إعالمية واسعة

وتواصل مراكز املعلومات عملها، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف عموم              -٣٢٩
حمافظات البالد لزيادة تثقيف املرأة يف جماالت القانون واالقتصاد والبيئة والصحة اإلجنابيـة              

  .وتعزيز مشاركتها يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية والسياسة

  ١٥املادة     
  نوناملساواة أمام القا

 من القانون املدين، يعترف بأهلية ممارسة احلقوق املدنية وحتمـل           ٢٠مبوجب املادة     -٣٣٠
ومبوجـب  . جلميع األفراد على قدم املساواة    ) األهلية القانونية املدنية  (االلتزامات ذات الصلة    

نب املواطنني التركمان والرعايا األجا   " األفراد" من القانون املدين، يشمل مصطلح       ١٩ املادة
  .واألشخاص عدميي اجلنسية

وميكن لألفراد، ضمن احلدود اليت حيددها القانون، إبرام العقـود حبريـة وحتديـد                -٣٣١
وإذا كانت صحة العقد ختضع ملوافقة الدولة من أجل محاية املـصاحل األساسـية              . مضموهنا

لعقد حتت وال جيوز إبرام ا. فإن ذلك ينبغي أن ينظم بقانون منفصل للشركات أو األشخاص،
مبوجب القانون املدين أو غـريه مـن القـوانني         واجباً  وطأة اإلكراه إال إذا كان إبرام العقد        

  ).٣٣٣القانون املدين املادة (مبوجب التزام طوعي  أو
 منـه إىل مبـادئ الـشرعية        ٣ للمادة   وفقاًويستند القانون اجلنائي لتركمانستان،       -٣٣٢

  .  اجلنائية الفردية، والعدالة واإلنسانيةواملساواة أمام القانون، واملسؤولية
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 من قانون اإلجراءات اجلنائية، من حق كل شخص احلـصول           ١١ومبوجب املادة     -٣٣٣
  .على احلماية القضائية للفصل يف حقوقه وحرياته

 للمحاكم، وحيدد صالحيات القضاة، واستقالل السلطة       ويوفر قانون احملاكم نظاماً     -٣٣٤
كما ينص القانون    .لسلطة التنفيذية والتشريعية، وكذلك حصانة القضاة     القضائية يف مواجهة ا   

على املساواة بني اجلميع أمام القانون واحملاكم، وشفافية اإلجراءات القـضائية، ومـشاركة             
كما أنشأ هذا القانون الطابع امللزم للقـرارات     . املواطنني يف ممارسة العدالة يف هيئات احمللفني      

ن استثناء، ويشمل ذلك املنظمـات العامـة واخلاصـة، واملـسؤولني            القضائية للجميع دو  
  .احلكوميني واجلمعيات واألفراد والكيانات القانونية

وال يعوق التشريع التركماين قدرة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، على العمـل        -٣٣٥
   .عارض مع القانونكمحامية أو قاضية، واإلدالء أمام احملكمة، واالخنراط يف أي نشاط ال يت

  ١٦املادة     
  األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية

 من الدستور، يتمتع الرجال والنساء يف سن الزواج باحلق، على           ٢٧مبوجب املادة     - ٣٣٦
وللزوجني حقـوق متـساوية يف العالقـات        . أساس التراضي، يف الزواج وتأسيس أسرة     

ؤوليات الرئيسية للدولة، مع التوفيق بني املـصاحل        ومحاية األسرة هي إحدى املس    . األسرية
  .العامة واخلاصة للمواطنني

 من قانون الزواج واألسرة، يتمتع الرجال والنساء بنفس احلقـوق           ٣مبوجب املادة     -٣٣٧
وال يعترف بالزواج إال بعد تسجيله حسب       . الشخصية واملتصلة بامللكية يف العالقات األسرية     

وليس للزواج الديين وال لالحتفـاالت الدينيـة        . صاءات احليوية األصول لدى مصلحة اإلح   
على أن هذه القاعدة ال تنطبق على األحوال املدنية الـيت كانـت             . األخرى أي قوة قانونية   

تسجل، قبل قيام السلطات السوفياتية، على أساس طقوس دينية، وال على شهادات الوالدة             
  . ذلك التسجيلأو الزواج أو الطالق أو الوفاة اليت تثبت

 من قانون الزواج واألسرة، يتمتع الزوجان حبقوق متساوية عنـد           ٣ومبوجب املادة     -٣٣٨
:  للمبـادئ التاليـة    وفقاًوتنظم العالقات األسرية    . عقد الزواج وأثناء الزواج وعند فسخه     

ني الطبيعة الطوعية لالحتاد وحقوق الزوجية بني الرجل واملرأة على قدم املساواة بني الـزوج             
داخل األسرة، وحل قضايا األسرة باالتفاق، ورعاية رفاه الزوجني، وأولوية محاية حقـوق             

  ). من القانون٦-٤املواد (ومصاحل القصر وأفراد األسرة غري القادرين على العمل 
وتبدأ حقوق ومسؤوليات الزوجني عند تسجيل الزواج لـدى الـسجل املـدين               -٣٣٩

ل الزفاف، خيتار الزوجان اسم احدمها كاسم عائلة مشترك         ويف حف ).  من القانون  ١٨ املادة(
ويتم حتديد املسائل ).  من القانون١٩املادة ( أن حيتفظ كل منهما بامسه قبل الزواج نأو يقررا

ولكل من الزوجني حرية    . املتصلة بتربية األطفال واحلياة العائلية بشكل مشترك بني الزوجني        
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وتعترب املمتلكات املكتسبة مـن     ).  من القانون  ٢٠املادة  (ة  اختيار عمله ومهنته ومكان اإلقام    
وللزوجني حقوق متساوية يف    . قبل الزوجني خالل فترة الزواج ملكاً مشتركاً لكال الزوجني        

  ). من القانون٢١املادة (متلك العقارات واستخدامها والتخلص منها 
 وواجبات متساوية   قوقاً من قانون الزواج واألسرة لألب واألم ح       ٦٥وتعطي املادة     -٣٤٠

ويتم حتديد كافة األمور املتعلقة بتعلـيم األطفـال         . جتاه أطفاهلما، مبا يف ذلك عند الطالق      
املسائل  ويف حال عدم االتفاق، تنظم هذه     . بصورة مشتركة بني األبوين على أساس التراضي      

  .دائرة الوصاية مبشاركة األبوين
 أن  نم احدمها كاسم عائلة مشترك أو يقـررا       ويف حفل الزفاف، خيتار الزوجان اس       -٣٤١

  ). من القانون١٩املادة (حيتفظ كل منهما بامسه قبل الزواج 
 من قانون امللكية، حيتفظ كل من الزوجني مبلكية العقارات اليت           ٢٣ومبوجب املادة     -٣٤٢

 وتعتـرب . كان ميلكها قبل الزواج واملمتلكات اليت تلقاها كهدية أو كمرياث أثناء الـزواج            
، باستثناء اجملوهرات والسلع الكمالية األخرى، حىت       )املالبس واألحذية (املتعلقات الشخصية   

وميكن للمحكمة أن   . لو مت احلصول عليها خالل فترة الزواج ملكاً للزوج الذي يستخدمها          
تقرر أن ممتلكات أي من الزوجني متثل ملكية مشتركة بينهما إذا تبني هلا أن أمواالً اسُتثمرت                

أعمال التصليح الكربى، واسـتكمال     (ثناء الزواج زادت بشكل كبري من قيمة املمتلكات         أ
  ). البناء، والتعديل التحديثي

  . للقانونوفقاًوتكفل الدولة للمرأة احلق يف أن ترث   -٣٤٣
 من قانون الزواج واألسرة، يلزم إلكمال الزواج        ١٥يف إطار اجلزء األول من املادة         -٣٤٤

رضا املتبادل بني اخلطيبني، ويضاف إىل ذلك بلوغهما سن احلـد األدىن الـذي              التعبري عن ال  
غري أنـه   .  سنة ١٦ من القانون، السن القانونية للزواج هو        ١٦ للمادة   وفقاًو. وضعه القانون 

 سنة بالنسبة للمواطنني التركمان الذين يتزوجون من مواطنني أجانـب أو مـن              ١٨يصبح  
  .أشخاص عدميي اجلنسية

يسمح قانون الزواج واألسرة للمواطنني التركمان بالزواج من أجانـب أو مـن             و  -٣٤٥
عدميي اجلنسية على أساس إبرام عقد الزواج الذي حيدد احلقوق وااللتزامات املادية للزوجني،             
وااللتزامات املتعلقة بإعالة األطفال ويف حال عدم قدرة أحد الزوجني على العمل أو حاجته              

ويدرس مشروع قانون األسـرة  .  لإلجراءات اليت ينص عليها القانونفقاًوإىل مساعدة مادية  
 سنة والسماح للتعاقد علـى      ١٨اجلديد الذي ينظر فيه حالياً رفع السن القانونية للزواج إىل           

   .الزواج بني مواطين تركمانستان
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