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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  -ألف  

 مـن قائمـة األسـئلة       ١سـئلة املطروحـة يف الفقـرة        الردود علـى األ       
)CEDAW/C/TKM/Q/3-4(  
للمعـايري الدوليـة املتعلقـة      إلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي     اامتثال  مسألة    -١
ملساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هو موضع اهتمام مستمر              با

  .البحث العلميؤسسات موواإلدارة لدى السلطات احلكومية 
يتعلق بالتشريعات السارية املفعول يف تركمانستان ومشاريع القوانني اجلديدة          فيماو  -٢

وتتفق . ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        امتثاهلا   رصد   يفيها، جير 
 العالقـات   تشريعات تركمانستان مع أحكام االتفاقية، حىت أنه، يف بعض احلاالت، كما يف           

واملسائل املتعلقة بالضمان االجتماعي وباملعاشات التقاعدية، تتمتع املـرأة باحلمايـة           نية  هامل
  .القانونية على سبيل األولوية

 املـساواة بـني     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦ويكفل دستور تركمانستان الصادر يف        -٣
ام القانون، واملساواة يف العالقات     الرجل واملرأة يف تركمانستان يف احلقوق املدنية واملساواة أم        

، كما يكفل اعتراف تركمانستان بقواعد القانون الـدويل         )٢٧ و ٢٠ و ١٩املواد  (األسرية  
  ).٦املادة (اً املعترف هبا عاملي

، ٢٠١٢ ،أبريـل / نيـسان  ١ومنذ اعتماد الصيغة اجلديدة لدستور تركمانستان يف          -٤
ع القانون األساسي للدولة وتنفيذ معايري القانون    وعمالً على جعل التشريعات الوطنية متفقة م      

  . مدونات قانونية٩ قانوناً، منها ١٧٨  مت اعتماداً،الدويل املعترف هبا عاملي
األمثلة الواضحة التالية لقوانني تركمانستان، وهـي        وميكن يف إطار االتفاقية تقدمي      -٥

  .تشمل املبادئ والنُهج اجلنسانية
) ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨(لة من قانون العمل يف تركمانستان       حتظر املواد ذات الص     -٦

، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنس، وهي تنص علـى األجـر    املهنيةالتمييز يف العالقات    
املتساوي للعمل املتساوي دون أي شكل من أشكال التمييز، وتلقـي املرتبـات يف وقتـها                

عوبة العمل ونوعية العمل املنجز وكميته،      للمهنة واملؤهالت ودرجة ص   اً  وبشكل كامل، ووفق  
 عقد العمل   إبرامفترة اختبار عند    والنصَّ على    رفض إبرام عقد عمل مع النساء        وجيرم القانون 

 سـنة إذا كـانوا      ١٦(مع املرأة احلامل واملرأة اليت لديها أطفال دون سن الثالث سـنوات             
  .صيات تنظيم عمالة املرأة كما يتضمن القانون فصالً مستقالً مكرساً خلصو)معوقني

) ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨(ويعطي قانون أصول احملاكمات اجلزائية يف تركمانستان          -٧
ميزات حمددة للمرأة يف سياق احملاكمات اجلنائية، ومنها مثالً استبعاد النساء احلوامل من قائمة 
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ن معهن أطفـال    األشخاص اخلاضعني لإلحضار بالقوة، والسماح للنساء احملتجزات بأن يكو        
معهن أطفال بفترات أطول     تقل أعمارهم عن عامني، وإعطاء النساء احلوامل والنساء الاليت        

للرتهة اليومية، وإتاحة الفرصة للنساء احلوامل، خالل فترة سـتة أشـهر قبـل الـوالدة،                
واملرضعات لشراء املواد الغذائية والضروريات األساسية للحصول مببلغ مايل كبري، خبـالف            

معهن أطفال يف احلـبس      ريهن من احملتجزات، وحظر وضع النساء احلوامل والنساء الاليت        غ
 ضد املرأة اليت هترب من الـسجن،        األسلحةاالنفرادي كإجراء عقايب، كما حيظر استخدام       

  .وإخضاعها للتفتيش بصورة تكشف اجلسم إال بغياب احملققني الرجال
على مزايا تعـود    ) ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠(ن  كما ينص قانون العقوبات يف تركمانستا       -٨

على املرأة وتتمثل يف حظر استخدام عقوبة العمل اإلصالحي على النساء احلوامل والنساء أثناء              
إجازة احلمل أو األمومة، وفرض اإلقامة يف منطقة معينة، وتنفيذ عقوبات األشـغال الـشاقة،               

معهن أطفـال    نساء احلوامل والنساء الاليت   والسماح بإرجاء تنفيذ العقوبات اجلنائية بالنسبة لل      
 حبكم األمر الواقع، ورفض توظيف املرأة أثناء        ججترمي أفعال اختطاف النساء بغية التزوي     و ،صغار

احلمل أو القيام بتسرحيها، وإجبار املرأة على الزواج، أو منعها عنه، وتعدد الزوجات، واملعاشرة              
ع الرغبات اجلنسية بأشكال منحرفة، واإلجبـار علـى         اجلنسية باستخدام القوة البدنية، وإشبا    

ممارسة اجلنس، والتشغيل يف البغاء، وتنظيم أو إدارة بيت للدعارة ألغراض الفـسق أو البغـاء                
.  وانتهاك املساواة بني املـواطنني     اً، عام ١٦  الالقوادة، وممارسة اجلنس مع شخص دون سن         أو

  .تكب ضد املرأة مع العلم بأهنا حاملوختضع العتبارات التشديد األعمال اليت تر
حـق  ) ٢٠١١مـارس   / آذار ٢(ويضمن قانون العقوبات التنفيذي يف تركمانستان         -٩

الشخص الذي يقضي عقوبة جنائية يف املعاملة اإلنسانية مع احتـرام الكرامـة املتأصـلة يف            
 بني احلقوق   ويدرج القانون . اإلنسان، وحظر التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنس         

االستحقاقات العامة اخلاصة بوالدة الطفل،      األساسية األخرى للمحكومني حق املرأة يف تلقي      
 يف حال   ،ويتيح للنساء احملكوم عليهم بالسجن    . ورعايته حىت بلوغه الثالث سنوات من العمر      

وحيظر . ء االنتقال إىل مرافق إصالحية تطبق قواعد الفصل بني الرجال والنسا          ،احلمل والوالدة 
الـسجن علـى سـبيل املعاقبـة،         نقل النساء الاليت يقضني عقوبة احلرمان من احلرية إىل        

وإخضاعهن للمراقبة يف مؤسسات إصالحية يوجد فيها نساء، ومتكني احملكومات احلوامـل            
معهن أطفال يف دور األطفال التابعة للمؤسسات اإلصالحية مـن احلـصول علـى               والاليت

واملواد األساسية األخرى باسـتخدام األمـوال املتـوفرة يف حـساباهتن            املنتجات الغذائية   
الشخصية، من دون قيد، وإتاحة الفرصة للنساء احملكومات عند االمتثال للقوانني الـسارية             
املتعلقة باإلعفاء من العمل يف حال احلمل والوالدة، وحىت بلوغ الطفل عامه الثالث، للعيش              

ا ينص القانون على إتاحة الفرصة للمرأة احملكومة ملغادرة         كم. خارج املؤسسات اإلصالحية  
املؤسسة اإلصالحية لفترة حمددة لنقل األطفال من دار األطفال التابعة للسجن إىل األقارب،             
إىل جانب القصر احملكومني واحملكومني يف املؤسسات العالجية، حيث يتوفر فارق من حيث             

نة مع الرجال احملكومني من نزالء املؤسسات اإلصالحية  احلد األدىن للمساحة السكنية، باملقار    
  .العادية، كما تتاح هلن ظروف معيشية أفضل
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ومع اعتماد قانون العقوبات التنفيذي اجلديد، حيظر إحالة النساء، مـن أصـحاب               -١٠
وتتمثل . السوابق اخلطرية، احملكوم عليهن، إىل املؤسسات اإلصالحية اخلاضعة ملعاملة خاصة         

، يف  )٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ١٠(ملهام الرئيسية لقانون األسرة يف تركمانستان       إحدى ا 
بناء العالقات األسرية على أساس الرباط الزوجي الطوعي بني الرجل واملرأة واملساواة بـني              

وال يعترف القانون إال بالزواج املسجل يف مكتب تـسجيل الـشؤون            . الزوجني يف األسرة  
ومن حق الرجل واملرأة أن يتزوجا هبدف إنشاء   . يمة قانونية للزواج الديين   املدنية، وال يعطي ق   

أسرة، بغض النظر عن العرق أو القومية أو الدين، مع املساواة الكاملة يف احلقوق عند إبـرام         
 ١٨(وينص قانون تركمانستان بـشأن احملـاكم        . عقد الزواج وأثناء استمراره وعند فسخه     

واة بني اجلميع أمام القانون واحملاكم، مبا يف ذلك املـساواة           على املسا ) ٢٠٠٩أغسطس  /آب
إىل ) ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥(دعاء العام   ويهدف قانون تركمانستان عن اال    . بني اجلنسني 

 بغض النظر عـن أي      ،ضمان االمتثال حلقوق اإلنسان واملواطن وحرياته اليت تكفلها الدولة        
وينظم قانون تركمانستان بـشأن وضـع        .فروق بني الناس مبا يف ذلك على أساس اجلنس        

تعميم ) ٢٠٠٩أغسطس / آب٣٠(العسكريني وأعضاء أسرهم وتوفري احلماية االجتماعية هلم 
احلقوق واالمتيازات احملددة بقوانني البالد بشأن محاية األسرة واألمومة والطفولة على النساء            

 ١٠(حملاماة وأنشطة الدفاع    وينص قانون تركمانستان يشأن ا    . العامالت يف اجملال العسكري   
 على وجوب تقدمي املساعدة القانونية اجملانية على شكل مشاورات شفهية           )٢٠١٠مايو  /أيار

وينص قانون تركمانستان بشأن اخلدمة العسكرية والتجنيد اإللزامي        . لفئات معينة من النساء   
العـسكري مـن   على منافع تستحق للنساء العامالت يف اجملال      ) ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥(

 سنة، يف حني أن     ٤٨حيث االختالف يف احلد األدىن لسن البقاء يف اخلدمة العسكرية والبالغ            
، كما يعطي املرأة احلـق يف       ٦٠ و ٥٥واً   عام ٥٢    بللرتبة  اً  ألدىن حيدد للرجال تبع   هذا السن ا  

ة  سـن  ٢٥ سنة للنساء و   ٢٠ ،فترة خدمة عسكرية أقصر من الرجال يف حال التسريح املبكر         
دخول اإلناث   كما يتيح إمكانية  . للرجال، وتوفري برامج تدريبية لضباط االحتياط من اإلناث       

يف اخلدمة العسكرية اإللزامية، ودخوهلن يف مؤسسات التعليم العـايل العـسكرية دون أداء              
ويـوفر قـانون    . ذلكاخلدمة العسكرية أو التخرج من املدرسة العسكرية املتوسطة، وغريه          

فرص احلصول على التعلـيم     ) ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥( التربية والتعليم    ن بشأ تركمانستان
وينص قانون تركمانستان بشأن وضع     . بغض النظر عن أي فوارق، مبا يف ذلك بني اجلنسني         

على حق كل مواطن يف حرية النشاط       ) ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥(العاملني يف اجملال العلمي     
قد أدخل تعديل على قـانون      .  ذلك بني اجلنسني   العلمي، بغض النظر عن أي فوارق، مبا يف       

يضمن مشاركة  ) ٢٠١١مارس  / آذار ٢٦(تركمانستان املتعلق بضمانات الدولة ملساواة املرأة       
املرأة على قدم املساواة يف تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خالل التدابري             

وحيدد قانون تركمانـستان بـشأن       .مانستانلقوانني ترك اً  القانونية واملؤسسية وغريها وفق   
أسس عمل النساء يف مؤسسات الـشؤون       ) ٢٠١١مايو  / أيار ٢٥(الشؤون الداخلية    هيئات

الداخلية على قدم املساواة مع الرجال، وحتديد حد أدىن لسن البقاء يف اخلدمة للموظفـات               
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مانـستان بـشأن    ويف هذا القانون، وكذلك يف قوانني ترك      . يقل عن سن املوظفني الرجال    
بشأن األسـلحة    و ،)٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣(اإلدارة احلكومية ملكافحة املخدرات     

) ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١(، وبشأن دائرة اهلجرة     )٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١(
، حيظر استخدام األسلحة النارية ضد املرأة،       )٢٠١٠مارس  / آذار ١٢(وبشأن دائرة اجلمارك    

  .توفر هذه القوانني وسائل خاصة للتعامل مع النساء الاليت يبدو عليهن احلمل بوضوحكما 
إىل جنب مع مكتب صـندوق األمـم املتحـدة          اً  تركمانستان العمل جنب   وتواصل  -١١

للسكان على وضع خطة عمل وطنية لدمج املبـادئ اجلنـسانية يف التـشريعات الوطنيـة                
 عندما قدمت وخالل تركمانستان فتـرة       األوىلله  وكان هذا العمل يف مراح    . لتركمانستان

  ).٢٠١٠(تقريرها الوطين 
، يعمل املعهد الوطين للدميقراطيـة وحقـوق        ٢٠١٢وباإلضافة إىل ذلك، يف عام        -١٢

اإلنسان التابع لرئيس البالد على وضع مشروع خطة العمل الوطنية إلدماج مبادئ املـساواة            
ومن املفترض أن خطة العمل الوطنية إلدماج مبادئ بني         . بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة     

  .منهاً اجلنسني يف التشريعات الوطنية لتركمانستان سوف تصبح جزء
، عقدت حلقات عمل لتعريف أعضاء اللجنـة املـشتركة بـني            ٢٠١١ويف عام     -١٣

نون الوزارات واملعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان والقـا            
عن ممثلني من الفريق العامل التابع للجنة، على أفضل املمارسـات يف           اإلنساين الدويل، فضالً  

  .جمال إدماج املبادئ اجلنسانية يف التشريعات الوطنية
ويعمل مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف تركمانستان، بالتعاون مع حكومة             -١٤

طية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس اجلمهورية، على       تركمانستان ممثلة باملعهد الوطين للدميقرا    
يف " مناذج وجتارب تنظيم الدولة للمساواة بني اجلنـسني       "التخطيط لتنظيم مؤمتر دويل حول      

  .يونيه من هذا العام/حزيران
ويتمثل اهلدف العملي الرئيسي من املؤمتر يف تقاسم اخلربات بشأن هنج لتنظيم الدولة               -١٥

ومن أهداف املؤمتر املوازية حتفيز احلوار بني املشاركني بشأن أولويات      . نيللمساواة بني اجلنس  
  .وهنُج مسائل تنظيم الدولة للمساواة بني اجلنسني

  اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة  -باء  

   من قائمة األسئلة٢حة يف الفقرة الردود على األسئلة املطرو    
ة من أكرب املنظمات غـري احلكوميـة يف         يعترب االحتاد النسائي لتركمانستان واحد      -١٦

لقوانني تركمانـستان وميثـاق االحتـاد النـسائي         اً  وهو يقوم بأعماله وفق   . تركمانستان
  .لتركمانستان
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وقد مت إنشاء منظمات نسائية     . ويضم االحتاد نساء البالد من خمتلف املهن واألعمار         -١٧
أنشئت، يف الشركات واملنظمـات     كما  . نة عشق أباد  ييف املقاطعات اخلمس مجيعها ويف مد     

واهليئـة   .يف مجيع أحناء البالد منظمات شعبية تابعة لالحتاد، أو جيري العمل على إنـشائها             
املركزية لالحتاد النسائي هي اجمللس املركزي الذي يضم ممـثالت مـن املنظمـات العامـة        

  .والوزارات والدوائر احلكومية من مجيع أحناء البالد
اد النسائي لتركمانستان بدور رئيسي يف تفعيل حقوق املرأة وتعزيـز           ويضطلع االحت   -١٨

  .النهوض هبا يف احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
ويتمثل اهلدف الرئيسي للمجلس املركزي لالحتـاد النـسائي الدعايـة الواسـعة               -١٩

لفعالـة للمـرأة يف احليـاة       للسياسات الداخلية واخلارجية لرئيس تركمانستان، واملشاركة ا      
ولتحقيق . الطفولةاالجتماعية والسياسية واالقتصادية للبلد، وتعزيز األسرة ومحاية األمومة و        

عقد اللقاءات واالجتماعات واملوائد املـستديرة واملـسابقات واحللقـات          أهداف اجمللس تُ  
  .الدراسية، واملناسبات املختلفة

رات املرأة اليت تبذل مسامهة حمددة يف تنمية         على الكشف عن إمكانات وقد     وعمالً  -٢٠
وتقام املسابقة يف سبع ". امرأة العام"البالد، فقد أعلن اجمللس املركزي لالحتاد النسائي مسابقة  

  . يف سياق االحتفال باليوم العاملي للمرأة٢٠١٣فئات، وسيتم اإلعالن عن النتائج يف عام 
ائي، أنشئت يف واليات البالد مراكز مرجعيـة       وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمن       -٢١

تعمل على تثقيف املرأة يف اجملاالت االقتصادية والقانونية والبيئية واإلجنابية وتنشيط مشاركتها    
وتنظم املراكز املرجعية سالسل من احملاضرات      . يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية والسياسية     

قوانني تركمانستان  "و" ة واملساواة بني اجلنسني   الشؤون اجلنساني "والندوات حول موضوعي    
  ."اليت حتمي حقوق املرأة

وينفذ على نطاق واسع برنامج الدعم احلكومي لألعمال التجارية الـصغرية وهـو               -٢٢
ويقوم اجمللس املركزي لالحتاد    . يساعد على زيادة نسبة النساء يف األعمال التجارية الصغرية        

ه بأنشطة لتطوير روح املبادرة الفردية لدى املـرأة الريفيـة           النسائي يف تركمانستان وفروع   
خطـوات لألعمـال    "وتعزيز تقاليد واحلرف اليدوية النسائية، وقد نظمت حتت عنـاوين           

معـارض ومبيعـات    "  طريق احلرير يف فن املرأة التركمانيـة       -نسج السجاد   "،  "والتسويق
  ."كانياتناإم"منتجات ربات البيوت من املناطق الريفية حتت شعار 

وعمالً على توعية جيل الشباب بروح التقاليد الوطنية، وتعزيز األسـرة والـزواج،         -٢٣
" قـصر الـسعادة   "ينظم اجمللس املركزي لالحتاد النسائي بالتعاون مع مركز االحتفـاالت           

االجتماعات واملوائد املستديرة، واحللقات الدراسية مع املتزوجني الشباب وكبـار الـسن            
" شـرف وكرامـة املـرأة التركمانيـة       "امعات وتالميذ املدارس حتت عناوين      وطالب اجل 

  ".الثقافية تقاليدنا"و
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تنظم طـوال   " على األسرة املتماسكة تقوم الدولة القوية     "وكجزء من برنامج عمل       -٢٤
واحلملة هذه موجهة للتـرويج     ". العائلة وصحتها اجليدة  "هذا العام يف مجيع الواليات محلة       

حي لألسرة، وهي جتري على شكل املنافسات الرياضية العائلية، واملـسابقات           لنمط حياة ص  
  .واالجتماعات

كما نظم اجمللس املركزي لالحتاد النسائي بالتعاون مع كلية إدارة األعمـال التابعـة                -٢٥
الحتاد الصناعيني ورجال األعمال يف تركمانستان حلقة دراسية للنساء املتخصصات يف اجلهاز            

والغرض من احللقـة الدراسـية      ". املهارات التنظيمية والقيادية النسائية   "ت عنوان   اإلداري حت 
  .حتسني املعارف واملهارات املهنية للنساء يف إدارة املنظمات وإدارة شؤون املوظفني هو

  التدابري اخلاصة املؤقتة  -جيم  

   من قائمة األسئلة٣حة يف الفقرة الردود على األسئلة املطرو    
حاجة الختاذ    ال  تشريعات تركمانستان واملمارسات القانونية املتبعة فيها أنه       وتظهر  -٢٦

وال ينظر يف مسألة اعتماد تشريعات وطنية مؤقتة        . تدابري مؤقتة وخاصة على مستوى القوانني     
وخاصة لتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل ألن تشريعات تركمانستان تتضمن تدابري            

  .كمن أهم األمثلة على ذلك يف األحكام الدستوريةحمددة دائمة، وت
تركمانستان لإلنسان واملواطن املساواة يف احلقوق واحلريات مبـا يف ذلـك            وتكفل    -٢٧

أو نظـام   أو امللكية   املساواة أمام القانون بغض النظر عن اجلنسية أو العرق أو اجلنس أو األصل              
االنتماء احلزيب أو عدم    أو  املعتقدات السياسية    وأ املوقف من الدين   وأاللغة   وأاإلقامة   وأالعمل  

  ). من دستور تركمانستان١٩املادة (االنتماء إىل أي حزب سياسي 
ويعاقب القانون على أي انتهاك  . الرجل واملرأة يف تركمانستان متساويان يف احلقوق        -٢٨

  ). من دستور تركمانستان٢٠املادة (للمساواة بني اجلنسني 
وللـزوجني  . جال والنساء باحلق يف الزواج وتأسيس عائلة، مبوافقة الطرفني يتمتع الر   -٢٩

  ). من دستور تركمانستان٢٧املادة (يف األسرة حقوق متساوية 
بشأن ضمانات الدولـة ملـساواة      "وهناك حقيقة أخرى تتمثل يف قانون تركمانستان          -٣٠

إىل تنفيـذ املبـادئ     ، وهو يهـدف     )٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤" (النساء يف احلقوق  
 األساسية لسياسة تركمانستان يف جمال حقوق اإلنسان، وضمان التطـور الكامـل للمـرأة             
والنهوض هبا، ويضع ضمانات حكومية لتفعيل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للنساء على            

عيـة  فضالً عن احلقوق يف اجملاالت السياسية واالقتـصادية واالجتما         قدم املساواة مع الرجال،   
حيـث  ،   الدستوري للمرأة يف تركمانستان    وينص القانون على مبدأ املساواة    . والثقافية وغريها 
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الرجال، يف الـشؤون الـسياسية واالجتماعيـة        تتمتع بنفس احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا        
بغض النظر عن القومية والعـرق        البشرية ةواألنشطواالقتصادية والثقافية وغريها من اجملاالت      

األصل، وفرص العمل، وامللكية، والوضع العائلي، واإلقامة، واللغة واملوقـف مـن الـدين              و
 من القـانون األساسـي التوجهـات        ٤وحتكم املادة   . واملعتقدات السياسية، واالنتماء احلزيب   

  : باملرأة، إذ ينص على ما يلييتعلق فيماالرئيسية لسياسة الدولة 
، وعدم التمييـز ضـدها،      الرجل يف احلقوق   ب ملرأةامساواة  ترسيخ قانون     ) أ(  

  ؛القانونواستعادة حقوق املرأة يف حاالت انتهاكها، وذلك مبوجب 
  ؛ بالرجلملرأةا مساواة لتعزيزوضع وتنفيذ برامج حكومية موجهة   ) ب(  
  تقدمي الدعم لصحة األم والطفل؛  ) ج(  
دين والفكري والروحي   تعزيز التطور املتناغم للمرأة، مبا يف ذلك يف النمو الب           ) د(  

  والثقايف واألخالقي؛
ليت هتدف إىل التمييز ضد املواطنني على أساس        امحاية اجملتمع من املعلومات       )ه(  

روج للعنف والقسوة واملواد اإلباحية وإدمان املخدرات وإدمـان الكحـول،       تاجلنس، واليت   
  إىل ذلك؛ وما

عن   ت العامة األخرى، فضالً   توفري الدعم والتعاون مع اجلمعيات واملؤسسا       ) و(  
  املنظمات الدولية، لتنفيذ األنشطة لصاحل املرأة؛

ـ          ) ز(   عـن     فـضالً  اً،احترام مبادئ وقواعد القانون الدويل املعترف هبا عموم
  .التزامات تركمانستان الدولية املتعلقة حبماية احلقوق واحلريات اليت تضمن املساواة للمرأة

، ويـضع   "التمييز ضـد املـرأة    "ملفهوم  اً  حمدداً  أعاله تعريف ويوفر القانون املذكور      -٣١
 والرأي اخلـاص    والفردانيةضمانات حكومية تؤمن املساواة للمرأة يف ممارسة احلق يف احلياة           

وحرية الدين، واحلماية من االعتداء على كرامتها وشرفها ومسعتها، ويف إقامة أسرة واملساواة             
يف إدارة احلكومة والعمل يف اخلدمة العامة، واملـشاركة         ت ضمن األسرة، والعمل     ايف العالق 

تفعيل حق امللكية، ويف جمال العمل، ويف التعلـيم          لى قدم املساواة يف العملية االنتخابية ويف      ع
وتكفل الدولة احلمايـة مـن االعتـداء اجلنـسي          . والعلوم والصحة والضمان االجتماعي   

ويعـرف  . فترة العقوبة يف الـسجن      يقضني يتوالالواالختطاف واالجتار للنساء احملتجزات     
القانون التنظيم احلكومي يف جمال املساواة بني اجلنسني، وهو ينشئ اختصاص جملس الوزراء             

  .والوزارات واإلدارات والسلطات احمللية ومشاركة اجلمعيات غري احلكومية يف هذا اجملال
وطنيـة للتنميـة االجتماعيـة      وتنعكس مسائل التنمية اجلنسانية يف مجيـع الـربامج ال           -٣٢

من ذلك على سبيل املثال برنامج التنمية االجتماعية واالقتـصادية          . يف تركمانستان  واالقتصادية
، وهو برنامج تابع لرئيس اجلمهوريـة، وقـد اعتمـد يف         ٢٠١٦-٢٠١٢للبالد لفترة السنوات    

  .بند خاص منه على التنمية اجلنسانية  وينص يف٢٠١٢ عام
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الربنامج الوطين التابع لرئيس مجهورية تركمانستان      "لى التنمية اجلنسانية    كما ينص ع    -٣٣
واملتعلق بتحويل الظروف املعيشية واالجتماعية للسكان يف القرى والبلدات واملدن واملنـاطق     

الربنامج الوطين للتنمية االجتماعية واالقتصادية     "، و "٢٠٢٠واملراكز اإلقليمية للفترة حىت عام      
مفهوم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف الواليات      "، و ٢٠٣٠-٢٠١١ للفترة   لتركمانستان

  .والربامج االجتماعية األخرى "٢٠١٢ويف عشق أباد حىت عام 

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة  -دال  

   من قائمة األسئلة٧-٤ يف الفقرة على األسئلة املطروحة الردود    
ثقيف الرجال وتشجيعهم على تقاسم املسؤوليات األسرية       التدابري املتخذة يف جمال ت      -٣٤

  :مع النساء
ينص دستور تركمانستان على حق الرجال والنساء، عند بلوغ سن الـزواج، يف              •

الزواج بالتراضي، واملساواة بني الزوجني يف العالقات األسرية، كما تنشئ املـادة            
ليات عن تربية األطفـال     اآلباء واألمهات يف احلقوق واملسؤو     نفسها املساواة بني  

، واإلعداد للعمل، وغـرس     موتنفيذ ما خيصهم من الرعاية الصحية والنمو والتعلي       
  ثقافة احترام القانون والتقاليد التارخيية والوطنية؛

) ٢٠٠٧مـارس  /را آذ١٧" (بشأن الضمان االجتماعي  "ينشئ قانون تركمانستان     •
عدة عامة ملرة واحدة عنـد والدة    املساواة يف احلقوق بني األب واألم يف تلقي مسا        

 ٣  ال، واحلصول على استحقاقات رعاية الطفـل حـىت سـن            )٧٦املادة  (الطفل  
  ؛)٧٧املادة (سنوات 

، "املتعلق بضمانات الدولـة اخلاصـة مبـساواة املـرأة    "يثبت قانون تركمانستان   •
كفـل  ت: الضمانات اليت متنحها الدولة يف جمال النهوض باجملتمع على النحو التايل          

الدولة للمرأة على قدم املساواة مع الرجل، عند بلوغ سن الرشد الـيت حـددها               
ـ          متـساوية يف   اً  القانون، احلق يف الزواج وتأسيس أسرة؛ وتكفل للزوجني حقوق

، وتضمن الدولة مشاركة املرأة على قدم املساواة مـع  )٨املادة  (العالقات األسرية   
  .الرجال يف إدارة احلكومة

ولة مشاركة النساء، على قدم املساواة مع الرجال، يف تشكيل السلطات           تضمن الد   -٣٥
التشريعية والتنفيذية والقضائية من خالل التدابري القانونية والتنظيمية وغريها مما يتفـق مـع              

  .تشريعات البالد
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لقـدراهتن وإعـدادهن    اً  تضمن الدولة املساواة يف تقلد النساء للوظائف العامة وفق          -٣٦
وواجبات ومسؤوليات على قدم املساواة مع الرجال، فضالً عن         اً  متلك النساء حقوق  و. املهين

  . تكافؤ الفرص عند التقدم للخدمة العامة وممارسة األنشطة املهنية يف أجهزة الدولة
تكفل الدولة للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل وعلى أساس طوعي، تلبية الواجب   -٣٧

 خالل التجنيد وفق األنظمـة املرعيـة مبوجـب تـشريعات            الدستوري حلماية الوطن من   
  ).٩املادة (تركمانستان 

تضمن الدولة تنفيذ منح املرأة حق التصويت من خالل احترام احلقوق املتساوية مع               -٣٨
  .لقوانني البالداً الرجل يف التصويت ويف الترشيح يف اهليئات املنتخبة للدولة وفق

على أساس القومية أو امللكيـة       التصويت ق املرأة يف  حيظر فرض أي قيود على حقو       -٣٩
 االنتماء احلـزيب    أوإلقامة أو اللغة أو الدين أو املعتقدات السياسية         ااألصل أو العمالة، أو      أو
  ).١٠املادة (

  .تكفل الدولة للمرأة املساواة مع الرجل يف تفعيل حقوق امللكية  -٤٠
على مجيع أشكال امللكية، مبا يف ذلك        اواةتكفل الدولة حصول املرأة على قدم املس        -٤١

  . والقيام ببناء املساكن الفردية،استخدام األراضي واملباين السكنية وحيازهتا واكتساهبا
  ).١١املادة (لقوانني تركمانستان اً تكفل الدولة للمرأة احلق يف أن ترث وفق  -٤٢
الرجال، يف احلريات واحلقوق     للمبدأ الدستوري للمساواة، على قدم املساواة مع         وفقاً  -٤٣

 متساوية يف اختيار    متلك النساء حقوقاً  . والفرص يف أماكن العمل، تضمن الدولة احلق يف العمل        
  .املهنة ونوع العمل ومكان العمل حبرية

وتكفل الدولة للمرأة وتؤمن    . حيظر وضع أي قيود على أساس اجلنس يف جمال العمل           -٤٤
  :يف اجملاالت التاليةحقوقاً متساوية مع الرجل  هلا

  محاية حقوق العمال ومصاحلهم املشروعة؛ •
  العمل بأجر؛ •
  تنفيذ األعمال احلرة؛ •
  لقدراهتا وإعدادها املهين؛اً احلصول على وظائف وفق •
املساواة يف األجر عن العمل املتساوي، واحلصول على مجيع املزايـا ذات الـصلة               •

 من حيث   لثاملتماعلى العمل   عن خلق ظروف متساوية يف احلصول         بالعمل، فضالً 
  القيمة وتطبيق هنُج مساوية لتقييم نوعية العمل؛

ظروف العمل الصحية واآلمنة، مبا يف ذلك للنساء احلوامل والنساء الاليت لـديهن              •
  أطفال؛

  التقدم الوظيفي، والتدريب، وتنفيذ إعادة التأهيل؛ •
  ؛اجلمع بني العمل ومسؤوليات الوالدين •
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  .لرجلارأة ظروف الوصول إىل إدارة املشاريع على قدم املساواة مع ختلق الدولة للم  -٤٥
مبدأ املساواة يف مكان العمل ينطبق على العمل املرتيل، الذي ينبغي أال يكون وسيلة                -٤٦

 املساواة من جانب كل من الرجال والنـساء         أساسللتمييز ضد املرأة، وينبغي أن ينفذ على        
  ).١٢املادة (

على قدم املساواة مع الرجل الشروط الالزمـة         تضمن حصول النساء  تكفل الدولة و    -٤٧
  :ا يليممن أجل 
  ؛"بشأن التعليم"لدستور تركمانستان، وقانون تركمانستان اً التعليم وفق  )أ(  
  تنفيذ األنشطة التربوية والعلمية؛  )ب(  
  .الوصول إىل مصادر املعلومات  )ج(  

  ):١٣املادة ( هبدف احترام املساواة للمرأة تنظم الدولة برامج التوعية بني السكان  -٤٨
احلق يف إجازة   ) ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨(ينشئ قانون العمل لتركمانستان       )أ(  

  ؛)٩٧املادة ( سنوات من العمر لكل من األم واألب ٣  اللرعاية الطفل حىت سن 
، يف  )٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ١٠(ينشئ قانون األسرة يف تركمانستان        )ب(  

ار العالقات األسرية، املساواة بني الزوجني يف احلقوق واملـسؤوليات املعنويـة واخلاصـة              إط
بامللكية، واختاذ الزوجني القرار بشكل مشترك وعلى أساس املساواة بني الزوجني، يف قـضايا              

 وواجبـات   ،األمومة واألبوة، وتربية األطفال وتعليمهم، وغري ذلك من مسائل احلياة األسرية          
ناء العالقة األسرية على أساس االحترام املتبادل والدعم املتبادل، وتعزيـز           بيتعلق ب  فيما الزوجني

رفاهية األسرة والنهوض هبا، وتوفري الرعاية ملا فيه خري األطفال ومنوهم، وحريـة كـل مـن                 
، احلق يف اختيار الزوجني السـم       )٥٠املادة  (الزوجني يف اختيار العمل واملهنة ومكان اإلقامة        

، )٥١املادة (دمها عند تسجيل الزواج كاسم هلما أو يف احتفاظ كل منهما بامسه قبل الزواج             أح
املمتلكات الثابتة واملنقولة، مبا يف ذلك األمـوال        (وامللكية املشتركة للزوجني جلميع املمتلكات      

أحـد  ، مما حيصال عليه أثناء الزواج، بغض النظر عن احلصول عليها من قبـل             )واألوراق املالية 
، واملساواة يف احلقـوق بـني الـزوجني يف          )٥٢املادة  (الزوجني أو الزوج الذي يأيت بالدخل       

يكون ألحـدمها     ال واستخدام والتخلص من املمتلكات املشتركة يف هذه القضية عندما         امتالك
، )٥٣ املادة(دخل مستقل ألنه ميارس التدبري املرتيل أو رعاية األطفال أو ألسباب وجيهة أخرى         

يتعلـق مبـواد االسـتخدام       فيمافضالً عن تعزيز حقوق امللكية الشخصية لكل من الزوجني          
الشخصي، على الرغم من احلصول عليها خالل فترة الزواج باستخدام األمـوال املـشتركة،              

، واملـساواة يف احلقـوق      )٥٣املـادة   (يتعلق باملواد اليت مت شراؤها قبل الزواج         فيماوكذلك  
، )٨٦املـادة   (باء واألمهات إزاء األطفال، حىت يف حال فـسخ الـزواج            والواجبات بني اآل  

  ).٩٠املادة (كانا يعيشان منفصلني  ومشاركة األبوين يف تنشئة الطفل، وإن
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وتتخذ التدابري التثقيفية التربوية للتأثري على املواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات             -٤٩
 العمرية، ابتداء من مرحلـة الطفولـة املبكـرة،          كل من املرأة والرجل يف مجيع املستويات      

 يف الفصول الدراسية جلميع املواد الدراسـية، ضـمن          -مجيع مراحل العملية التعليمية      ويف
خارجه، وذلك عند وضع املواد التعليمية، مبا يف ذلك املناهج والكتب املدرسـية،              الصف أو 

  .وامللصقات، والوسائل البصرية، واجلداول
للمواد التعليمية واختيارها، يوجه اهتمام خاص حملتوياهتا، وذلـك     الفين دادعإلاعند    -٥٠

بروح متحررة من املواقف النمطية عن دور الرجـل ودور      هبدف تعزيز تربية األجيال الناشئة    
  .املرأة يف اجملتمع

أساسيات "وقد مت، يف املدارس املتوسطة يف تركمانستان، إدخال مادة تعليمية باسم              -٥١
وجيري تسلسل املواضيع واختيارها يف املناهج الدراسية على أساس اخلصائص العمرية   ". ياةاحل

 ومن خالل املواضيع املدرجة يف مادة برنامج أساسيات احلياة، تغرس         . للطالب يف الصفوف  
يف األطفال مبادئ احترام مجيع أفراد العائلة واجملتمع على قدم املساواة، بغض النظـر عـن                

  .ملبدأ املساواة يف احلقوق واملسؤولياتاً اجلنس، ووفق
إنشاء املـواد التعليميـة والكتـب        أيضاً لدى    بني اجلنسني وتراعى مبادئ املساواة      -٥٢

  .وامللصقات والوسائل املساعدة املرئية واجلداول، وإعداد برامج التدريب
الكتب ، مت نشر وإعادة نشر عدد من الوسائل املرئية و         ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة     -٥٣

  :من ذلك على سبيل املثال ما يلي. املدرسية، واليت تراعي االعتبارات اجلنسانية
  ؛١٠-٥ يف الفصول األحياءجداول علوم  •
  ؛العمل باستخدام الصور يف دروس اللغة الروسية •
  ؛٣-١جداول تعليم اللغة الروسية يف الفصول  •
  ؛١٠-٧جداول تعليم اللغة الروسية يف الفصول  •
  ؛١٠-٥ يف الفصول ةنكليزياإلللغة جداول تعليم ا •
  ؛ةنكليزياإلملصقات لألطفال يف سن ما قبل املدرسة ب •
  ؛١٠-١للفصول " أساسيات احلياة" •
  ؛٦-١للفصول " التدريب على العمل" •
  ؛١٠-١ للفصول ةنكليزياإلاللغة  •
  ؛١٠-١اللغة الروسية للفصول  •
  ؛٨التشريح للصف  •
  ؛١٠-٩علم األحياء للفصلني  •



CEDAW/C/TKM/Q/3-4/Add.1 

GE.12-43336 14 

  ؛١٠-١ية للفصول اللغة التركمان •
  ؛١٠-١األدب التركماين للفصول  •
  ؛"١٠-١األدب للفصول " •
  ؛١٠-١التربية البدنية للفصول  •
  ؛٨مبادئ الدولة والقانون للفصل  •
  ؛١٠-٩العلوم االجتماعية للفصلني  •
  .١٠ و٨ و٧ و٤تاريخ تركمانستان للفصول  •
ني الرجل واملـرأة    ويعرف قانون األسرة يف تركمانستان الزواج بأنه احتاد طوعي ب           -٥٤

يـؤدي إىل قيـام حقـوق     للقانون هبدف إنشاء األسرة، وهو احتاداً على قدم املساواة، وفق 
  ).١املادة (وواجبات متبادلة بني الزوجني 

 منـه   ٧وتنظم املادة   .  من القانون شروط ونظام عقد الزواج      ١٧-١٦وحتدد املواد     -٥٥
ولة بـالزواج يف تركمانـستان، إذا مل يكـن         العالقات األسرية القانونية، وعدم اعتراف الد     

وتنص بعـض   . مسجالً لدى مكتب التسجيل، وال يعطي القانون قيمة قانونية للزواج الديين          
  :مواد القانون على ما يلي

 سنة مـن    ١٨  بمكتب التسجيل، وحتديد سن الزواج       تسجيل الزواج يف    )أ(  
  ؛)١٥املادة (العمر 

اس املوافقة احلرة واملتبادلة بـني الـراغبني يف         جيوز الزواج إال على أس     ال  )ب(  
  ؛)١٦املادة (بلغا سن الزواج  الزواج على أن يكونا قد

تقدمي طلب الزواج،  حالة عدم السماح بالزواج إذا كان أحد الطرفني، عند        )ج(  
  ).٢٠املادة ( مسجالً كمتزوج فعالً

 الفعـل املتمثـل يف      ،)٢٠١٠مايو  /را أي ١٠(ون اجلنائي يف تركمانستان     جيرم القان   -٥٦
التعايش والسكن املشترك مع اثنتني من النساء أو أكثر، وهناك مادة منفصلة تـنص علـى                

  ). ١٦٣املادة (عقوبات جنائية ومالحقة جنائية يف هذه احلالة 

  العنف ضد املرأة  -هاء  

   من قائمة األسئلة٩-٨ الفقرتني الردود على األسئلة املطروحة يف    
سيما   ال تشريعات تركمانستان قوانني منفصلة ضد إساءة معاملة النساء،       ال تتضمن     -٥٧

ومع ذلك، جيرم القانون اجلنائي لتركمانـستان، بعـض      . العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي   
األعمال اليت تنطوي على أفعال يرافقها مظهر من مظاهر العنف ضد املرأة، وإهانة شـرفها               
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ل ذلك اختطاف النساء بغرض الدخول يف الزواج بفعل         قوقها، ويشم  وانتهاك حل  ،وكرامتها
كما يشمل الرفض غري املربر أو غري املعقول لتوظيف املرأة احلامل       ). ١٢٧املادة  (األمر الواقع   

، وتعـدد   )١٦٢املادة  (وإجبار املرأة على الزواج أو عرقلة زواجها        ) ١٥٢املادة  (أو إقالتها   
، ويتبع ذلك أي ممارسة للجـنس مـع         )١٣٤ادة  امل(، واالغتصاب   )١٦٣املادة  (الزوجات  

استخدام القوة البدنية أو التهديد باستخدامها، وكذلك مع حالة عجز الضحية، وال تـستثىن   
 احلاجة اجلنسية بأشكال منحرفـة      إشباعيف ذلك زوجة اجلاين، ويدخل يف عداد االغتصاب         

تشمل األشكال املنحرفة التهديد    تستثىن يف ذلك زوجة اجلاين، و       ال ، وهنا أيضاً  )١٣٦املادة  (
بالقوة البدنية أو استخدامها وكذلك مع حالة عجز الضحية، واإلكراه على ممارسة اجلـنس              

وعلى ارتكاب أعمال أخرى     ، وجترم أفعال تشمل اإلكراه على ممارسة اجلنس،       )١٣٧املادة  (
ستخدام التبعيـة   ذات طابع جنسي باستخدام وسائل االبتزاز والتهديد بسلب املمتلكات أو ا          

 ١١٢ و ١١١ وحتدد املـواد     .اًاملادية أو غريها من أشكال التبعية، ويشمل ذلك الزوجة ضمن         
 من القانون اجلنائي املسؤولية اجلنائية عن تعمد إحلـاق األذى اجلـسدي اخلفيـف               ١١٣و

ن تتضم  التشري إىل الزوجة باعتبارها ضحية، فإهنا       ال والضرب والتعذيب، ومع أن هذه املواد     
  .استبعاد زوجة اجلاين من قائمة الضحايا

جتدر اإلشارة إىل وجود مواد يف القانون اجلنائي تنص على حماكمة جنائية بتهمـة                -٥٨
، وتعمد إحلـاق    )١٠٧املادة  (، تعمد إحلاق ضرر جسدي خطري       )١٠١املادة  (القتل العمد   

 األفعال طابع املسؤولية ويعطي القانون الرتكاب هذه). ١٠٨املادة (الضرر املتوسط اخلطورة 
  .يعرف اجلاين أهنا حامل املشددة، إذا كانت ضد امرأة

 من القانون اجلنائي لتركمانستان املسؤولية اجلنائية عن التحريض         ١٠٦وحتدد املادة     -٥٩
على االنتحار، أو الدفع إىل االنتحار، ويعطي القانون الرتكاب هذه األفعال طابع املسؤولية             

 استخدام التهديدات والقذف وإساءة املعاملة أو اإلذالل املنهجي للكرامـة           املشددة يف حال  
  .فعال حبقهاالشخصية للضحايا، ويشمل ذلك الزوجة يف حال ارتكاب هذه األ

لنشر املعلومات عن الصكوك القانونيـة الدوليـة        اً  كبرياً  وتويل تركمانستان اهتمام    -٦٠
وتنشر يف البالد   . مبا يف ذلك حقوق وحريات املرأة     ،  وحرياتهوالوطنية املعنية حبقوق اإلنسان     

  . ، وهي تغطي مجيع جوانب حلياة املرأة التركمانية")روح املرأة("جملة نسائية شهرية 
وتنفذ يف البالد، باالشتراك مع ممثلي املنظمات الدولية وسفارات الـدول األجنبيـة        -٦١

 تعىن برفع مستوى الوعي العام حبقوق       املعتمدة يف تركمانستان، برامج إنسانية طويلة األجل      
  .اإلنسان واحلريات األساسية الدولية، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني

وتنشر نصوص االتفاقيات واالتفاقات بلغة الدولة وباللغة الروسية، ويفسر مضموهنا            -٦٢
ين الم اجلماهريي، عن طريق البـث اإلذاعـي والتلفزيـو         ععلى أساس منتظم يف وسائل اإل     

  . يف الصحف واجملالتواالستعراضاتاخلاص، كما تنشر املقاالت 
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أكادميية  و وزارة التربية والتعليم  ووزارة الثقافة،   ووتقوم وزارة اخلارجية ووزارة العدل        -٦٣
العلوم يف تركمانستان، وجلنة الدولة لإلحصاءات، واملعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان           

مبـساعدة مـن     و  ومعاهد التعليم العايل، واملنظمات غري احلكوميـة،       ،ةالتابع لرئيس اجلمهوري  
اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية شؤون الالجـئني         (مكاتب األمم املتحدة    

ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، واملنظمـات          ) وصندوق السكان 
ركمانستان، بنشر الصكوك الدولية والتشريعات الوطنيـة املتعلقـة      لعاملة يف ت  ا الدولية األخرى 

حبقوق اإلنسان وحريات املواطنني وبتنظيم احللقات الدراسية، واملوائد املـستديرة واملـؤمترات          
والعروض يف العاصمة ومجيع الواليات، بالتعاون مع ممثلي إدارة احمللية واملنظمات غري احلكومية             

  .ني اجلنسني وتعزيز اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةحول قضايا املساواة ب
ويقوم املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس اجلمهورية بإصـدار             -٦٤

التركمانيـة والروسـية    (على أساس دوري وبـثالث لغـات        ". الدميقراطية والقانون "جملة  
ام املعهد بالتعاون مـع خمتلـف الـوزارات واإلدارات،          وباإلضافة إىل ذلك، ق   ) ةنكليزيواإل

 جمموعة تضم الوثائق    ١٩ومبساعدة من ممثلي وكاالت األمم املتحدة يف تركمانستان، بنشر          
وجيري العمل يف الوقت احلاضـر علـى        . القانونية الدولية والوطنية يف جمال حقوق اإلنسان      

  نية يف جمال حقوق املرأةإعداد جمموعة من الصكوك الدولية والتشريعات الوط
وجيري العمل، على أساس املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لرئيس             -٦٥

اجلمهورية وهبدف مواصلة تعزيز احلوار البناء بشأن حقوق اإلنسان، على تنفيـذ مـشروع              
مـم  مشترك مع املفوضية األوروبية، ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، وبرنـامج األ    

تعزيز القدرات الوطنية يف تركمانستان على تـدعيم ومحايـة          "املتحدة اإلمنائي، حتت عنوان     
  .، وذلك ببادرة من احلكومة"حقوق اإلنسان

يف إطار املشروع املشترك احلايل، مركز معلومات        ٢٠١١مايو  /يارأ ٢وقد افتتح يف      -٦٦
  .اإلنسان التابع لرئيس اجلمهوريةحقوق اإلنسان يف إطار املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق 

وينظم املركز بصورة دورية احملاضرات العامة واللقـاءات واجتماعـات املائـدة              -٦٧
املستديرة مع شخصيات حكومية وعامة وممثلني عن اجملتمع العلمي واملنظمات الدولية وممثلي            

عمـال حقـوق    املنظمات غري احلكومية حول قضايا الساعة للتطور احلكومي والقانوين وإ         
  .احلريات األساسية، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني واإلنسان

ويف الوقت احلاضر، جتري األعمال التحضريية الفتتاح مراكز مرجعيـة يف مجيـع               -٦٨
وتعمل املراكز املرجعية التابعة لالحتاد مورد مراكز املرأة يف تركمانستان على           . واليات البالد 

اجملاالت االقتصادية والقانونية والبيئية وشؤون الصحة اإلجنابية وتنشيط        حتسني توعية املرأة يف     
دورها يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية والسياسية، مبا يف ذلك مشاركة املرأة يف اسـتمرار         

  . يف ميدان املساواة بني اجلنسنياإلصالحات
 عشق أباد، تقـوم     ويف إطار األنشطة املشتركة مع مركز منظمة األمن والتعاون يف           -٦٩

إنشاء مركز الدعم واملساعدة لضحايا     " غري احلكومية بتنفيذ مشروع   " وكاراأكييك  "منظمة  
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). ٢٠١٢رب  مديـس / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١للفترة من   " (العنف املرتيل 
من خـالل تـوفري     ) امللجأ(واهلدف من املشروع هو تنظيم تشغيل مركز الدعم واملساعدة          

  .ساعدة االجتماعية والنفسية والقانونية والطبية لضحايا العنف املرتيلامل
 للنساء واألطفال من ضحايا العنـف       أوتتمثل مهمة املشروع يف إنشاء وإدارة ملج        -٧٠

واهلدف الرئيسي منه هو توفري املساعدة االجتماعية والنفسية والطبية لضحايا العنف           . املرتيل
وتنفذ على أساس الـسرية واخلـصوصية مجيـع         .  االجتماعي املرتيل لتمكينهن من التكيف   

  .لضحايالنشاطات املركز وأعماله مع ضحايا العنف املرتيل مع مراعاة اخلصوصية 
وخيضع املوظفون العاملون يف امللجأ لتدريب خاص ولتدريب على مهارات العمـل              -٧١

ـ      وتتباين اخلدمات املقدمة لضحايا العنف    . مع ضحايا العنف املرتيل    اً  املرتيل يف املـأوى تبع
ها يف عمليـة    تبلغاليت  الشخصية، واملرحلة   سن الضحية والتجربة    خلصائص املستفيدين، مثل    

وكحد أدىن، يتم توفري السكن للضحايا ولكن ذلك يعتمد علـى مـدى تـوافر               . االنتعاش
 ،ورة القانونيـة  األموال الالزمة لتنظيم االستشارة النفسية، والرعاية الطبية، واملساعدة أو املش         

  .أو خدمات التعليم املهين األويل أو توفري العمالة/و
 ، جيري تشغيل خط هاتفي ساخن     "كييك أوكارا "واستناداً إىل املنظمة غري احلكومية        -٧٢

كون املشورة ذات   وت. ملدة ثالث سنوات لتقدمي املشورة املتعلقة مباشرة حباالت العنف املرتيل         
املعلومات الالزمة إلعـادة التوجيـه      تقدم  ويف حال اللزوم،    . رنفسية على وجه احلص   طبيعة  

  .وحمتوياهتامن حيث عددها وحيافظ على سرية املكاملات . املؤسسات الطبية املالئمة إىل
 ينفذ مشروع ملنع االجتار بالبشر يف تركمانستان عن         ٢٠٠٩ديسمرب  /ومنذ كانون األول    -٧٣

ويف إطار هـذا    . لية وتوفري الدعم لضحايا االجتار بالبشر     طريق تقوية املنظمات غري احلكومية احمل     
بتوقيع اتفاق مع املنظمـة الدوليـة       " ينام"املشروع، قامت املنظمة غري احلكومية نادي عشق أباد         

  .ملنع االجتار بالبشروطنية هبدف توفري خدمة اخلط الساخن وتنفيذ محالت إعالمية للهجرة 
، من خالل إنشاء خط ساخن، وإقامـة        الوقايةة يف   وتتمثل أهداف املشروع الرئيسي     -٧٤

عن الضحايا  محاية  احلمالت اإلعالمية، و  تنظيم  ، و  ونشرها املعلوماتإعداد  ملجأ للضحايا و  
املساعدة القانونية وإعادة التأهيل واملـساعدة علـى        (طريق توفري أنواع خمتلفة من اخلدمات       

  .ية ألعضاء املنظمات غري احلكوميةوتنظم سلسلة من الدورات التدريب). إعادة اإلدماج

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  -واو  

   من قائمة األسئلة ١٠الردود على األسئلة املطروحة يف الفقرة     
اهليئـات  املرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية من خـالل مـشاركتها يف            تنخرط    -٧٥

  . اإلدارةيف التمثيلية لسلطة الدولة 
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 يف املائة، وهلا متثيل الئق يف اهليئات        ٥٠,٢غ نسبة النساء بني سكان تركمانستان       وتبل  -٧٦
 نائباً يف جملس النواب     ١٢٥ومن أصل النواب البالغ عددهم      . اإلدارةيف  واملنتخبة لسلطة الدولة    

 وكذلك منـصب نائـب      ،وتشغل امرأة منصب رئيس اجمللس    .  يف املائة  ١٧تبلغ نسبة النساء    
يف مناصب نائب رئيس      امرأة، مبا يف ذلك    ٢٥ يشارك يف قيادة البالد أكثر من        اً،وحالي. الرئيس

الوزراء والوزراء ونواب الوزراء واملوظفني الدبلوماسيني ونواب رؤسـاء املـدن واألقـاليم              
 ، ومؤسسات البحوث  اإلعالم، ومؤسسات التعليم العايل   املقاطعات، ورؤساء وسائل     وإدارات

يف اهليئات احلكومية   اً  واملرأة ممثلة أيض  .  واحمللي  املركزي نيبية على املستوي  وقادة اللجان االنتخا  
 يف املائة من األعضاء املنتخبني يف السلطات        ١٣,٥: ويف السلطة التنفيذية على مجيع املستويات     

  . يف املائة من أعضاء اجملالس التمثيلية يف الواليات١٥,٥ واحمللية،
رتفاع حصة املرأة يف مجيع جماالت       املرأة ومشاركتها ال   ويبني ارتفاع مستوى تعليم     -٧٧

يف التعليم والثقافة والفنون والرعاية الصحية والتربية البدنيـة وبـرامج           اً  االقتصاد، وخصوص 
، جتـاوزت نـسبة النـساء العـامالت يف اقتـصاد            ٢٠١٠ويف عام   . الضمان االجتماعي 

الصحة والتربيـة البدنيـة والرعايـة       ويف بعض اجملاالت مثل     .  يف املائة  ٤٠,٤ تركمانستان
 يف املائة، ويف الفنـون      ٦٤ - يف املائة، ويف التربية والتعليم       ٦٩,٩االجتماعية بلغت النسبة    

 يف املائة، ويف    ٥٢,٤ - والتأمني   واإلقراض يف املائة، ويف جماالت التمويل       ٥٢,٤ -والثقافة  
 يف املائة، ويف جمال     ٤٨,٥ -الصناعة   يف املائة، ويف     ٤٨,٥ -جمال العلوم واخلدمات العلمية     

  . يف املائة٣٤,٩ يف املائة، ويف التجارة واألغذية ٤٤,٦ -االتصاالت 
 من دستور تركمانستان يتمتع مواطنو تركمانـستان بـاحلق يف           ٣٢للمادة  اً  ووفق  -٧٨

ـ            لقـدراهتم  اً  االنتخاب والترشيح هليئات سلطة الدولة وباحلق يف تقلد الوظائف العامة وفق
  .وإعدادهم املهين

بشأن اختيار قادة احلكومة واملسؤولني يف اخلدمة املدنية        "وينص قانون تركمانستان      -٧٩
على مبدأ وصول مجيع الناس إىل هذه الوظائف،        ) ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٩" (يف تركمانستان 

ا لديهم  ملاً  وهذا يعين املساواة بني املواطنني يف احلق يف دخول اخلدمة العامة والتقدم فيها وفق             
  .من القدرات والتدريب املهين

ضـمانات تقـدمها    " املتعلق بضمانات الدولة للمساواة   "ويضع قانون تركمانستان      -٨٠
 ٣الفقرة (الدولة خللق الفرص لوصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل إىل إدارة املؤسسات            

  ).١٢من املادة 
ـ     "وتنص قوانني تركمانستان      -٨١ وق االنتخابيـة للمـواطنني يف      بـشأن ضـمانات احلق

تركمانستان  بشأن انتخاب نواب جملس النواب يف     "، و )١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٢" (تركمانستان
" بشأن انتخاب أعضاء اجملـالس التمثيليـة      "، و )٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٠" (أساسعلى  

، إىل  )٢٠١١ ومـاي / أيـار  ٢١" (بشأن انتخاب رئيس اجلمهورية   "و ،)٢٠١٢مارس  /آذار ١٣(
جانب تثبيت احلق يف االقتراع العام، على حظر فرض أي قيود مباشرة أو غـري مباشـرة علـى         
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حقوق التصويت للمواطنني على أساس القومية أو العرق أو اجلنس أو األصل أو املمتلكـات أو                
احلزيب أو  أو املوقف من الدين أو املعتقدات السياسية أو االنتماء           اللغةو  املنصب الرمسي أو اإلقامة أ    

  .عدم االنتماء إىل أي حزب سياسي
      / تـشرين األول   ٢١" (ملنظمات غـري احلكوميـة    ابشأن  "وينص قانون تركمانستان      -٨٢

.  مع االمتثال لشروط مواثيقها    إليهاعلى احلق يف تشكيل اجلمعيات واالنضمام       ) ٢٠٠٣أكتوبر  
إتاحـة  ) ٢٠١٢يناير  /الثاين كانون   ١٠" (عن األحزاب السياسية  "وينص قانون تركمانستان    

  .احلق للمواطنني على قدم املساواة إلنشاء األحزاب السياسية واملشاركة احلرة يف أنشطتها
تضمن ) ٢٠١٠مارس / آذار٢" (عن الثقافة" من قانون تركمانستان     ٥للمادة  اً  ووفق  -٨٣

والصفة الرمسية الدول ملواطنيها، بغض النظر عن القومية واجلنس والعرق واألصل واملمتلكات          
ومكان اإلقامة واللغة، احلق يف املشاركة يف األنشطة الثقافية واستخدام املنظمـات الثقافيـة              

  .والوصول إىل املمتلكات الثقافية املوجودة يف املنظمات احلكومية الثقافية
ويقدم مبدأ املساواة يف احلقوق والفرص للمواطنني لبناء وتنـشيط وحفـظ وتطـوير                -٨٤
 مـن قـانون تركمانـستان     ٤ من املادة    ٥تخدام املمتلكات الثقافية، املثبت يف الفقرة       واس ونشر

ية للتراث لدى خمتلف اجلماعـات      ، ضمانة حلماية التنوع الثقايف، وتعزيز املعرفة الثقاف       "الثقافة عن"
  .طقوسثنية وهتيئة الظروف املؤاتية لتطوير وحفظ ونشر التاريخ والثقافة واللغة، والتقاليد والاإل

  اجلنسية  -زاي  

   من قائمة األسئلة١١ة يف الفقرة الردود على األسئلة املطروح    
تنتهج تركمانستان سياسة التفاهم املتبادل بني الشعوب، لتجنب أي متييز أو استثناء              -٨٥

  . ثينقوم على أساس األصل القومي أو اإلأو تقييد أو تفضيل ي
، )١٥٤-١٥٢الفقرات  (لتقرير الوطين لتركمانستان    واستكماالً للمعلومات املقدمة يف ا      -٨٦

يتم اكتـساب   " بشأن اجلنسية يف تركمانستان   "لقانون تركمانستان   اً   ووفق ،نقدم املعلومات التالية  
  : مبوجب ما يلينتركمانستااجلنسية يف 
  الوالدة؛  )أ(  
  نتيجة قبول طلب احلصول على اجلنسية؛  )ب(  
  ).١١املادة (لقانون ألسباب أخرى ينص عليها هذا ا  )ج(  

 وأمه وقت والدتـه مـن       أباه من القانون، يعترب الطفل، إذا كان        ١٢للمادة  اً  ووفق  -٨٧
مواطين تركمانستان، مواطناً من تركمانستان بغض النظر عما إذا ولد يف إقليم تركمانستان             

  .أو خارج حدودها
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  :مواطناً  فإن الطفل يعتربوإذا كان أحد األبوين وقت الوالدة مواطناً يف تركمانستان،  -٨٨
  إذا ولد يف إقليم تركمانستان؛  ) أ(  
إذا ولد خارج تركمانستان، ولكن لدى والديه أو لدى أحدمها يف هـذا               ) ب(  

  .الوقت إقامة دائمة يف إقليم تركمانستان
ويف حال اختالف اجلنسية بني األبوين، وكون أحدمها وقت والدة الطفل مواطناً يف               -٨٩

ن، وإذا كان األبوان يف ذلك الوقت لديهما إقامة دائمة خارج تركمانستان، يتم             تركمانستا
  .حتديد اجلنسية باالتفاق بني األبوين، على أن يتم ذلك بصورة كتابية

وإذا كان أحد األبوين وقت والدة الطفل مواطناً يف تركمانستان، وكـان اآلخـر                -٩٠
طفل يعترب مواطناً يف تركمانستان، بغـض       شخصاً عدمي اجلنسية أو كان غري معروف، فإن ال        

  .النظر عن مكان الوالدة
ـ                 -٩١ يف اً  يف حالة تثبيت أبوة طفل والدته عدميـة اجلنـسية، وإذا كـان األب مواطن

، فإنه يعترب مواطناً يف تركمانستان، بغض النظـر    ١٤  التركمانستان، وكان الطفل دون سن      
يف حالة إقامة الطفل الدائمة خارج تركمانستان، يتم حتديـد اجلنـسية            . عن مكان الوالدة  

  ). من القانون١٣املادة (مبوجب طلب خطي من األبوين 
ويثبت قانون األسرة يف تركمانستان حق الطفل منذ الوالدة باحلفاظ على هويتـه،               -٩٢
يف ذلك جنسيته، وقوميته، واالسم األول واسم األب واسم العائلة والعالقات األسـرية              امب
وينص القانون على أن يتم حتديد قومية الطفل وفقاً لقومية أبويه، ويف ). ٨٢، املادة ١الفقرة (

األب أو األم بناء على رغبة الطفل عند إصـدار           حال اختالف القومية بينهما، يؤخذ بقومية     
  ).٨٢ من املادة ٨الفقرة (سفر له جواز 

  التعليم  -ءحا  

   من قائمة األسئلة١٢ة يف الفقرة الردود على األسئلة املطروح    
ال يتم توفري مؤشر حسب اجلنس لالنقطاع عن املدرسة على مجيع املستويات التعليمية               -٩٣

 عـن املؤسـسات     يتم حتليل مؤشرات االنقطاع     ال وحىت اآلن، .  للدولة اإلحصائيةيف التقارير   
التعليمية يف مجيع املستويات الدراسية ألغراض دراسة أسـباب انقطـاع الفتيـات والنـساء               

  .املناطق احلضرية والريفية عن التعليم، وذلك نظراً لعدم مالحظة وجود هذه املشكلة يف
جيري تتبع مؤشرات حصول املرأة الريفية على التعليم بسبب عدم وجـود              ال اً،أيض  -٩٤

 وال يوجد ما يعيق وصول الفتيات إىل مؤسسات التعليم املتوسط الذي تقدمه مجيع              مشاكل،
عتبـاراً  ايع التدابري لقبول مجيع السكان      بل إن السلطات احمللية تقوم باختاذ مج      . املناطق الريفية 
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أما يف مؤسسات التعليم املهين فـإن الوصـول         .  سنوات يف التعليم املتوسط العام     ٧من سن   
لقدراهتم واختيارهم احلر، بغض    اً  اح جلميع املواطنني الذين أمتوا التعليم الثانوي، وفق       اجملاين مت 

  .امتهمقالنظر عن مكان إ
، ٢٠١٢أبريل / نيسان١وتنص قواعد قانون األسرة اجلديد، الذي دخل حيز التنفيذ يف   -٩٥

اً  كان يتم أساسولكن الزواج، حىت قبل سريان هذا القانون،.  سنة١٨  بعلى حتديد سن الزواج 
ونادراً ما كان يتم الزواج قبل التخرج مـن     . بعد سن البلوغ وبعد التخرج من املدرسة الثانوية       

يوجد ما يعيق احلصول على التعلـيم الثـانوي العـام             ال املدرسة، ولكن حىت يف هذه احلالة،     
الثانوي جلميع املواطنني،   وتتخذ مجيع التدابري املمكنة لضمان التعليم       . اإللزامي، مث التعليم املهين   

  .بغض النظر عن اجلنس والوضع العائلي
مبوجب مرسوم صادر عن وزارة التربية والتعليم يف تركمانستان ووعلى سبيل املثال،      -٩٦
تلقي التعليم الثـانوي    بشأن املوافقة على األحكام املتعلقة ب      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٧يف  

 ،) يف وزارة العـدل    ٢٠١٢فرباير  /شباط ٣املسجل يف   (،  العام على شكل دراسات خارجية    
وهي تنص على أنه ميكن لألشخاص الذين لسبب ما مل يتلقوا التعلـيم الثـانوي يف وقتـه                  
احلصول عليه على شكل دراسات خارجية، مما يشكل ضمانة أخرى تقدمها الدولة إللزامية             

  .التعليم الثانوي العام جلميع املواطنني يف تركمانستان

  معلومات عن الطالب واخلرجيني من مؤسسات التعليم العايل    
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٢٣  ٢١  ١٩  ١٨  ١٧  عدد املدارس العليا
  ٢٥,٦  ٢٣,٧  ٢٢,١  ٢٠,٧  ١٧,٠  عدد الطالب فيها، باآلالف

  ٨,٥  ٨,٠  ٧,٦  ٧,٤  ٦,٢  عدد اإلناث بينهم  
  ٦,١  ٥,٤  ٥,٢  ٥,٢  ٤,٦  الطالب املقبولون يف املدارس العليا

  ١,٩  ١,٧  ١,٧  ١,٧  ١,٥  عدد اإلناث بينهم  
  ٣,٩  ٣,٥  ٣,٧  ١,٣  ٣,٩  عدد خرجيي املدارس العليا

  ١,٤  ١,٣  ١,٤  ٠,٤  ١,٥  عدد اإلناث بينهم  

  العمالة  -طاء  

   من قائمة األسئلة ١٤-١٣الردود على األسئلة املطروحة يف الفقرتني     
، على أن املـرأة يف      "ساواة املرأة بشأن ضمانات الدولة مل   "ينص قانون تركمانستان      -٩٧

تركمانستان بغض النظر عن القومية أو العرق أو األصل أو الثروة أو املنـصب أو الوضـع                 
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املعتقدات السياسية، أو االنتماء احلزيب، تتساوى مع        وأاإلقامة أو اللغة أو الدين       ي، أو العائل
اعية واالقتصادية والثقافية وغريها    الرجل يف احلقوق واحلريات يف اجملاالت السياسية واالجتم       

  .من األنشطة البشرية
 من القانون، تكفل الدولة للمرأة املساواة يف دخول اخلدمة العامـة            ٩للمادة  اً  ووفق  -٩٨
  .لقدراهتا وإعدادها املهيناً وفق
 من القانون ضمانات حكومية ملساواة املرأة يف العمـل وتؤكـد   ١٢وتضع املادة    - ٩٩

 تقييدات علـى    آية العمل للنساء والرجال على حد سواء، وحيظر وضع          احلق املكفول يف  
يتعلق   فيمامتساوية مع الرجل    اً  وتضمن الدولة للمرأة حقوق   . أساس اجلنس يف جمال العمل    

  :مبا يلي
  محاية حقوق العمال ومصاحلهم املشروعة؛ •
  العمل بأجر؛ •
  ممارسة األعمال احلرة؛ •
  إعدادها املهين؛لقدراهتا واً احلصول على وظائف وفق •
املساواة يف األجر عن العمل املتساوي، واحلصول على مجيع املزايـا ذات الـصلة               •

عن خلق ظروف متساوية للحصول على عمل ذي قيمـة مماثلـة              بالعمل، فضالً 
  وانتهاج طرائق متماثلة لتقييم نوعية العمل؛

لاليت لـديهن   ظروف العمل الصحية واآلمنة، مبا يف ذلك للنساء احلوامل والنساء ا           •
  أطفال؛

  الترقية، وتنمية املؤهالت، وتنفيذ إعادة التدريب؛ •
  .اجلمع بني العمل ومسؤوليات الوالدين •
كما تنص املادة ذاهتا من القانون على مبدأ املساواة يف العمل ويف العمـل املـرتيل،                  -١٠٠
اواة بني النـساء    ينبغي أال يكون وسيلة للتمييز ضد املرأة، وميكن أن يتم على قدم املس             الذي

  .والرجال
 ١وينظم قانون العمل عالقات العمل يف البالد، وقد دخل القانون حيز التنفيـذ يف                 -١٠١
  .٢٠٠٩ يوليه/متوز
األعمال أجور املوظفني من القطاعني العـام        مؤسساتوينظم قانون العمل وقانون       -١٠٢

  .واخلاص من االقتصاد
ملـستوى  اً   ختتلف األجور يف القطاع العام تبع       من قانون العمل،   ١١٣للمادة  اً  وفق  -١٠٣

  .املؤهالت ودرجة تعقيد وكثافة العمل وظروفه، وكمية ونوعية العمل
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ـ               -١٠٤ اً وحيدد القانون أجور موظفي اخلدمة املدنية على أساس جـدول املرتبـات وفق
  .للوظيفة ومؤهالت املوظف

 األساسـي والتعويـضات     ويدخل يف عداد األجور املدفوعة للعاملني أجر العمـل          -١٠٥
نظامها وحجمها مبوجب قانون العمل واالتفاقات اجلماعيـة         واحلوافز املالية اليت يتم حتديد    

  .وعقود العمل وكذلك اللوائح التنظيمية احمللية اليت حتدد هذه املدفوعات
 تنفيذ تدابري إصالح نظام األجور يف الـوزارات         ٢٠١١وعلى هذا، فقد مت يف عام         -١٠٦
الت وغريها من هيئات وإدارات سلطة الدولة حبيث يتم الربط اقتصادياً بني مستوى             والوكا

  .مؤهالت العاملني ونوعية عملهم والتفريق يف األجور على هذا األساس
ينطبـق إال علـى    الأدىن لألجـور،  حد ينص القانون على تنظيم األجور لقانون   وفقاً  -١٠٧

  .نظر عن شكل ملكيتها، واألشكال التنظيمية والقانونيةواملنظمات واملؤسسات، بغض الاملقاوالت 
، مت وضـع حـد أدىن       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١ملرسوم رئاسي صدر يف     اً  ووفق  -١٠٨

  . من املانات٤٠٠لألجور قدره 
بشأن ضمانات الدولة للحقوق املتـساوية      " من قانون تركمانستان     ٢٣للمادة  اً  وفق  -١٠٩
رات تعكس وضع املـرأة يف تركمانـستان يف االحـصاءات           ينبغي أن تدرج مؤش   " للمرأة

 يف تركمانستان بتوجيه مجع املعلومات بـشأن        لإلحصاءاتوتضطلع جلنة الدولة    . احلكومية
  .كومي وغري احلكومي يف تركمانستانحتقيق املساواة للمرأة يف مجيع جماالت النشاط احل

ستان إىل املعايري الدوليـة مـع    وكجزء من االنتقال يف نظام االحصاءات يف تركمان         -١١٠
توفر ) املنظمات واملنشآت (، أصبحت مؤسسات األعمال     ٢٠١١ الشركات اعتباراً من عام   

على " تقرير بشأن توزيع عدد العاملني حسب حجم األجور       "البيانات اإلحصائية على شكل     
  هلذه البيانات متوسط األجور موزعاً حسب نوع اجلنساً أساس سنوي، وحيسب وفق

  التحرش اجلنسي يف أماكن العمل  -اءي  

   من قائمة األسئلة ١٥الردود على األسئلة املطروحة يف الفقرة     
وبالتحديد ينص القانون   . جترم القوانني التركمانية التحرش اجلنسي يف مكان العمل         -١١١

اجلنائي على املسؤولية اجلنائية عن إرغام شخص على اجلماع أو الرتكاب أعمـال أخـرى     
املمتلكات، أو باستخدام التبعيـة   طابع جنسي عن طريق االبتزاز والتهديد باحلرمان من  ذات  

تزيـد    ال قب على ذلك بفرض أعمال إصالحية ملدة      ااملادية أو غريها من أشكال التبعية، ويع      
  ). من القانون١٣٧املادة (تزيد على سنتني   العلى سنتني أو بالسجن ملدة

 من قانون اإلجراءات اجلنائية ختضع اجلرائم يف هذه الفئة   ٢٤٣ و ٢٢٤للمادتني  اً  وفق  -١١٢
. وال جيوز إفشاء بيانات االستقـصاء والتحقيـق األويل        . لوالية التحقيق لدى النيابة العامة    
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إلفشاء املعلومات عن جوانب محيمة من حياة املشاركني يف القضية، يسمح بالنظر يف              ومنعاً
  .مة مغلقةاحلاالت من هذا النوع يف جلسة حماك

وجتدر اإلشارة إىل أنـه     . تسجل وقائع حول التحرش اجلنسي يف أماكن العمل        الو  -١١٣
ميكن يف مجيع املؤسسات واملنظمات واملؤسسات العامة، مثل النقابات العمالية، واجملـالس             
النسائية ومنظمات الشباب، وموثوق هبا، أن تتقدم املرأة بشكوى تتعلق بانتهاك حقوقهـا،             

  .ذلك ما يتعلق بالتحرش اجلنسي يف أماكن العمليف  مبا

  الصحة  -كاف  

   من قائمة األسئلة١٩-١٦الفقرتني الردود على األسئلة املطروحة يف     
وعمـالً بالتوجهـات    .حتتل صحة األم والطفل األولوية لدى حكومة تركمانستان         -١١٤

  .ة يف الرعاية الصحيةقيمة كربى حلق املرأ البالد، تعطى الرئيسية للسياسة العامة لرئيس
عـن أسـاليب التخطـيط        ولضمان تطبيق مبادئ الطب املبين على األدلة، فضالً         -١١٥

الوطين لتأمني  الربنامج  ، أجري تقييم لتنفيذ     ٢٠١١االستراتيجي لتنفيذ الربامج الوطنية يف عام       
 بدعم من صندوق األمم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف           ٢٠١١-٢٠٠٧األمومة للفترة   

  .ظمة الصحة العاملية وهيئة املعونة األمريكيةومن
وكان الغرض من التقييم الكشف عن اإلجنازات الرئيسية للربنامج، وكذلك اجملاالت     -١١٦

اليت ينبغي أن يستمر العمل فيها وستعطى هلا األولوية يف برنامج جديد يـستند إىل مـا مت                  
  .التوصل إليه من األدلة من خالل عملية التقييم

وأجرى التقييم فريق متعدد التخصصات من اخلرباء الوطنيني يف إطار التنسيق العـام         -١١٧
  .والدعم من جانب اخلرباء الدوليني

حتسني البنيـة التحتيـة والظـروف       : واإلجنازات الرئيسية لتنفيذ الربنامج الوطين هي       -١١٨
املؤشرات، انظر التقريـر    ملزيد من املعلومات اخلاصة ب    : مالحظة(الصحية لغالبية املرافق الصحية     

، توفري األدوية األساسية بدون انقطاع، التنفيذ الناجح حلزمة التكنولوجيا          )٢٠٠٩الرئيسي لعام   
اخلاصة حبديثي الوالدة اليت أوصت هبا منظمة الصحة العاملية، مما أدى إىل حتسن مؤشر البقـاء                

 يف املائـة    ١٥,٥مـن    غـرام    ١ ٥٠٠-٥٠٠على قيد احلياة لألطفال حديثي الوالدة بوزن        
 ٥٨إىل )  قبل انتقال البالد إىل معايري تسجيل الوالدة احلية والوفيات عند الـوالدة   ٢٠٠٥ عام(

 يف إطـار  ٢٠١١يف عام  ، والتدريب الواسع النطاق ملائة من موظفي الصحة    )٢٠٠١(يف املائة   
ليد على تكنولوجيات    خمتصاً يف مرافق التو    ٧٥الربنامج على الرعاية السابقة للوالدة، وتدريب       

 خمتص يف مرافق التوليد على الوقاية من االنتقال الرأسي          ٢٠٠ وتدريب   ،الفترة احمليطة بالوالدة  
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وبدأ تطبيق عدد من الربوتوكوالت السريرية      . لفريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل       
ات التشاركية، وجرى تنقـيح  الوطنية ألعمال القبالة رعاية حديثي الوالدة، وبدء العمل بالوالد 

  .لدور األمومة وفقاً لربامج أمن األمومة مرسوم تنظيم العمل الوقائي يف جمال الصحة واألوبئة
وظهرت النتائج األوىل لالستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات الفعالـة اخلاصـة             -١١٩

 يف املائـة  ١,٣دها من  فقد اخنفضت حاالت الرتيف قبل الوالدة وبع     ،بالفترة احمليطة بالوالدة  
 املتأخر، مبا يف ذلك     ياخنفضت حاالت التسمم احلمل    ،)٢٠١١( يف املائة    ٠,٧إىل  ) ٢٠٠٥(

، وارتفعـت   )٢٠١١( يف املائة    ٣,٧إىل  ) ٢٠٠٥يف  ( يف املائة    ٦,٨املتنوعة من    التشنجات
اظ علـى   حاالت الوالدة القيصرية، كوسيلة من وسائل توفري الرعاية التوليدية الطارئة للحف          

والنـسبة الـيت   ) (٢٠١١( يف املائة ٥,٩إىل ) ٢٠٠٥( يف املائة    ٣,٣حياة األم والطفل، من     
للحـد مـن وفيـات      اً  ، مما يشكل احتياطي   ) يف املائة  ١٥حتددها منظمة الصحة العاملية هي      

بل وبدأ االخنفاض يف مستويات وفيات األطفال أثناء الـوالدة           األمهات، وحتقق االستقرار،  
واخنفضت يف كثري من املؤسسات وفيات األطفال الذين عوجلـوا يف           .  املبكرة بعدها  والفترة
 كما اخنفض عدد التدخالت اجلذرية يف التوليد واسـتخدام          . والعناية املركزة  اإلنعاشغرف  

  .كما اخنفضت تكاليف األدوية مستحضرات الدم؛
 يف املائـة    ٥,٩إىل  ) ٢٠٠٩( يف املائـة     ١١,٥واخنفض معدل الوفيات النفاسية مـن         -١٢٠

. ٢٠٠١ يف عام    ١٥,١ بعد أن كان     ٢٠٠٩ يف العام    ١٥,٣وبلغ معدل وفيات الرضع   ). ٢٠١١(
). ٢٠١١ (١٤,٩إىل  ) ٢٠١٠ (١٦,١واخنفض معدل وفيات الفترة احمليطـة بـالوالدة مـن           

  . سنوات٢٠١٦-٢٠١٢العمل اآلن على إعداد الربنامج الوطين لألمومة املأمونة للفترة  وجيري
". ٢٠١٥-٢٠١١االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية للفتـرة       " وتنفذ يف تركمانستان    -١٢١

والغرض من هذه االستراتيجية هو محاية األمومة، واحلد من املضاعفات اليت حتدث أثنـاء فتـرة                
  .احلمل، والوقاية من مضاعفات األمراض التناسلية بني النساء يف سن اإلجناب، وتنظيم األسرة

لضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية، وكـذلك يف خلـق إطـار              و  -١٢٢
. ب أقيم يف البالد نظام يراعي الفوارق اجلنسانية يف خـدمات الـصحة اإلجنابيـة              ٥ اهلدف
هذا النظام على أساس مراكز الصحة اإلجنابية املنشأة يف مجيع أحناء البالد بشكل منفصل            ويعمل

للنساء على أساس مراكـز األم    وقد أنشئت خدمة الصحة اإلجنابية  .للرجال والنساء واملراهقني  
 مركزاً للصحة اإلجنابيـة علـى مـستوى         ١٢ ة يف مجيع الواليات زهي تشمل     موالطفل املقا 

 ومبساعدة قوية من جانب صـندوق       ،الواليات، باإلضافة إىل ذلك، يعمل يف كل من املناطق        
 مـن العيـادات     ٤٠٢واً  جيداً  جنابية جمهزاً جتهيز   مكتباً للصحة اإل   ٦٤األمم املتحدة للسكان،    

ويقوم بتنسيق أنشطة مجيع اخلدمات املركز      ). عيادات التوليد والصحة النسائية العامة    (النسائية  
  .الوطين للصحة اإلجنابية الذي تنظمه جلنة التنسيق الوطنية لصحة األم والطفل
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ع اخلدمات الطبية لتنظيم األسرة،     وتوفر خدمات الصحة اإلجنابية جلميع السكان مجي        -١٢٣
وسـائل  اً  مبا يف ذلك االستشارات اجملانية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، كما توزع جمان            

  .منع احلمل
ويتمثل أحد أهداف مراكز الصحة اإلجنابية يف الترويج حلقـوق املـرأة اإلجنابيـة،         -١٢٤

  .تخطيط للحمل واختيار دور الوالدة البت يف طرق ووسائل منع احلمل، وكذلك السيما الو
وعمالً على تعزيز حقوق املرأة اإلجنابية، وكذلك رفع وعيها حول توفر خـدمات               -١٢٥

الصحة اإلجنابية جيري موظفو خدمة الصحة اإلجنابية احلمالت املختلفة والدورات التدريبيـة            
  .واحللقات الدراسية يف هذا اجملال

نظيم األسرة جلميع الناس، ويساهم يف حتقيق ذلك وجود         وتتاح اخلدمات املتعلقة بت     -١٢٦
عن مشاركة أطباء األسـرة ودور التمـريض       ساعات عمل مالئمة من مراكز العمل، فضالً      

  .واملراكز الصحية يف املناطق الريفية النائية يف العمل يف جمال الصحة اإلجنابية
ى مستوى مكاتب الصحة اإلجنابية     ويف املناطق الريفية، يتم توفري وسائل منع احلمل عل          -١٢٧

يف مستشفيات املناطق، كما جيري تدريب أطباء األسرة يف بيوت الصحة واملراكز الصحية يف              
  . من مستحضرات منع احلمل١٠ومشلت قائمة األدوية األساسية للحياة . املناطق الريفية النائية

ر وسائل منع احلمل علـى      وعمالً على حتسني نظام التوزيع، واحملاسبة، وضمان تواف         -١٢٨
، وبدعم فعال من جانب صندوق األمم املتحدة للـسكان يف           ٢٠٠٩يف عام    حنو سلس، بدأ  

  ".القناة"أربع حمافظات تنفيذ نظام معلومات حموسب إلدارة وسائل منع احلمل حتت اسم 
 وهو يراعي   ،وميكن النظام من رصد أشكال ووسائل منع احلمل يف الوقت املناسب            -١٢٩
  .ة توفر مستوى كاف من االحتياطيات الالزمةضرور

 الفترة املشمولة بالتقرير 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

        املؤشر

عدد النساء الاليت يستخدمن وسـائل      
 ٢٠,٢ ١٥,٦ ١٦,١ ١٩,٦ ١٨,٥ ١٨,٠ ١٨,٧  امرأة١٠٠منع احلمل الرمحية لكل 

عدد النساء الاليت يستخدمن وسـائل      
 ٢,٠ ١,٢ ٠,٩ ١,٠ ١,٠ ٠,٩ ١,٠  امرأة١٠٠احلمل اهلرمونية لكل منع 

يقل عن ثالث وسائل      ال رتفع استخدام ما  اخدمة الصحة اإلجنابية،    لفعالية  ونتيجة    -١٣٠
  ).٢٠١١( يف املائة ٣٣إىل ) ٢٠٠٥( يف املائة ٢٧,٣حديثة ملنع احلمل من 

 اإلجنابية يظهر خفض حاالت     وعالوة على ذلك، فإن العمل الفعال خلدمات الصحة         -١٣١
عن زيادة يف املباعدة بني الوالدات،        ، فضالً ٢٠٠٥اإلجهاض بنسبة النصف مقارنة مع عام       

  . سنة، وخفض معدل اإلصابة باألمراض النسائية يف سن اإلجناب٢,٥يف املتوسط، إىل 



CEDAW/C/TKM/Q/3-4/Add.1 

27 GE.12-43336 

 الفترة املشمولة بالتقرير 

وحدة  
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ القياس

 ٢ ٦٠٢ ٢ ٦٩٧ ٢ ٠٤٦ ٢ ٨١٦ ٣ ٢٧٨ ٤ ٠٦٩  ٤ ٥١٣  لفباأل  عدد حاالت اإلجهاض
  -  ١  -  -  -  ١  -  لفباأل  ١٥حىت سن 

  ١٥٦  ١٤٨  ١٣٩  ٢٢٥  ١٧٨  ٢٥٥  ٢٦٧  لفباأل   سنة١٩-١٥
 ١ ٧٧١ ١ ٩١٧ ١ ٣٦٦ ١ ٩٨٤ ٢ ٣٧٠ ٢ ٨٣٨  ٣ ٤٣٩  لفباأل   سنة٣٤-٢٠
  ٦٧٥  ٦٣١  ٥٤١  ٦٠٧  ٧٣٠  ٩٧٥  ٨٠٧  لفباأل   سنة وأكثر٣٥

وتشارك بقوة يف رفع مستوى الوعي العام يف جمال الصحة اإلجنابية مجعية اهلـالل                 -١٣٢
 ٧١ ٠٠٠ ، شارك يف محالت التوعية    ٢٠١١-٢٠٠٧وخالل الفترة   . األمحر يف تركمانستان  

 نـسخة مـن املـواد       ٧٣ ٠٠٠ومت نشر أكثر من     . من املراهقات والنساء يف سن اإلجناب     
مدرباً من الذين مت إعدادهم يف      / متطوعاً ٣٢٤توعية بني السكان    ويقوم بأعمال ال  . اإلعالمية
  .هذا امليدان

عن الوقاية من املرض الذي يسببه فريوس نقص املناعـة          "ويعترب قانون تركمانستان      -١٣٣
  .الصك القانوين الرئيسي يف هذا اجملال) ٢٠٠١" (البشرية
األمـراض  /يـدز اإل/البشري وهناك برنامج وطين جديد يتعلق بفريوس نقص املناعة         -١٣٤

  .، وهو حالياً يف مرحلة املوافقة عليه يف جملس الوزراء٢٠١٦-٢٠١٢للفترة اً املنقولة جنسي
 مت افتتاح   يدزاإل/البشريوعمالً على زيادة وعي الشباب حول فريوس نقص املناعة            -١٣٥

  .لشبابمن تدريب ا" النظري"مركزين للشباب بدعم من الصندوق، حيث يتم تنفيذ مبدأ 
 التوزيع اجملاين للوسائل الواقيـة يف       يدزومن العناصر اإللزامية للمراكز للوقاية من اإل        -١٣٦

  .املرافق الصحية، واملكاتب الصحية الغفل، ويف أماكن الشباب
، وفيه يتلقى   "أساسيات سالمة احلياة  "، أدخل يف املدارس موضوع      ٢٠٠٨ومنذ عام     -١٣٧

 والـصحة  يدزاإل/البشريضايا الوقاية من فريوس نقص املناعة الطالب والشباب املعرفة عن ق 
  .اإلجنابية وأمناط احلياة الصحية

وزارة التربية والتعليم، أجرى    وويف إطار التعاون بني وزارة الصحة والصناعة الطبية           -١٣٨
وذلـك   ،٢٠١١-٢٠١٠مركز اإلعالم املعين بالرعاية الصحية أعماالً إضافية، يف سنوات          

للوقاية من  " النظري"الصندوق ويف مجيع الواليات، ورشات عمل على أساس مبدأ          بدعم من   
 من املراهقني عطلة الصيف ٨ ٧٧٠  من الشباب، وقضى١٠ ١٥٠ شارك فيها يدزفريوس اإل

يف املراكز الصحية؛ وأجريت وبالتعاون مع اختصاصيني يف دور الصحة الطالبية اجتماعات            
من بني طالب الـصفوف     اً   متطوع ٢٠الباً؛ ومت تدريب     ط ٦ ٢٥٩يف اجلامعات شارك فيها     

 اجملنـدين   ١١٥  ل؛ ونظمت حلقات دراسـية      يدزاإل/البشريالعليا على فريوس نقص املناعة      
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من بني املعلمني يف إطار مشروع      اً   مدرب ٣٦اجليش؛ وبدعم من األمم املتحدة مت تدريب         يف
  . أسرة يف هذا اجملال٩١هؤالء بتدريب  موقا يدزاإل/البشريللوقاية من فريوس نقص املناعة 

، افتتح يف مركز اإلعالم املعين بالرعاية الصحية خط هاتفي يعمـل            ٢٠٠٩ويف عام     -١٣٩
 وتوفري املـساعدة    ،طبيب نفساين وطبيب نسائي بتقدمي املشورة      على أساس الثقة، وفيه يقوم    

يف الوقـت   . حة اإلجنابيـة  االجتماعية النفسية للمراهقني والشباب، مبا يف ذلك يف جمال الص         
 احلاضر، مت توسيع شبكة هواتف الثقة هذه بدعم من الصندوق، ويعمل اآلن ثالثة خطـوط              

  .ويف والييت داشوغوز وماري  ساخنة يف عشق أباد،ةهاتفي
منظمة الصحة العامليـة    (وجتري بعض األعمال مبساعدة من وكاالت األمم املتحدة           -١٤٠

  ):تحدة اإلمنائيواليونيسيف وبرنامج األمم امل
يف أوساط الفئات الضعيفة للحد مـن الـسلوكيات         اً   موظف ١١يعمل فريق يضم     •

  اخلطرة؛
جيري العمل على تطوير القدرات الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية          •

يف أوساط الشبان   " النظري"يف أوساط الشباب من خالل تدريب املدربني بأسلوب         
  يف اجليش؛

من فريوس نقص املناعة البـشرية مـع         اء من مراكز الواليات للوقاية    يدرب اخلرب  •
 مدرباً يف ست مـن الوحـدات        ١٢٤ مت إعداد    ٢٠١١خرباء دوليني، ويف عام     

  التجريبية احلكومية العسكرية وقد مت تزويدهم بوحدة منطية وضعت هلذا الغرض؛
 لدى الفئـات    ، وعمالً على احلد من السلوكيات احملفوفة باملخاطر       ٢٠١١يف عام    •

 ٣٦٨ امرأة لدورات تثقيفية حول السلوك اآلمن، وتلقى         ٦٤٩ تخضعالضعيفة أُ 
  امرأة اخلدمات لدى استشاريني طبيني؛

افتتح يف مركز الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية يف والية أخال مركز دروبني  •
 احلصول  للفئات الضعيفة، وهدفه احلد من السلوك احملفوف باملخاطر وزيادة فرص         

  على اخلدمات الصحية؛
من اجملموعات الرئيسية على وسائل الوقاية مت       اً  لضمان حصول الشباب وخصوص    •

نقص املناعة  شراء الواقيات الذكرية وتوزيعها على مجيع مراكز الواليات لفريوس          
  تنظيم األسرة؛ البشرية ومجيع مراكز

ير جودة أعلى للتعليم الطيب، لتعزيز قدرات العاملني يف جمال األمراض املعدية، وتطو   •
وذلك مبساعدة من اخلرباء الدوليني، جيري العمل على وضع مبادئ توجيهية وطنية            

  للربوتوكوالت السريرية لعدوى فريوس نقص املناعة البشرية؛
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فـريوس   من أجل دراسة وحتليل األوضاع هبدف وضع برنامج وطين للوقاية مـن           •
، أجريت حبوث لدراسـة معـارف       ٢٠١٦-٢٠١٢نقص املناعة البشرية للفترة     

  .اجلماعات السكانية املعرضة للخطر وسلوكها
 يف املائة من مقدمي اإلجابات كانوا على علم بـالطرق           ٩٢وأظهرت الدراسة أن      -١٤١

 ٧٧ يف املائة واعني لضرورة استخدام الواقي الذكري، و٨٨الرئيسية النتقال الفريوس، وكان 
 يف املائة أهنم يعرفون املكان      ٦٩ي العالج الطيب املختص، وأظهر      على علم مبواقع تلق    يف املائة 

  .الذي ميكن أن يتوجهوا إليه إلجراء اختبار فريوس نقص املناعة البشرية
 دراسة ألشكال الـسلوك الـصحي بـني املـراهقني يف            ٢٠١٢وأجريت يف عام      -١٤٢

توى الوعي يف أوساط    تركمانستان، ومشلت استقصاءات املؤشرات املتعددة أسئلة لتحديد مس       
.  والوقاية منه  يدزاإل/البشرياملراهقني، وكذلك النساء والرجال، حول فريوس نقص املناعة         

  .وجيري حالياً جتهيز نتائج البحث وإعداد تقرير عنه
وتقوم مجعية اهلالل األمحر الوطين بأعمال تتعلق برفع مـستوى الـوعي يف أوسـاط                 -١٤٣

، ٢٠١١-٢٠٠٧وخالل الفترة   .  والوقاية منه  يدزاإل/ البشري ناعةبشأن فريوس نقص امل    املراهقني
 ٦٦ ٠٠٠ ومت توزيـع  .  من الفتيات املراهقـات    ٥٥ ٠٠٠شارك يف اجتماعات التوعية حوايل      

ويقـوم بتـدريب    . يـدز اإل/البـشري نسخة من املواد اإلعالمية حول فريوس نقص املناعـة          
  ".النظري"لتدريب باستخدام طريقة  من املدربني املتطوعني احلاصلني على ا٥٠٠ السكان
 من الدستور يف تركمانستان يتمتع املواطنون بـاحلق يف الرعايـة            ٣٥للمادة  اً  وفق  -١٤٤

وحيظر القانون التمييز   . الصحية، مبا يف ذلك حرية استخدام شبكة املؤسسات الصحية العامة         
  .ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ويعاقب عليه

حيق لألشخاص  "عن محاية صحة املواطنني"انون تركمانستان  من ق٢٠للمادة اً ووفق  -١٤٥
ذوي اإلعاقة احلصول على املساعدة الطبية اجملانية يف املؤسسات الصحية العامة، كما حيـق              
للذين حيتاجون إىل رعاية خارجية وللمعاقني املصابني بأمراض نفـسية مزمنـة البقـاء يف               

  .املؤسسات املتخصصة
، تقدم املساعدة االجتماعية    "بشأن الضمان االجتماعي  "مانستان  لقانون ترك اً  ووفق  -١٤٦

واألدوية وكراسي املقعدين واألطراف     للمعوقني يف شكل مدفوعات مالية وتتاح هلم الفوائد       
الصناعية واملنتجات التقوميية األخرى، واملنشورات اخلاصة بالبنط الكبري ومعدات الـسمع،           

اخلدمات إلعادة التأهيـل الـصحي واالجتمـاعي        وحملل إشارة، وكذلك من خالل توفري       
  .واملهين، وخدمات املستهلكني

على حساب ميزانيـة الدولـة يف تركمانـستان         اً  ويقدم الدواء والرعاية الطبية جمان      -١٤٧
  .وبشروط ميسرة بالطريقة اليت حيددها جملس الوزراء
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 ١٩٩٣ديسمرب  /ن األول  كانو ١٠" (بشأن الرعاية النفسية  "لقانون تركمانستان   اً  ووفق  -١٤٨
تضمن الدولة تقدمي خدمات الـصحة النفـسية        ) ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨بصيغته املعدلة يف    

لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وهي تقدم هذه اخلدمات على أساس املبـادئ              
  ).١املادة (القانونية واإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان 

نص  ما ة بناء على طلب طوعي من املريض أو مبوافقته، باستثناء  الرعاية النفسي  وتقدَّم  -١٤٩
ـ ١٥وتقدم املساعدة النفسية للقصر الذين تقل أعمارهم عن . عليه القانون من حاالت   اً  عام

 على طلب القانون، بناًءحسب ما ينص عليه بكوهنم غري مؤهلني عقلياً،  واألشخاص املعترف
  ).٤املادة (ؤالء املمثلني على الوجه املبني يف القانون من ممثليهم القانونيني أو مبوافقة ه

ويتمتع مجيع األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية بكافة حقوق وحريات             -١٥٠
وال جيوز احلد من حقوق وحريات املواطنني       . املواطنني مبوجب دستور تركمانستان وقوانينها    

  . من القانون٥ليت تنص عليها املادة  تتصل باالضطراب العقلي إال يف احلاالت األسباب
ويتمتع مجيع األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية عنـد تـوفري الرعايـة          -١٥١

  :يلي فيماالصحية النفسية باحلق 
  تسمح بإذالل لكرامة اإلنسان؛  المعاملة حمترمة وإنسانية •
 عن تزويدهم باملعلومـات بـشكل       احلصول على معلومات عن حقوقهم، فضالً      •

مفهوم بالنسبة هلم، ويراعي وضعهم النفسي، عن طبيعة االضطرابات النفسية اليت           
  يعانون منها واألساليب املستخدمة ملعاجلتها؛

  وإن أمكن يف أماكن سكنهم؛اً الرعاية الصحية النفسية يف الظروف األقل تقييد •
حـص  تتجاوز الفتـرة الالزمـة للف       ال اإلقامة يف مستشفى لألمراض العقلية ملدة      •

  والعالج؛
  ألسباب طبية؛) مبا يف ذلك اإلقامة يف مستشفى لألمراض العقلية(مجيع أشكال العالج  •
  توفري الرعاية الصحية النفسية من حيث متطلبات النظافة الصحية؛ •
احلصول على موافقتهم مسبقة، واالمتناع عن استخدامهم يف أي مرحلة ألغراض            •

 البحث أو التدريس بوسـائل الـصور         أو يف  ،اختبار األجهزة واألساليب الطبية   
  والفيديو والسينما؛

توجيه الدعوة ألي متخصص يعمل يف جمال توفري خـدمات الرعايـة الـصحية               •
اللجنة الطبية املعنيـة    يف بناء على طلبهم ومبوافقة املتخصص املعين، للعمل ،النفسية

  يف املسائل اليت حيكمها هذا القانون؛
 أو على موافقة املمثل القانوين للقصر الذين تقـل          ،ةاحلصول على موافقتهم املسبق    •

 سنة، واألشخاص املعترف، بالطريقة اليت ينص عليها القـانون،          ١٥أعمارهم عن   
بكوهنم غري مؤهلني عقلياً، على العالج، وكذلك رفض تلقـي العـالج، إال يف              



CEDAW/C/TKM/Q/3-4/Add.1 

31 GE.12-43336 

لـى  حاالت العالج الطيب اإللزامي أو العالج غري الطوعي يف املستشفيات بناء ع           
  طلب قضائي ويف حاالت دخول املستشفيات يف حاالت الطوارئ؛

استئناف ضد اإلجراءات غري املشروعة اليت تتخذها السلطات الصحية احلكومية أو            •
  اليت يتخذها مسؤولون حكوميون واليت تتعدى على حقوقهم ومصاحلهم املشروعة؛

  .ه القانونمساعدة حمام أو ممثل قانوين، وكذلك أي شخص آخر وفق ما حيدد •
وال جيوز تقييد احلقوق واحلريات لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفـسية              -١٥٢
وعلى أساس احلقائق اليت يتم التوصل إليها حتت املالحظة  لتشخيص األمراض النفسيةاً وفق إال

  .للطب النفسيالطبية يف مستشفى لألمراض النفسية أو يف مؤسسة 
ـ ١٥املصاحل املشروعة للقصر الذين تقل أعمارهم عن       وميارس محاية احلقوق و     -١٥٣ اً  عام

واألشخاص املعترف، بالطريقة اليت ينص عليها القانون، بكوهنم غري مؤهلني عقليـاً، أثنـاء              
 ويف حالة عـدم     ،)األبوان واألبوان بالتبين واألوصياء   (توفري الرعاية النفسية، ممثلهم القانوين      

مستشفى األمراض النفسية أو مؤسسة العـالج النفـسي         وجوده متارس هذه احلماية إدارة      
  ).٧املادة (العصيب التابعة للضمان االجتماعي أو التعليم املختص 

يسمح بطلب تقدمي املعلومات عن صـحته         ال وعند تفعيل حقوق املواطن وحرياته      -١٥٤
تركمانـستان  يف احلاالت املنصوص عليها يف قوانني        العقلية أو إخضاعه للمراقبة النفسية إال     

  ).٨املادة (
وتعامل املعلومات عن وجود اضطراب نفسي لدى املواطن، ووقائع طلب احلصول             -١٥٥

عن أية معلومات أخـرى        النفسية، فضالً  ألمراضلعلى الرعاية النفسية والعالج يف مؤسسة       
  ).٩املادة (حول صحته العقلية، باعتبارها معلومات سرية طبية حيميها القانون 

ـ    اً  ري تشخيص االضطراب النفسي وفق    وجي  -١٥٦  وال ميكـن    اً،للمعايري الدولية املقبولة عموم
يستند فيها على جمرد عدم اتفاق املواطن مع القيم العامة األخالقية أو الثقافيـة أو الـسياسية                  أن
  .يةتتعلق مباشرة حبالة صحته النفس  الالدينية أو غري ذلك من القيم املقبولة يف اجملتمع، واليت أو

وتستخدم يف عالج وفحص األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية األجهزة             -١٥٧
  .لتشريعات تركمانستاناً والطرق الطبية اليت يسمح هبا وفق

ـ              -١٥٨ لطبيعـة  اً  وال تستخدم األدوات والتقنيات الطبيـة إال ألغـراض عالجيـة وفق
 املصاب باضطراب نفـسي، أو      االضطرابات املرضية، وال جيوز استخدامها ملعاقبة الشخص      

  ).١٠املادة (ملصلحة جهات أخرى 
وجيري عالج األشخاص الذين يعانون من األمراض العقلية بعد تلقـي موافقتـهم،               -١٥٩

  .١٠ من املادة ٤نص عليه الفقرة تباستثناء ما 
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والطبيب ملزم بتزويد الشخص املصاب باضطراب نفسي باملعلومات حول طبيعـة             -١٦٠
لنفسي، وأهداف وأساليب العالج، مبا يف ذلك بدائل العالج ومـدة العـالج             االضطراب ا 

وتسجل . عن اآلالم واملخاطر احملتملة واآلثار اجلانبية والنتائج املتوقعة         املوصى باتباعه، فضالً  
  .واقعة احلصول على املوافقة على العالج يف الوثائق الطبية

ـ ١٥صر الذين تقل أعمـارهم عـن   ويتم احلصول على املوافقة على عالج الق        -١٦١ اً  عام
واألشخاص املعترف، بالطريقة اليت ينص عليها القانون، بكوهنم غري مؤهلني عقلياً، من ممثليهم             

  .من القانون ١٠  من املادة٢املطلوبة مبوجب الفقرة  القانونيني بعد إبالغهم باملعلومات
 يعاين مـن اضـطرابات       جيري من دون موافقة الشخص الذي      أنال ميكن للعالج      -١٦٢

نفسية، أو دون احلصول على موافقة من وكيله القانوين إال يف ظل تطبيق العـالج الطـيب                 
اإللزامي بقرار من احملكمة، وكذلك العالج غري الطوعي يف املستشفيات على أساس السباب             

رئ، عدا حاالت الطـوا    فيماويف هذه احلاالت، و   .  من القانون  ٢٨املنصوص عليها يف املادة     
  .ينفذ العالج مبوجب قرار تتخذه جلنة من األطباء النفسيني

يسمح بتطبيـق     ال ،١١ من املادة    ٤األشخاص املشار إليهم يف الفقرة      بيتعلق   فيماو  -١٦٣
رجعة فيهـا،     ال عالج جراحي لالضطرابات النفسية، وال باستخدام طرق تتسبب بعواقب        

  .يةيسمح باختبار األدوات والتقنيات الطب  الكما
يتعلـق باألشـخاص     فيما بناء على قرار من احملكمة       ة اإللزامي ةتدابري الطبي الوتطبق    -١٦٤

 وذلك لألسـباب    اً،الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ممن ارتكب أعماالً خطرية اجتماعي         
  ).١٣املادة (وبالطريقة احملددة يف تشريعات البالد 

يف مستشفى األمراض العقلية     املساعدة النفسية تقدم    ال  من القانون،  ٢٩للمادة  اً  وفق  -١٦٥
تكفل سالمة األشخاص يف املستشفى وغريهم، مع االمتثال الكامل من اً إال بشروط أقل تقييد

  .جانب العاملني الطبيني حلقوق هؤالء األشخاص ومصاحلهم املشروعة
سرية والبقاء يف   وال جيوز اللجوء لتدابري الضبط اجلسدي والعزل يف تنفيذ اإلقامة الق            -١٦٦

ميكن فيها، يف     ال مستشفى لألمراض النفسية إال يف تلك احلاالت واألشكال واألوقات، اليت         
رأي الطبيب النفسي، استخدام وسائل أخرى ملنع قيام األشخاص اخلاضـعني لإلقامـة يف              

مباشراً على أنفسهم أو اآلخرين، على أن جيري ذلك مـع           اً  املستشفى بأعمال تشكل خطر   
وتدرج يف السجالت الطبية مذكرة حـول       . سة املراقبة املستمرة من جانب الطاقم الطيب      ممار

ويلتزم أفراد الشرطة مبساعدة املهنيني     . أشكال وأوقات تطبيق تدابري الضبط اجلسدي والعزل      
إلقامة القسرية يف املستشفيات وذلك لضمان ظروف آمنة للوصـول إىل           االطبيني عند تنفيذ    
ويف حال لزوم منع قيام األشخاص اخلاضـعني لإلقامـة يف     . فى ومراقبته الشخص يف املستش  

  وكذلك يف حـال لـزوم      ،مباشراً على أنفسهم أو اآلخرين    اً  املستشفى بأعمال تشكل خطر   
  .لتشريعات تركمانستاناً البحث واالحتجاز، يتعني على أفراد الشرطة التصرف وفق
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اته اخلاصة بالتشخيص وبـأداء الواجبـات       ويعترب الطبيب النفساين مستقالً يف قرار       -١٦٧
 ومبنع ارتكاهبم   ،الرعاية الصحية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية        املتعلقة بتقدمي 

يسترشد إال بالدالئل الطبية وبواجبه كطبيب وبالقانون         ال  وهو اً، أعمال خطرية اجتماعي   ألية
  ).١٩املادة (

 يتم إدخال الشخص يف مستـشفى لألمـراض         ،هاحلاالت املذكورة أعال   وباستثناء  -١٦٨
ويتمثل السبب يف وضع شخص ما      .  بناء على طلبه أو مبوافقته     -النفسية على أساس طوعي     

وجود حالة من االضطراب النفسي، وقرار الطبيب النفسي         يف مستشفى لألمراض النفسية يف    
. كمة هبذا اخلصوص  اخلاص بإجراء فحوصات أو بالعالج يف املستشفى أو وجود قرار من احمل           

كما قد يكمن السبب وراء وضع شخص ما يف مؤسسة الطب النفسي يف احلاجة إلجـراء                
فحص لألمراض النفسية يف احلاالت وبالطريقة املنصوص عليهـا يف قـوانني تركمانـستان              

  ).٢٧ املادة(
 من القانون، ميكن أن يدخل شخص يعاين من اضطرابات نفسية،           ٢٨للمادة  اً  ووفق  -١٦٩

يف مستشفى لألمراض النفسية دون موافقته أو من دون موافقة ممثله القانوين، وذلك مبوجب              
ر من احملكمة، إذا مل يكن من املمكن إخـضاعه للفحـص أو العـالج إال يف ظـروف                  اقر

  :يلي فيمااملستشفى وكان االضطراب النفسي شديداً ويتمثل 
  أو اآلخرين؛ وجود خطر وشيك على الشخص املعين  )أ(  
 عدم قدرته على تلبية الضرورات األساسـية للحيـاة          أيعجز الشخص،     )ب(  

  بشكل مستقل؛
إذا تـرك    لتردي حالته نفسية،  اً  وجود ضرر كبري على حالته الصحية نظر        )ج(  

  .عاية نفسيةرالشخص دون 
 من القانون، تلتزم إدارة مستشفى األمراض النفـسية وموظفـو           ٣٧للمادة  اً  ووفق  -١٧٠

  :بية بتهيئة الظروف املناسبة لتنفيذ حقوق املرضى، مبا يف ذلكاخلدمات الط
  إتاحة مجيع أنواع الرعاية الطبية ملرضى مستشفى األمراض النفسية؛ •
إتاحة الفرصة لتعريفهم بنص قانون تقدمي املساعدة النفسية، واللـوائح الداخليـة             •

كوميـة  ملستشفى لألمراض النفسية، وعناوين وأرقام هواتف من الوكـاالت احل         
والعامة، واملؤسسات واملنظمات واملسؤولني، والذين ميكن اللجوء إليهم يف حالـة           

  انتهاك حقوق املرضى؛
توفري إمكانية املراسالت وتقدمي الشكاوى والعرائض مـن املرضـى إىل هيئـات              •

  السلطتني التمثيلية والتنفيذية، وإىل املدعني العامني واحملاكم، وكذلك إىل احملامني؛
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 ساعة من دخول املريض إىل مستشفى لألمراض النفسية على أساس ٢٤ن  يف غضو  •
أي  غري طوعي، اختاذ اخلطوات لتنبيه األقارب املقيمني معه، وممثلـه القـانوين أو            

  شخص آخر حيدده؛
إبالغ أقارب املريض أو ممثله القانوين، ويف حالة عدم وجودهم، أي شخص آخر              •

  حية، وما جرى معه؛حيدده هو، عن التغيريات يف حالته الص
  ضمان سالمة املرضى يف املستشفيات، ومراقبة حمتويات الطرود املرسلة إليهم؛ •
حتديد وتوضيح القواعد للمرضى املؤمنني مما يتعني عليهم مراعاته لصاحل املرضـى             •

اآلخرين يف املستشفى أثناء أداء الشعائر الدينية ونظام دعوة رجال الدين للمساعدة            
   حرية الضمري للمؤمنني وامللحدين على حد سواء؛يف تنفيذ احلق يف

  .أداء أية واجبات أخرى ينص عليها القانون اخلاص خبدمات الرعاية الصحية النفسية •
ومتارس السلطات احمللية الرقابة احلكومية على أنشطة املنظمات والوكاالت واألفراد            -١٧١

لصحة العامة والضمان االجتماعي    ومتارس سلطات ا  . الذين يقدمون الرعاية الصحية النفسية    
 أنشطة الرقابة   ،عن اإلدارات والوكاالت اليت لديها مؤسسات نفسية وعصبية         والتعليم، فضالً 

ويقوم املدعي العام وأعضاء النيابة العامة التـابعون لـه          . على الوكاالت اخلاضعة لسيطرهتا   
ـ ". يةحول الرعاية النفـس   "باإلشراف على االمتثال لقانون تركمانستان       لـسلطات  لاً  ووفق

املمنوحة هلم، يقوم هؤالء باختاذ اخلطوات الالزمة الستعادة احلقوق املنتهكة ومحاية املـصاحل            
املشروعة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وبإخضاع املسؤولني عـن تلـك             

  .ات للمسؤوليةكاالنتها
          مبعاجلـة األشـخاص    بـشأن التـدابري ذات الـصلة        "وينص قانون تركمانستان      -١٧٢

             " الذين يعانون من إدمان الكحول وإدمـان املخـدرات أو املـرهتنني للمـؤثرات العقليـة              
على توفري العالج الطيب لألشخاص الذين يعـانون مـن إدمـان       ) ٢٠١٢مارس  /رآذا ٣١(

خاصـة إلعـادة   الكحول وإدمان املخدرات أو املرهتنني للمؤثرات العقلية، وذلك يف مراكز         
. التأهيل تتبع يف هيكل نظام الصحة العامة هبدف إعادهتم إىل منط احلياة الصحية يف اجملتمـع               

 وحيظر القانون إحالة النساء احلوامل والنساء الاليت لديهن أطفال دون سن الثالث سـنوات             
  .املراكز اخلاصة إلعادة التأهيل  للعالج يف٥٧  الالنساء الاليت جتاوزن سن و

 ١ويتمثل الغرض الرئيسي من قانون األسرة اجلديد، الذي دخل حيـز النفـاذ يف                 -١٧٣
، يف صيغة وتفعيل األسس احلقوقية للسياسة العامة هبدف توفري احلماية           ٢٠١٢أبريل  /نيسان

واألمن لألسرة واألمومة والطفولة واألبوة، ورعاية األسرة من خالل خلق الظروف املالئمة            
 ومنو رفاهية مجيع أفرادها، وضمان دفع املـستحقات احلكوميـة إىل            لالستقالل االقتصادي 

دون املساس باملسؤوليات    األسر وتنظيم محاية صحتها، وخلق الظروف املالئمة لعمل األبوين        
  .العائلية، وتطوير البنية التحتية املعيشية
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وال يعترف  . نوتقوم الدولة بإدارة التنظيم القانوين للعالقات األسرية يف تركمانستا          -١٧٤
أما الطقوس الدينيـة    . إال إذا كان مسجالً لدى هيئة السجل الرمسي        يف تركمانستان بالزواج  

  .غريها من االحتفاالت الدينية فليس هلا أي قيمة قانونية وللزواج،
 من القانون على متتع الرجال والنساء، عند بلوغهم سن الـزواج،            ١٤وتنص املادة     -١٧٥

ويتمتع الزوجان حبقـوق    . ، بغض النظر عن العرق أو القومية أو الدين        باحلق يف إنشاء أسرة   
  .متساوية يف الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله

ويف حـاالت اسـتثنائية، جيـوز       .  سنة من العمر   ١٨    بوقد مت حتديد سن الزواج        -١٧٦
 يف كانت هناك أسباب وجيهة لسلطات الوصاية، وبناء على طلب من األشخاص الراغبني إذا

  .الزواج، خفض سن الزواج، ولكن ليس أكثر من سنة واحدة
يف هذه احلالة، فإن الشخص املعين يعترب قد أصبح كامل األهلية ابتداًء من تـاريخ                 -١٧٧
  .وعالوة على ذلك، حيتفظ هذا الشخص بكامل األهلية حىت يف حال الطالق. الزواج
  :نفصل، وترد أدناه مواد هذا الفصلوخيصص القانون لعقد الزواج الفصل السابع امل  -١٧٨

   عقد الزواج٤٣املادة "
الشخصان الراغبان يف الـزواج، أو  اً  عقد الزواج هو اتفاق يدخل فيه طوع        -١  

يف ) أو( و يف إطار الـزواج،   اً  الزوجان، وهو حيدد حقوق امللكية والتزاماهت     
  .حالة الطالق

  .اجيوافق جملس وزراء تركمانستان على شكل عقد الزو  -٢  
   إبرام عقد الزواج٤٤املادة 

  .يربم عقد الزواج كتابة، وخيضع لتوثيق موثق العقود  -١  
وميكن إبرام عقد الزواج قبل التسجيل احلكومي للزواج أو يف أي وقـت               -٢  

ويصبح عقد الزواج املربم قبل تسجيل الـزواج نافـذ          . خالل فترة الزواج  
  .من تاريخ تسجيل الزواجاً املفعول اعتبار

  .يعترب عقد الزواج املربم يف شكل خمالف للشكل احملدد رمسياً الغياً  -٣  
   مضمون عقد الزواج٤٥املادة 

للزوجني تغيري النظام احملدد بقوانني تركمانستان      على أساس عقد الزواج حيق        -١  
للملكية املشتركة للزوجني، وحتديد امللكية املشتركة أو النسبية أو املنفـصلة           

شتركة املكتسبة أثنـاء الـزواج، أو ملختلـف أنواعهـا، أو            للممتلكات امل 
  .للممتلكات كل من الزوجني
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  .يتعلق مبمتلكات الزوجني القائمة واملستقبلية فيماكما ميكن إبرام عقد الزواج   
 حيق للزوجني أن حيددا يف عقد الزواج حقوقهما ومسؤولياهتما يف اإلعالة؛            -٢  

ا؛ ونظام ما يأيت به كل منهما لتأمني        وأساليب املشاركة يف دخل كل منهم     
نفقات األسرة؛ وحتديد امللكية اليت تعطى إىل كل من الـزوجني يف حالـة      
فسخ الزواج؛ إىل جانب إدراج أي مقترحات أخرى تتصل بعالقات امللكية  

  .يتعارض مع قوانني تركمانستان  البني الزوجني، واليت
ا يف عقد الزواج أن تكون حمددة       ميكن للحقوق وااللتزامات املنصوص عليه      -٣  

  .مبهل معينة أو أن ختضع لتحقق شروط معينة أو لعدم حتققها
 حيد من قدرة أو أهلية الـزوجني أو حقهمـا يف            أنميكن    ال عقد الزواج   -٤  

ميكن أن ينتقص من حقهمـا        ال اللجوء إىل احملكمة حلماية حقوقهما، كما     
قتصادية بني الزوجني، واحلقوق    يف تنظيم العالقات الشخصية األخالقية واال     

تقيد اً  واملسؤوليات الشخصية للزوجني إزاء األطفال، أو أن يتضمن أحكام        
غـري   حق الزوج غري القادر على العمل واحملتاج يف اإلعالة، أو أن يتضمن           

ذلك من الشروط اليت تضع أحد الزوجني يف موقف غري موات للغايـة أو              
  .ع األسرة ومعناه يف تركمانستانتتعارض مع املبادئ العامة لتشري

   تعديل وإهناء عقد الزواج٤٦املادة 
جيوز تعديل عقد الزواج أو إهناؤه يف أي وقت عن طريق االتفـاق بـني                 -١  

االتفاق على تعديل أو إهناء عقد الـزواج بـنفس الـشكل             يتم. الزوجني
 ني عن أحد الطرف  وال جيوز أن ميتنع   . وبنفس األسلوب املتبع يف عقد الزواج     

  .تنفيذ عقد الزواج أو تعديله
وميكن بناء على طلب أحد الزوجني تغيري عقد الزواج أو إلغاؤه، بناء على               -٢  

قرار احملكمة لألسباب وضمن اإلجراءات احملـددة يف هـذا القـانون ويف           
  .تشريعات تركمانستان

  .ن من هذا القانو٢٨للمادة اً يتوقف نفاذ عقد الزواج عند انتهائه وفق  -٣  
  الزواج  إعالن بطالن عقد٤٧املادة 

علـى أسـاس    اً  أو جزئي اً  ميكن للمحكمة أن تعلن بطالن عقد الزواج كلي         -١  
  .األسباب املنصوص عليها يف القانون خبصوص عدم التنفيذ

 بسبب انتهاك   اً،أو جزئي اً  ميكن للمحكمة أن تعلن بطالن عقد الزواج كلي         -٢  
هذا القانون بناء علـى دعـوى مـن          من   ٤٥ من املادة    ٤شروط الفقرة   

، إذا كان عقد الزواج قد وضع الزوج املعين يف وضع           )أو أحدمها (الزوجني  
سيئ للغاية، وكذلك بناء على دعوى من الدائنني يف حال انتهاك شـروط             

  . من هذا القانون٤٨املادة 
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   عقد الزواج أو تعديله أو فسخهإبرام ضمانات حقوق الدائنني عند ٤٨املادة 
.  عقد الزواج أو تعديله أو فـسخه       إبراميلتزم كل من الزوجني بإخطار دائنيه عند          

، يعترب مسؤوالً عن التزاماته بغض النظر عـن         االلتزامويف حال عدم تنفيذ الزوج املدين هلذا        
  ".مضمون عقد الزواج

ألسرة يف   من قانون ا   ٥للمادة  اً  يتعلق حبقوق املرياث، جتدر اإلشارة إىل أنه وفق        فيما  -١٧٩
تركمانستان، يطبق القانون املدين على العالقات الشخصية خلاصة غري املتصلة باملمتلكـات            

تنظمهـا تـشريعات األسـرة يف         ال وتلك املتصلة باملمتلكات بني أفراد األسـرة، والـيت        
  .تتعارض مع جوهر العالقات األسرية  الالقانون املدين  إذا كانت أحكام،تركمانستان،

 من القانون املدين، يتم تضمني الزوج يف قائمة الورثـة           ١٠٩٦أساس املادة   وعلى    -١٨٠
  .الشرعيني من الدرجة األوىل، على قدم املساواة، مع األطفال واألبوين

يسمح فيها للزوج     ال  من القانون املدين حاالت معينة     ١١٠١-١٠٩٩وحتدد املواد     -١٨١
، )١٠٩٩املـادة   (ل فترة حياة املورث     لمتوىف، وهي فسخ عقد الزواج خال     لاً  أن يكون وريث  

ووجود قرار من احملكمة حبرمان الزوج من حقوق املرياث مبوجب القـانون، وإذا ثبـت أن              
تقل عن ثالث سنوات قبل حتقـق اإلرث وعـاش         ال الزواج من املورث كان قد أهني لفترة      

سخ الـزواج   ، وإذا رفع املورث دعوى لف     )١١٠٠املادة  (الزوجان يف الواقع بشكل منفصل      
  ).١١٠١املادة (وكان هناك أسباب وجيهة هلذا الفسخ 

 من دستور تركمانستان، يتمتع الرجال والنساء، عند بلوغ سـن           ٢٧ للمادة   ووفقاً  -١٨٢
  .وتأسيس األسرة، باالتفاق املتبادل بينهما الزواج، باحلق يف الزواج

اداً طوعياً بني الرجل واملـرأة      احت" الزواج"يعترب    من قانون األسرة،   ١ للمادة   ووفقاً  -١٨٣
على قدم املساواة وهو يربم وفقاً لنظام حيدده القانون هبدف إنشاء أسرة وتتولد عنه حقـوق                

  .وواجبات متبادلة بني الزوجني
  :يلي فيماوتتمثل األهداف الرئيسية للتشريع اخلاص باألسرة   -١٨٤

يتـساوى   الرجل واملرأة احتاد طوعي بني    أساسبناء العالقات األسرية على       ) أ(  
فيه االثنان يف احلقوق يف عائلة تقوم على احلب املتبادل واالحترام والتفاهم املتبادل والـدعم               

  املتبادل ومسؤولية مجيع أفراد األسرة أمامها؛
 ٢الفقرة ( شخص كان   أيعدم جواز التدخل يف شؤون األسرة من جانب           ) ب(  
  ).٣من املادة 

 القانون على حق الرجال والنساء، عند بلوغ سن الـزواج، يف       من ١٤وتنص املادة     -١٨٥
ويتمتع الزوجان حبقوق متـساوية     . أو اجلنسية أو الدين    إنشاء أسرة، بغض النظر عن العرق     
  .عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله
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 املتبـادل بـني     بالرضـى ميكن إبرام الـزواج إال        ال  من القانون  ١٦للمادة  اً  ووفق  -١٨٦
 مـن القـانون،     ٨٦للمادة  اً  ووفق. صني الراغبني يف الزواج عند بلوغهما سن الزواج       الشخ

كما تنص هذه املادة علـى  . واآلباء يتمتع األبوان حبقوق ومسؤوليات متساوية جتاه أطفاهلما     
 حقـوق   انتهاء يف احلقوق والواجبات جتاه أبنائهما بعد الطالق، وعلى          ناألبوياملساواة بني   
  .اكتساهبم األهلية القانونية الكاملة األطفال عنداألبوين جتاه 

 من القانون على مسؤولية األبوين عن محاية احلقـوق واملـصاحل            ٨٨وتنص املادة     -١٨٧
  .القانونية لألطفال

 من القانون، تسوى مجيع املسائل املتعلقة بتربية وتعلـيم الطفـل            ٨٩للمادة  اً  ووفق  -١٨٨
وحيق لألبوين  . بني األبوين، مع مراعاة مصاحل وآراء الطفل      وواليه عن طريق االتفاق املتبادل      

أن يلتمسا حالً هلذه اخلالفات لـدى هيئـات     يف حال وجود خالفات بينهما    ) أو ألحدمها (
  .الوصاية أو لدى احملاكم

ويف . ويتم حتديد مكان إقامة الطفل عندما يعيش األبوان منفصلني باالتفـاق بينـهما              -١٨٩
. يتم حل الرتاع بني األبوين من قبل احملكمة، مع مراعاة مصاحل وآراء الطفل            حالة عدم االتفاق،    

ويف هذه احلالة، تأخذ احملكمة يف االعتبار ارتباط الطفل بكل من األبوين، وباألخوة واألخوات              
والعالقات القائمة بني كل من األبوين والطفل، وإمكانية خلق الظروف املالئمة لرعاية الطفـل         

  ).سرية لألبوين وغري ذلكظام عملهما واحلالة املادية واألعمل األبوين، وننوع (ومنوه 
عن الطفل فإن لـه  اً  من القانون، إذا كان أحد األبوين يعيش بعيد    ٩٠للمادة  اً  ووفق  -١٩٠

وتؤسس املادة  . احلق يف املشاركة يف تربيته وتنشئته والتواصل معه، وعليه واجب القيام بذلك           
 حق لدى أحد األبوين الذي يعيش الطفل معـه، يف احليلولـة دون              نفسها لعدم وجود أي   

وإذا مل يتمكن األبوان من االتفاق على       . تواصل الزوج األخر مع الطفل واملشاركة يف تربيته       
الوصاية واحلضانة حتدد نظام هـذه املـشاركة، وذلـك           هذه يف تنشئة الطفل، فإن أجهزة     

وميكن جلهاز الوصاية أن حيرم     . حل الفضلى للطفل  مبشاركة األبوين وعلى أساس مراعاة املصا     
األب الذي يعيش بعيداً عن الطفل من احلق يف التواصل معه لفترة معينـة، إذا كـان هـذا                   

كما تنص هذه املادة على أنه يف   . االتصال يضر بالصحة البدنية والعقلية للطفل ومنوه الروحي       
 منهما اللجوء إىل    أي واحلضانة، فإن من حق      يفي فيها األبوان بقرار الوصاية      ال احلاالت اليت 

ويف حال عدم تطبيق قرار احملكمة، تطبق على األب املذنب التدابري الـيت حتـددها               . احملكمة
ب ويف حال إصرار األب املذنب على عدم تنفيذ قرار احملكمة، فإن من حق األ             . قوانني البالد 

فضلى للطفل، أن يطلب من احملكمة أن       الذي يعيش بعيداً عن الطفل، ومع مراعاة املصلحة ال        
  .ينقل إليه حضانة الطفل

أو إعالن بطالنه أو عـيش    من قانون األسرة على أن فسخ الزواج      ٧٩وتنص املادة     -١٩١
 مبا يف ذلـك  ، منفصلنياألبوينويف حال عيش . يؤثر على حقوق الطفل   ال  منفصلني األبوين

  . يف التواصل مع كل منهماالعيش يف دول خمتلفة، فإن الطفل يتمتع باحلق

        


