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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالا بقرار جملس حقـو
اإلنس ـ ــا  1/5املـ ـ ـ ر  11حزيرا /يوني ـ ـ  ،2001دورتـ ـ ـ العش ـ ـرين الفـ ـ ـ ة م ـ ــن  21تشـ ـ ـرين
األول/أكتـوبر ىل  1تشـرين الاـاي/نــوفمر  .2014واستُعرضـ احلالـة كاخاتسـتا اةلســة
السابعة املعقودة  30تشرين األول/أكتوبر  .2014وتـرأ وفـد كاخاتسـتا نائبـة وخيـر العـدل
مجهوريــة كاخاتســتا  ،ىليلف ـ.ا أختوفــا .واعتمــد الفريــق العامــل التقريــر املتعلــق بكاخاتســتا
جلست الرابعة عشرة املعقودة  4تشرين الااي/نوفمر .2014
 -2و  15كــانو الااي/ينــاير  ،2014اتتــار جملــس حقــو اإلنســا فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة الاالثية) لتيس .استعراض حالـة حقـو اإلنسـا كاخاتسـتا ا أملانيـا وجنـوق أفريقيـا
والكوي .
 -3ووفقـ ا للفقــرة  15مــن مرفــق القـرار  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق القـرار  ،21/16صــدرت
الوثائق التالية ألغراض استعراض حالة حقو اإلنسا كاخاتستا ا
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/20/KAZ/1؛

(ق) جتميــل للمعلومــات أعدت ـ املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا (املفوضــية) وفق ـا
للفقرة (15ق) ()A/HRC/WG.6/20/KAZ/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية وفقا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/20/KAZ/3

 -4وأحيلـ ىل كاخاتســتا  ،عــن طريــق اجملموعــة الاالثيــة ،أائمــة أسـ لة أعــدها مســبقا كــل
من ىلسبانيا ،وأملانيا ،وبلجيكا ،واةمهوريـة التشـيكية ،وسـلوفينيا ،والسـويد ،واملكسـي  ،واململكـة
املتحــدة لرينانيــا العومــل وأيرلنــدا الشــمالية ،والنــروي  ،وهولنــدا ،والوليــات املتحــدة األمريكيــة.
وهذه األس لة متاحة علل املوأل الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكــر الوفــد أ الســتعراض الــدوري الشــامل األول املتعلــق بكاخاتســتا أتــا للحكومــة
فرص ــة تقي ــيم م ــا حققت ـ م ــن ىله ــاخات وم ــا واجهت ـ م ــن ق ــديات جم ــال تعزي ــز و اي ــة حق ــو
اإلنسا .
 -6وأــال ىل التقريــر الــوطين املعــد ىلطــار الســتعراض الاــاي ،الــذي تنــمن معلومــات عــن
تنفي ــذ توص ــيات الس ــتعراض األول ،تن ــل ملناأش ــات واس ــعة م ــل دال ــي اجملتم ــل امل ــدي وتـ ـراء
مستقلني ،أبل تقدت ىل جملس حقو اإلنسا  .وأد ضم اهلي ة الستشارية الـيت أطلـق عليهـا
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اســم "منــر احل ـوار بشــأ البعــد اإلنســاي" ،دالــي الوكــالت احلكوميــة واجملتمــل املــدي ،والرملــا ،
واملنوم ــات الدولي ــة .وكلفـ ـ اهلي ــة بتنس ــيق تنفي ــذ التوص ــيات املنباق ــة ع ــن الس ــتعراض ال ــدوري
الشــامل ،والتوصــيات املقدمــة مــن املكلفــني بوليــات ىلطــار اإلج ـراءات اخلاصــة جمللــس حقــو
اإلنسا ومن اهلي ات املنشأة مبوجب معاهدات حقو اإلنسا  .واعتمدت احلكومة تنة عمـل
لتنفيذ توصيات الستعراض األول علل حنو فعال ،وأفادت بـأ ججـ ا دـاثالا سيسـتددم تنفيـذ
ما أُدِّم من توصيات تالل الستعراض الااي.
 -1وأعرق الوفد عن التـزام كاخاتسـتا بتعزيـز و ايـة حقـو اإلنسـا واحلريـات األساسـية،
وهي مسألة ظلـ تتصـدر األولويـات ،مالمـا ظلـ التنميـة املسـتدامة مـن اجملـالت اإل ائيـة ذات
األولوي ــة البل ــد .وترم ــي مب ــادرات م ــن أبي ــل "السـ ـ اتيجية العاملي ــة للناأ ــة" وبرن ــام الشـ ـراكة
"اةسر األتنر" ىل ققيـق التنميـة املسـتدامة .وتقتنـي األولويـات الرئيسـية احلكوميـة الـواردة
وثيقــة السياســة العامــة املعنونــة "اسـ اتيجية  "2050 -ىلحـراخ تقــدم حنــو النتقــال ىل الدتقراطيــة
الدائمة وسيادة القانو و اية احلقو واحلريات األساسية.
 -1وأد سجل كاخاتستا ـوا اأتصـادي ا كبـ.ا .وهـهد النـات احمللـي اإلمجـا خيـادة كبـ.ة،
وكان ـ كاخاتســتا مــن بــني الأتصــادات اخلمســة األســرع ــوا عــام  2013وبفنــل ذل ـ ،
متكن كاخاتستا من خيادة اإلنفا من امليزانية علل التعليم والصحة خيادة كب.ة.
 -٩وحقق كاخاتستا األهداف اإل ائية لأللفية املتعلقة باحلـد مـن الفقـر ،واحلصـول علـل
التعليم ،واملساواة بني اةنسني .ولذل اعتمـد البلـد جـدول أعمـال "األهـداف اإل ائيـة اإلضـافية
لأللفية" ،مبا ذل األهداف املتقدمة.
 -10ول تـزال ايــة صــحة األم والنفــل مــن األولويــات الوطنيــة اهلامــة .وأــد ســا اةهــود
الرامي ــة ىل قس ــني امل ه ـ ـرات ذات الص ــلة ققي ــق اهل ــدف  6و تف ــد مع ــدلت اإلص ــابة
بفـ.و نقــمل املناعــة البشـرية/اإليدخ وعــدوو الســل .وواصــل احلكومـة جهودهــا ســبيل احلـد
من م هرات انبعاثات غاخات الدفي ة من أجل ققيق اهلدف . 1
 -11وبفنــل التقــدم احملــرخ جمــال التصــنيل ،حقق ـ كاخاتســتا مســتويات عمالــة عالي ــة
بــأجور لئقــة .وأــدم احلكومــة الــدعم للم سســات الصــغ.ة واملتوســنة احلجــم .وأنشـ الغرفــة
الوطنيـة ألصــحاق املشــروعات مــن أجــل ايـة حقـو امل سســات التجاريــة .و ا ونــة األتــ.ة،
طر للنقاش مفهوم وطين للمس ولية الجتماعية للشركات.
 -12وأ ــدم الوف ــد تقري ـ ـرا ع ــن الت ــداب .املتد ــذة لتحس ــني ف ــر الس ــكا احلص ــول عل ــل
اخل ــدمات العام ــة ،بن ــر منه ــا اس ــتددام تكنولوجي ــا املعلوم ــات .وأ ــال ىل دال ــي اجملتم ــل امل ــدي
هاركوا خمتلف األفرأة الستشارية وأفرأة اخلراء اليت تعمل علـل قليـل وتنبيـق اإلطـار القـانوي
حلقو اإلنسا .
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 -13وتعمل احلكومة علل قديث النوام الوطين للمعاهات التقاعدية .واختـذت أينـ ا تـداب.
لنما فـر احلصـول علـل السـكن بتنفيـذ بـرام هـت .ونفـذت الـرام أينـا مـن أجـل قسـني
اهلياكـل األساســية ،مـل ال كيــز املقـام األول علــل فـر احلصــول علـل ميــاه الشـرق املنــاطق
الريفية.
 -14ول تـزال ايــة حقــو األهــدا ذوي اإلعاأــة ،ول ســيما األطفــال والشــباق ،تشــكل
جزءا ل يتجزأ من السياسات الجتماعية .وأد نفـذت احلكومـة تنـة عمـل وطنيـة حلمايـة نوعيـة
حيــاة األهــدا ذوي اإلعاأــة وقســينها .وأهــار الوفــد ىل تعــاو احلكومــة مــل اجملتمــل املــدي
بشأ مشاريل اجتماعية هت .وأبلغ الوفد أينا عن العمل من أجل ىلنشاء م سسـة أمـني املوـا
املعين حبقو النفل.
 -15وأعــادت احلكومــة النوــر الـنُـ ُه الــيت تتبعهــا بشــأ مســألة اهلجــرة وأدتلـ قســينات
علـل نوــام التأهـ.ات ،وكــل ذلـ ىللغــاء تأهـ.ة الســفر ألغـراض الســياحة والســتامار ،مــن أجــل
اجتذاق األيدي العاملة ورؤو األموال األجنبية.
 -16وأهار الوفد ىل بعد اإلهاخات اليت ققق بشأ ضما جو السالم والوئام فيما بني
اإلثنيــات واألديــا البلــد وأعــرق عــن اســتعداد كاخاتســتا لتبــادل ترا ــا ىلنشــاء هي ــات
فريدة من نوعها مش كة بني اإلثنيات واألديا  ،مبا ذل "مجعية هـعب كاخاتسـتا " و"مـ متر
األديا العاملية".
 -11وأجرت احلكومة تنقيح ا لعدد من القوانني ،من بينها القانو اةنائي وأانو اإلجـراءات
هــذين
ا ةنائيــة ،مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانو وقســني ىلأامــة العــدل .وأو اهتمــام تــا
الق ـ ــانونني لتوس ـ ــيل نن ـ ــا اللج ـ ــوء ىل الت ـ ــداب .البديل ـ ــة للس ـ ــجن وتعزي ـ ــز الن ـ ــمانات القانوني ـ ــة
لألهـ ــدا الـ ــذين يشـ ــاركو اإلج ـ ـراءات اةنائيـ ــة .واعتُ ِمـ ــد أـ ــانو لنـ ــما احلصـ ــول علـ ــل
املساعدة القانونيـة مـن الدولـة ،ل سـيما بالنسـبة لألهـدا الـذين ينتمـو ىل الف ـات النـعيفة.
وأنش أاعدة بيانات ىللك ونية تتنمن التشريعات احمللية لنـما الوصـول ىل الوثـائق القانونيـة
جمان ـا .وأهــار الوفــد ىل عــدد مــن التــداب .املتدــذة لنــما قســني مســتوو ايــة حقــو وحريــة
األفراد ،ويشمل ذل مواصلة قديث أجهزة ىلنفاذ القانو .
 -11وأــدم الوفــد ردودا علــل عــدد مــن األسـ لة املقدمــة مســبقا .وفيمــا مــمل عقوبــة اإلعــدام،
أــال ىل كاخاتســتا تتج ـ بنــل ثابتــة حنــو اإللغــاء التــدروي هلــذه العقوبــة .وعلــل الــرغم مــن أ
كاخاتســتا تص ــد بعــد عل ــل الروتوكــول التتي ــاري الاــاي للعه ــد الــدو اخل ــا ب ــاحلقو
املدنية والسياسية اهلـادف ىل ىللغـاء عقوبـة اإلعـدام (الروتوكـول التتيـاري  ،)2فـن احلكومـة أـد
اتبع املعاي .الدولية بنعال وأف اتتيـاري لتنفيـذ عقوبـة اإلعـدام وتنبيـق بـدائل للسـجن مـدو
احلياة.
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 -1٩وبصــو اســتددام التعــذيب ،أــال الوفــد ىل كاخاتســتا طبق ـ سياســة صــارمة تقــوم
علــل عــدم التســاما ىلطالأ ـا هبــذا الشــأ  .وأنش ـ نليــة وأائيــة وطنيــة ملنــل التعــذيب اســتنادا ىل
وذج "مكتب أمني املوا املوسل".
 -20وتواص ــل احلكوم ــة ىلي ــالء اهتم ــام ت ــا ملكافح ــة الجت ــار بالبش ــر .وفيم ــا يتعل ــق بزي ــارة
املكلفني بوليات ىلطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقو اإلنسا  ،أكـد الوفـد أ كاخاتسـتا
وجه  ،عام  ،200٩دعوة دائمة ىل مجيل ه لء.
ىلطار مواءمتها مل اتفاأية عام  1٩51اخلاصة
 -21وتنع التشريعات احمللية لإلصال
بوضل الالج ني .وبناء علل ذل  ،بات حيـق لألهـدا عـدتي اةنسـية العمـل كاخاتسـتا .
وحيور القانو طرد الالج ني وطاليب اللجوء حال وجود تنر علل حيا م وحريتهم.
 -22وأعــرق الوفــد ع ــن الت ـزام احلكوم ــة مبواصــلة العمــل م ــن أجــل خي ــادة قســني التش ـريعات
الوطنية واملمارسات املتبعة جمال حقو اإلنسا  ،مل مراعاة املعاي .واللتزامات الدولية .وأـال
ىل احلكومــة تســلم بــأ ىلرســاء الدتقراطيــة وســيادة القــانو يتنلــب مواصــلة اةهــود واتبــاع ج ـ
تدروي.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23أد  13وفــدا ببيانــات تــالل جلســة التحــاور .وتــرد التوصــيات املقدمــة تــالل جلســة
التحاور الفرع الااي من هذا التقرير.
 -24وأهــادت الصــني باإلصــالحات الدتقراطيــة ال ــيت أجر ــا كاخاتســتا وبــاةهود املبذول ــة
حلمايــة حقــو امل ـرأة ،واحلــد مــن العنــف املنــز  ،و ايــة النفــل ،واحلفــا علــل جــو الوئــام بــني
اإلثني ــات واألدي ــا  ،ومكافح ــة التن ــرف واإلره ــاق وقس ــني نو ــام الن ــما الجتم ــاعي ونو ــام
الرعاية الصحية .وأدم الصني توصيات.
 -25وهنــأت كوســتاريكا كاخاتســتا علــل التقــدم احملــرخ جمــال حقــو اإلنســا  ،ول ســيما
بشــأ التاقي ــف حبق ــو اإلنســا واحلق ــو البي ي ــة .وأعرب ـ عــن ألقه ــا ىلخاء أم ــل الحتجاج ــات
الســلمية ووجــود عقبــات تع ـ ض حريــة التعبــ .وحريــة التجمــل .واســتعلم عــن التــداب .املتدــذة
لتلبية احتياجات ضحايا التجارق النووية .وأدم توصيات.
 -26وأهارت كوبا ىل اةهود اليت تبذهلا كاخاتستا ملكافحة البنالـة ،تاصـة بـني الشـباق،
و اية البي ة واألهدا ذوي اإلعاأة وخيادة اإلنفا علل التعليم .وأدم كوبا توصيات.
 -21وأه ــادت اةمهوري ــة التش ــيكية باإلص ــالحات التشـ ـريعية املتعلق ــة بالس ــتعراض ال ــدوري
الشــامل األول لكاخاتســتا  .ىلل أجــا أعرب ـ عــن أســفها أل العديــد مــن التوصــيات الــيت أبلتهــا
أثناء الستعراض تنفذ بعد تنفيذا كامالا .وأدم اةمهورية التشيكية توصيات.
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 -21وأهارت جيبويت مل الرتيا ىل اس اتيجية كاخاتسـتا لعـام  2050الـيت متاـل سياسـة
جديدة اعتمد ا احلكومة لنما التمتل الكامل حبقو اإلنسا  .وأدم جيبويت توصيات.
 -2٩وأثن مصر علل اةهود الرامية ىل ضما تكاف فر اةميل احلصول علل العمل
والتعليم واملشاركة العملية السياسية بغد النور عن النتماء اإلثين والـديين .ودعـ الوفـد ىل
ذكر أفنل املمارسات اليت يتبعها بلده بشأ التنوع املدار  .وأدم مصر توصيات.
 -30وأهــارت ىلســتونيا ىل اإلج ـراءات الــيت اختــذ ا كاخاتســتا إلصــال تش ـريعا ا ونوامهــا
القن ــائي م ــن أج ــل تنفي ــذ توص ــيات الس ــتعراض األول .لكنه ــا لحوـ ـ أ العدي ــد م ــن ه ــذه
التوصيات ينفذ بعد .وهجع كاخاتستا علل ختفيـف القيـود املفروضـة علـل اجملتمـل املـدي،
وجتنب معاأبة املنومات غ .احلكومية الـيت تتلقـل التمويـل مـن اخلـارج ،وتعزيـز التـداب .الراميـة ىل
مكافحة العنف ضد النساء واألطفال .وأدم ىلستونيا توصيات.
 -31ولحو ـ ىلثيوبيــا مــل الرتيــا جهــود كاخاتســتا ســبيل تعمــيم اللتحــا بــالتعليم،
و ايـ ــة النسـ ــاء واألطفـ ــال مـ ــن العنـ ــف ،وخيـ ــادة التمايـ ــل السياسـ ــي للم ـ ـرأة ،ومكافحـ ــة الجتـ ــار
باألهدا ومكافحة اإلرهاق .وأهارت ىل تارطة النريق الـيت اعتمـد ا كاخاتسـتا لالنتقـال
ىل "الأتصاد األتنر".
 -32وأعرب ـ فنلنــدا عــن ألقهــا ىلخاء تــدهور حالــة حريــة التعبــ .وســأل عــن اإلج ـراءات الــيت
تنــوي كاخاتســتا اختاذهــا تــالل الســنة القادمــة لنــما حريــة التعبــ .للجميــل .وأــدم فنلنــدا
توصيات.
 -33وســأل فرنســا عمــا ىلذا كان ـ ا ليــة الوطنيــة ملنــل التعــذيب كاخاتســتا أــد باهــرت
عملها ،وعن املوارد املتاحة هلا ،وعما ىلذا كان تننلـق مـن أهـداف أنشـنتها .وأـدم فرنسـا
توصيات.
 -34ولحو ـ ـ أملاني ــا م ــل التق ــدير جه ــود كاخاتس ــتا س ــبيل قس ــني حق ــو اإلنس ــا
وأهــادت بــاحلوار الــذي أرســت بــني األديــا وبتعاوجــا مــل املنومــات الدوليــة .بيــد أجــا أهــارت ىل
بعد املسائل اليت ل تزال تدعو للقلق .وأدم أملانيا توصيات.
 -35وأهادت هنغاريا بتوصل كاخاتسـتا تقريبـا ىل تعمـيم التعلـيم البتـدائي والاـانوي لكنهـا
أعرب ـ عــن ألقهــا ىلخاء اســتبعاد أطفــال املهــاجرين والالج ــني مــن التعلــيم كاــ .مــن األحيــا .
وأالـ ىل القــذف ل يـزال يعتــر جرتــة تســتوجب العقــاق مبوجــب القــانو اةنــائي اةديــد علــل
ىلطـار السـتعراض الـدوري الشـامل .ورحبـ هنغاريـا
الرغم من التوصيات العديدة الـيت أـدم
باعتماد تنة العمل املتعلقة حبقو األهدا ذوي اإلعاأة .وأدم هنغاريا توصيات.
 -36وأهادت اهلند بالتعديالت اليت أدتلتها كاخاتستا علل أانو العمل ،وبننشاء حمكمة
جنائيــة جديــدة حلمايــة القصــر .وهــجع كاخاتســتا علــل مواصــلة جهودهــا مــن أجــل قســني
أوضاع النساء والفتيات .وأدم اهلند توصيات.
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 -31وأثنـ ـ ىلندونيس ــيا عل ــل كاخاتس ــتا لتنفي ــذها توص ــيات الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل
األول ،ووضــعها اإلطــار املعيــاري وامل سســي حلقــو اإلنســا  ،وأهــادت بأنشــنة مفــوض حقــو
اإلنسا (أمني املوا ) .وأدَّم ىلندونيسيا توصيات.
 -31وأهادت مجهورية ىليرا اإلسالمية بالتقدم احملرخ جمال ايـة حقـو األهـدا
اإلعاأة .ولحو اعتماد اخلنة الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر .وأدم توصيات.

ذوي

 -3٩ولح ـ ــا الع ـ ـ ـرا الت ـ ــداب .املتد ـ ــذة ملكافح ـ ــة اس ـ ــتددام التع ـ ــذيب .وأه ـ ــاد باملش ـ ــاريل
الجتماعية العديدة اليت نفذت ملكافحة الجتار بالبشر وباعتماد تنة وطنية هلذا الغرض .وأدم
العرا توصيات.
 -40وهـ ــجع أيرلنـ ــدا كاخاتسـ ــتا علـ ــل السـ ــعي ىل حصـ ــول م سسـ ــتها الوطنيـ ــة حلقـ ــو
اإلنسا علل أعلل مركز تصنيفها .وأعرب عن أملها أ يزور البلد كـل مـن املقـرر اخلـا
املعـين حبالـة املـدافعني عــن حقـو اإلنسـا واملقــرر اخلـا املعـين بــاحلق حريـة التجمـل الســلمي
و تكوين اةمعيات .وأدم أيرلندا توصيات.
 -41وأهــادت ىليناليــا بــالوأف التتيــاري لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ،وبننشــاء نليــة وأائيــة وطنيــة
ملنــل التعــذيب واةهــود الراميــة ىل تعزيــز احل ـوار بــني األديــا  .ىلل أجــا أهــارت ىل اســتمرار وجــود
مسائل عدة تدعو للقلق هذه اجملالت .وأدم ىليناليا توصيات.
 -42وه ــجع الياب ــا كاخاتس ــتا عل ــل مواص ــلة جهوده ــا لتعزي ــز س ــيادة الق ــانو بن ــما
استقالل القناء وىلمكانية احلصول علل التمايـل القـانوي ،ومبنـل أجهـزة ىلنفـاذ القـانو مـن دارسـة
الفساد والتعذيب وسوء املعاملة .وأدم اليابا توصيات.
 -43ونوه ـ كينيــا بــاةهود املبذولــة لتعزيــز اســتقالل القنــاء .ورحب ـ بــاإلجراءات املتدــذة
للتصديق علل الصكوك األساسية حلقو اإلنسا  .وأدم كينيا توصيات.
 -44ورحب ـ الكوي ـ بننشــاء حمــاكم خمتصــة بش ـ و األحــدال ،وبالتــداب .الراميــة ىل تعزيــز
احلق حرية التعب ،.وتنفيذ تنة عمـل مشـ كة بـني الـوخارات للقنـاء علـل أسـوأ أهـكال عمـل
األطفال .وأدم الكوي توصية.
 -45ولحو ـ ـ أ.غيزس ــتا م ــل الرتي ــا التق ــدم احمل ــرخ تنفي ــذ التوص ــيات الص ــادرة ع ــن
الستعراض األول وتعاو كاخاتستا مل هي ات األمم املتحدة حلقـو اإلنسـا  .ولحوـ سـن
أوانني خمتلفة وىلنشاء اجمللس التنسيقي للتعاو مل املنومات غ .احلكومية .وأدم توصية.
 -46ولحو مجهورية لو الدتقراطية الشعبية التقـدم احملـرخ تعزيـز املسـاواة بـني اةنسـني،
ومكافحة الجتار بالبشر ،وتنوير النوام التعليمي .وأهادت بـاةهود املبذولـة لتعزيـز حريـة التعبـ.
واإلعالم و اية حقو النفل .وأدم توصية.
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 -41ورحب ـ لتفي ــا مب ــا أدت ــل م ــن تع ــديالت عل ــل الق ـوانني التش ـريعية ملن ــل العن ــف املن ــز ،
صــر .وأعربـ عــن ألقهــا مــن أ يرتفــل منســوق الرأابــة الذاتيــة بســبب القــانونني
ل سـيما ضــد ال ُق َّ
اةنائيني اةديدين فتصبا حرية التعب .مقيدة .وأدم لتفيا توصيات.
 -41وأهاد لبنا باعتماد تنة وطنية ملكافحـة الجتـار بالبشـر ،وبالتقـدم احملـرخ
هذه اةرائم وىلعادة تأهيل ضحايا الجتار .وأدَّم لبنا توصيات.

جمـال منـل

 -4٩وأه ــادت ليدتنش ــتاين باعتم ــاد نلي ــة وأائي ــة وطني ــة ملن ــل التع ــذيب لكنه ــا لحوـ ـ أ
مسأليت التعذيب وسوء املعاملة توـال مصـدر ألـق هـديد .ورحبـ بـاةهود الراميـة ىل مكافحـة
العنف ضد املرأة .وأدم ليدتنشتاين توصيات.
 -50وه ــجع ماليزي ــا كاخاتس ــتا عل ــل اخت ــاذ تن ـوات تن ــمن امتا ــال م سس ــا ا الوطني ــة
حلقــو اإلنســا للمبــادل املتعلقــة مبركــز امل سســات الوطنيــة (مبــادل بــاريس) .وأهــادت باخلنــة
الوطنيــة املتعلقــة بالجتــار بالبشــر ،وبــالنهوض حبقــو امل ـرأة والنفــل ،وبنصــال النوــام القنــائي
والقانوي .وأدم ماليزيا توصيات.
 -51وه ــجع مل ــديف كاخاتس ــتا علـ ــل ىلنش ــاء م ــالذات نمنـ ــة لن ــحايا العن ــف املنـ ــز .
وأهـادت باعتمـاد اخلـ الوطنيــة لـدعم األهـدا ذوي اإلعاأـة واخلنــة الوطنيـة ملكافحـة الجتــار
بالبشر .وأدم توصية.
 -52ولحا اةبل األسود أ املرأة دالة متايالا ناأصا احلياة السياسية وتساءل عن التداب.
املتدذة للقناء علـل القوالـب النمنيـة املتعلقـة بـدور كـل مـن املـرأة والرجـل .واسـتعلم عـن اخلنـ
الرامية ىل استكمال التصديق علل اتفاأية حقو األهـدا ذوي اإلعاأـة .وأـدم اةبـل األسـود
توصيات.
 -53وأعربـ هولنــدا عــن اســتمرار ألقهــا ىلخاء الننــا احملــدود لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن
الســتعراض الــدوري الشــامل الســابق .وأهــارت ىل تــدهور معاملــة مــا يســمل اةماعــات الدينيــة
"غ .التقليدية" ،وعدم ارتقائها ىل مستوو املعاي .الدولية .وأدم هولندا توصيات.
 -54وأهادت النروي باةهود الرامية ىل ىلصـال نوـام السـجو وباعتمـاد نليـة وأائيـة وطنيـة
ملنــل التعــذيب .وأعرب ـ عــن ألقهــا ىلخاء تــدهور حالــة حريــة التعبــ ،.ول ســيما فــرض أيــود علــل
وسائ اإلعالم املستقلة واإلمعا جترمي القذف .وأدَّم النروي توصيات.
 -55ورحب ـ باكســتا بــاةهود الراميــة ىل تعزيــز املســاواة بــني اةنســني ،ل ســيما احليــاة
العامة ،وبسن تشريعات جمال مكافحة العنف املنز  .ولحو التزام كاخاتستا بالوأاية من
داء السل .وأدم باكستا توصيات.
 -56ونوه ـ الفلبــني بــاةهود الراميــة ىل تــوف .مســتوو عــال مــن الرعايــة الصــحية للجميــل،
وبالتقــدم احملــرخ تعمــيم التعلــيم البتــدائي والاــانوي ومكافحــة العنــف املنــز  .ورحب ـ باعتمــاد
اخلنة الوطنية بشأ الجتار بالبشر .وأدم توصيات.
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 -51وأــال الوفــد ىلن ـ مــا مــن ديــن مهــيمن كاخاتســتا  ،وىل األديــا ليس ـ مقســمة ىل
أديا تقليديـة وأتـرو غـ .تقليديـة ،وىل القـانو يسـاوي بـني مجيـل األديـا املعاملـة واحلمايـة.
وذكـر أ ىلجـراء تســجيل اةماعــات الدينيــة ىلجـراء بســي وأ أــانو األنشــنة الدينيــة واةمعيــات
الدينية تتال للمعاي .الدولية ول ينته حقو أي طائفـة .وبعـد خيـارة املقـرر اخلـا املعـين حبريـة
الــدين أو املعتقــد عــام  ،2014الــيت نوــر تالهلــا بعــني الرضــا ىل الالئحــة التنويميــة املتعلقــة
باألنش ــنة الديني ــة ،جت ــري مش ــاورات م ــل ت ـراء بش ــأ ىلدت ــال تع ــديالت عل ــل أ ــانو األنش ــنة
الدينية.
 -51وذكــر الوفــد أ كاخاتســتا طــرف خمتلــف الصــكوك املتعلقــة حبمايــة حقــو النفــل.
وأــال ىل التش ـريعات تــوفر احلمايــة ،ل ســيما لألطفــال مــن الف ــات النــعيفة ،بينمــا يوجــد نوــام
مش ك بني الوكالت حلمايـة األطفـال الـذين يعـانو اإل ـال مـن التعـرض للعنـف وسـوء املعاملـة.
وتدعم ةنة تعىن حبماية حقو النفل اةهود املش كة بني الوكالت لتوف .اخلدمات الجتماعية
والنبيــة والقانونيــة وغ.هــا مــن اخلــدمات لألطفــال .ويــنمل القــانو اةنــائي اةديــد علــل املسـ ولية
اةنائي ــة ع ــن أعم ــال الس ــتغالل اةنس ــي أو الأتص ــادي لألطف ــال ،وتنفه ــم أو الجت ــار هب ــم،
ودارسة العنف عليهم .وحور القـانو العمـل مـل األطفـال مـدو احليـاة علـل مـن يـدا بارتكـاق
جرتة جنسية حـق طفـل .وأـال الوفـد ىل كاخاتسـتا بلغـ اهلـدف  2مـن األهـداف اإل ائيـة
لأللفية املتعلق بتعميم التعليم البتدائي .وعالوة علل ذل  ،تسجل كاخاتسـتا مسـتويات عاليـة
تنفيــذ برنــام حكــومي لتنــوير التعلــيم ينــمن جــودة
اإلملــام بــالقراءة والكتابــة وأــد هــرع
التــدريس مجيــل أحنــاء البلــد .ويتمتــل أطفــال املهـاجرين بــنفس احلقــو احلصــول علــل التعلــيم
الاــانوي والتقــين والتعلــيم العــا علــل أــدم املســاواة مــل مـواطين كاخاتســتا  .ويتســم معــدل ا ـرا
اإلنال التعليم بالرتفاع ،ىلذ تبـدو املسـاواة بـني اةنسـني واضـحة علـل صـعيد النوـام التعليمـي
ككل ،وتنم املدار الاانوية أعدادا كب.ة من املدرسات.
 -5٩وذكــر الوفــد أ القــانو اةنــائي اةديــد يرمــي ىل تعزيــز ثقــة اةمهــور نوــام العدالــة،
وتوســيل ص ــالحيات احمل ــاكم وتف ــد ع ــدد ن ــزلء الســجو  .وم ــن ه ــأ تن ــمني الق ــانو ف ــات
جديــدة مــن اةـرائم أ يســهم منــل اةرتــة ،وهــو يتنــمن فصــلني جديــدين عــن اةـرائم النبيــة
واةـرائم ذات الصــلة باحلاســوق .وحيوــر القــانو تقلــد املناصــب احلكوميــة الرميــة علــل مــن يــدا
بتهمــة الفســاد .ويركــز علــل التــداب .البديلــة للحرمــا مــن احلريــة ،فيمــا يشــدد العقوبــات املتعلقــة
باةرائم اخلن.ة.
 -60وفيما ممل املسائل املتعلقة بالتشه ،.أـال الوفـد ىل دعـوو التشـه .ل تقـام ىلل بنلـب
مــن امل ـواطن .وعلــل الــرغم مــن ورود موضــوع التشــه .القــانو اةنــائي فــن اإلج ـراءات ذات
الص ــلة داثل ــة لل ــدعاوو املدني ــة ،ول دور للم ــدعي الع ــام ه ــذه القن ــايا .وأه ــار ىل تبس ــي
القنـايا بصـورة أسـرع
ىلجراءات ىلأامة الدعوو من أجـل ايـة حقـو املـواطنني وضـما البـ
وأكل.
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 -61وعنـد توأيــف الشــدمل تتلــل عليـ حقوأـ ومسـ وليات بصــوت مســموع ول تقبــل األدلــة
الــيت يــد هبــا هــدمل حمتجــز بنريقــة تتعــارض مــل اإلجـراءات املعمــول هبــا .وأــد اســت ِ
حدل مبــدأ
ُ
التفــا علــل ىلبــداء التعــاو والتفــاوض لتدفي ــف العقوبــة ،ىل جانــب فــرض أيــود خمتلفــة عل ــل
اإلجراءات اةنائيـة .وقوـل حقـو املـواطنني وحريـا م باحلمايـة بفنـل اعتمـاد رأابـة أنـائية مـن
مــرحلتني ،ومجيــل التــداب .املعتمــدة متتاــل للتزامــات كاخاتســتا الدوليــة واحملليــة .ووــوخ النعــن
الق ـرارات الص ــادرة ع ــن امل ــدعي الع ــام ال ــذي نقل ـ بع ــد س ــلنات ىل احملكم ــة مبوج ــب الق ــانو
اةنائي اةديد.
 -62وتنو ــر احلكوم ــة حالي ـ ـا التص ــديق علـ ــل اتفاأي ــة حقـ ــو األه ــدا ذوي اإلعاأـ ــة،
وتتواصل اةهود لتلبية احتياجات األهدا ذوي اإلعاأة ،ل سيما احلصـول علـل اخلـدمات
اجملتمـ ــل .وتنـ ــمن
والوصـ ــول ىل وسـ ــائل النقـ ــل وتبـ ــين ج ـ ـ ىلوـ ــايب جتـ ــاه ه ـ ـ لء األهـ ــدا
السياسات الوطنية توف .مساعدة طبية حدياة ومعونة جمانية لنحايا اإلهعاع املنبعث من مننقة
سيميبالتينس اليت ههدت جتـارق نوويـة ،وىلعـادة تـأهيلهم ،وتنـمن هلـم كـذل احلصـول علـل
تعوينات واستحقاأات اجتماعية أترو.
 -63ويشـ .أــانو النقابــات العماليــة لعــام  2014بوضــو ىل تنوـيم احلركــة النقابيــة العماليــة
ايــة حقــو العمــال ومصــاحلهم .ووــوخ تشــكيل نقابــات عماليــة دو احلصــول
ويعــزخ دورهــا
علل ىلذ مسبق وووخ للنقابات العمالية احمللية أ تتوحد منومة واحدة.
 -64وتتمتل كاخاتستا بوجود جمموعة واسعة من وسـائ اإلعـالم معومهـا ل منـل إلدارة
أمر متا مجيل أحنائ .
الدولة .والبلد بصدد التحول ىل البث الرأمي ،والبث بواسنة السواتل ٌ
وتعمل الدولة علل توسيل ننا الوصول ىل اإلن ن وهـي تقـدم الـدعم لوسـائ اإلعـالم احملليـة
ملســاعد ا النتقــال ىل البــث عــر اإلن نـ  .واألمــر بتعليــق نشــا الوســيلة اإلعالميــة أو وأفـ
تكن أ يصدر عن مالكها أو عن احملكمة.
 -65وأه ـ ـ ــار الوف ـ ـ ــد ىل أ تن ـ ـ ــة العم ـ ـ ــل الوطني ـ ـ ــة اةدي ـ ـ ــدة حلق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــا ستوض ـ ـ ــل
للف ـ ة  ،2020-2015ويتــوتل أ تشــمل اخلنــة اةديــدة جــزءا تاص ـا يبــني التــداب .الالخمــة
حلماية حقو املدافعني عن حقو اإلنسا .
 -66وأعربـ ـ الرتغ ــال ع ــن أس ــفها ىلخاء خي ــادة ع ــدد اةـ ـرائم ال ــيت تس ــتوجب عقوب ــة اإلع ــدام
مبوجــب القــانو اةنــائي اةديــد .واستفســرت عــن التــداب .املزمــل اختاذهــا لتحســني احـ ام حقــو
املرأة واحلد من عدم املساواة بني اةنسني .وأدم الرتغال توصيات.
 -61ورحب مجهورية كوريا بوضل اخلنـة الوطنيـة لـدعم األهـدا ذوي اإلعاأـة ،وباملشـروع
الرامــي ىل ضــما فعاليــة الــدعاوو اةنائيــة املقدمــة بشــأ انتهــاك احلقــو الدســتورية ،وباعتمــاد
أانو البث اإلذاعي .وأدم توصيات.
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 -61ولح ــا الق ــاد الروس ــي م ــل الرتي ــا التق ــدم احمل ــرخ ققي ــق الوف ــا ب ــني اإلثني ــات
واألديا  ،والتنمية الأتصادية ،والستقرار السياسي ،وىلعمال احلق التعلـيم والصـحة واحلصـول
علل الرعاية الصحية ،فنالا عن قسني التشريعات الوطنية .وأدم توصيات.
 -6٩ورحب ـ الس ــنغال ب ــالوأف التتي ــاري لتنفي ــذ عقوب ــة اإلع ــدام ،وىلدراج موض ــوع حق ــو
اإلنس ــا املن ــاه الدراس ــية وتنفي ــذ اسـ ـ اتيجية كاخاتس ــتا لع ــام  .2050وأ ــدم الس ــنغال
توصيات.
 -10وه ــجع صـ ـربيا كاخاتس ــتا عل ــل قس ــني التشـ ـريعات واإلط ــار امل سس ــي ،م ــل أت ــذ
التوص ــيات املنباق ــة ع ــن الس ــتعراض بع ــني العتب ــار .ورحبـ ـ ب ــاةهود املبذول ــة ملكافح ــة العن ــف
املنـز  .ولحوـ اةهـود املبذولــة ملكافحـة التمييــز بـني اةنســني ووجـود حاجــة ىل وضـل سياســة
جنسانية أكل .وأدم صربيا توصيات.
 -11وأهـ ــادت س ـ ـ.اليو اهـ ــود كاخاتسـ ــتا للوفـ ــاء بالتزاما ـ ــا جمـ ــال حقـ ــو اإلنسـ ــا .
وهــجع كاخاتســتا علــل القنــاء علــل الالمســاواة اهليكليــة والتفرأــة الــيت تتعــرض هلــا امل ـرأة
مكا العمل ،وعلل توف .فر احلصول علل الرعاية النبية األساسية والتعليم واخلـدمات العامـة
للمهاجرين غ .املوثقني .وأدم توصيات.
 -12وأه ــادت س ــنغافورة بتحس ــني ف ــر احلص ــول عل ــل الرعاي ــة الص ــحية اةي ــدة ،وا ف ــاض
معدلت الوفيات النفاسية ووفيات الرضـل ،وارتفـاع عـدد النسـاء اللـوايت يشـغلن مناصـب عليـا
احلكومة والقناء ،والتقدم احملرخ جمال مكافحة العنف املنز  .وأدم سنغافورة توصيات.
 -13ولحوـ ســلوفينيا مــل القلــق تعــرض النســاء واألطفــال للعنــف ،وعــدم وجــود تشـريعات
جترم دارسة العنف ضـد املـرأة اميـل أهـكال  .واستفسـرت عمـا تنـوي كاخاتسـتا فعلـ مـن أجـل
مواءمة التشريعات املتعلقة حبرية وسـائ اإلعـالم مـل املعـاي .الدوليـة .وهـجع كاخاتسـتا علـل
مكافحة مجيل أهكال التمييز .وأدم سلوفينيا توصيات.
 -14ورحبـ ـ ىلس ــبانيا بالتق ــدم احمل ــرخ جم ــال مكافح ــة التميي ــز عل ــل أس ــا ن ــوع اة ــنس،
وتفد األسباق املوجبة لتنبيق عقوبة اإلعدام وىلنشاء نلية وأائية وطنية ملنل التعـذيب .وأـدم
ىلسبانيا توصيات.
 -15ولحوـ ـ ـ س ـ ــري لنك ـ ــا املس ـ ــاعي ال ـ ــيت تب ـ ــذهلا كاخاتس ـ ــتا لن ـ ــما ققي ـ ــق التنمي ـ ــة
الجتماعي ــة الأتص ــادية ،وأه ــادت بالت ــداب .املتد ــذة حلماي ــة حق ــو النف ــل .ورحبـ ـ ب ــاةهود
املبذولة ملكافحة اإلرهاق والجتار باألهدا  .وأدم توصيات.
 -16ورحــب الســودا باعتمــاد اخلنــة الوطنيــة لــدعم األهــدا ذوي اإلعاأــة والس ـ اتيجية
الرامي ــة ىل ققي ــق املس ــاواة ب ــني اةنس ــني .وأه ــاد بالتع ــديالت ال ــيت أدتل ـ عل ــل أ ــانو العم ــل
والقانو اةنائي .وأدم السودا توصيات.
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 -11ولحو السويد أ كاخاتستا تلغ عقوبة اإلعدام حت ا  .ووجهـ النتبـاه ىل
النتكاســات الــيت تعرض ـ هلــا حريــة التعبــ .وحريــة وســائ اإلعــالم .ولحو ـ أ كاخاتســتا
ختلف أينا عن ختفيف التشريعات املتعلقة حبرية التجمل .وأدم السويد توصيات.
 -11ورأت سويسـرا أ غمــوض العبــارات املســتددمة بعــد م ـواد القــانو اةنــائي املعــدل
مــن هــأن أ يعيــق نشــا املــدافعني عــن حقــو اإلنســا  .وأعرب ـ عــن ألقهــا ىلخاء عــدم كفايــة
العقوبات املفروضة علل مرتكيب التعذيب وسوء املعاملة .وأدم سويسرا توصيات.
 -1٩ولحوـ طاجيكســتا اإلهــاخات العديــدة الــيت حققتهــا كاخاتســتا تنفيــذ التزاما ــا
املتعلقــة حبقــو اإلنســا  .ورحب ـ باعتمــاد ل ـوائا تنويميــة جديــدة لتســجيل املهــاجرين وبــاةهود
الرامية ىل دعم األأليات القومية .وأدم توصيات.
 -10وأهــادت تايلنــد باسـ اتيجية ققيــق املســاواة بــني اةنســني وباملشــاريل الراميــة ىل القنــاء
عل ــل التميي ــز ض ــد األطف ــال املص ــابني بف ــ.و نقـ ـمل املناع ــة البشـ ـرية/اإليدخ وأس ــرهم .وحاـ ـ
كاخاتستا علل تسريل عملية التصـديق علـل اتفاأيـة حقـو األهـدا ذوي اإلعاأـة .وأـدم
تايلند توصيات.
 -11ورحب ـ ـ تركيـ ــا بنـ ــة العمـ ــل الوطنيـ ــة لتنفيـ ــذ توصـ ــيات السـ ــتعراض الـ ــدوري الشـ ــامل،
وباخلن الراميـة ىل قـديث نوـام ىلنفـاذ القـانو والقواعـد املتعلقـة بالتأهـ.ات املمنوحـة بغـرض
كل األسرة .وأعرب عن ألقها ىلخاء تنبيق نوام احلصمل علـل اسـتقدام العمالـة األجنبيـة ،ورأت
أن أد ي دي ىل التمييز .وأدم تركيا توصيات.
 -12وهــجع اململكــة املتحــدة لرينانيــا العومــل وأيرلنــدا الشــمالية كاخاتســتا علــل تنفيــذ
تنة عملها الوطنية بشأ حقو اإلنسا  .وأعرب عن ألقها ىلخاء القيود املفروضـة علـل اجملتمـل
املدي ،وعلل حرية التعب .واحلرية الدينية .وأدم توصيات.
 -13وأهـادت الوليـات املتحــدة األمريكيـة بـاةهود املبذولــة مـن أجـل التصــدي لإلفـالت مــن
العقــاق عــن دارســة التعــذيب وىلنشــاء نليــة وأائيــة وطنيــة .وأعرب ـ عــن تيبــة أملهــا ىلخاء القيــود
التشريعية املفروضة علـل حريـة التعبـ ،.وعلـل املنومـات الدينيـة والنقابـات العماليـة غـ .املسـجلة.
وأدم توصيات.
 -14وأهادت أوروغواي بتعاو كاخاتستا مل النوام الدو حلقو اإلنسا  ،ول سيما مـل
املكلف ــني بولي ــات ىلط ــار اإلج ـ ـراءات اخلاص ــة .ولحو ـ ـ التـ ــداب .الرامي ــة ىل قس ــني نوـ ــام
السجو ورحب با فاض معدلت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال .وأدم توصيات.
 -15وأه ــارت أوخبكس ــتا ىل التق ــدم احمل ــرخ جم ــال ىلنش ــاء نلي ــات وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا
وتعزيزهـا ،ويشـمل ذلـ متديـد وليـة أمــني املوـا  .ولحوـ مـل الرتيـا تعــاو كاخاتسـتا مــل
املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا ومــل املكلفــني بوليــات ىلطــار اإلج ـراءات اخلاصــة وهي ــات
األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات .وأدم توصيات.
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 -16ونوه ـ ـ مجهوري ــة فن ــزويال البوليفاري ــة بالتق ــدم احمل ــرخ تنفي ــذ التوص ــيات املنباق ــة ع ــن
الس ـ ــتعراض ال ـ ــدوري الش ـ ــامل .وأه ـ ــادت بالنو ـ ــام الص ـ ــحي الكاخاتس ـ ــتاي ،وبرن ـ ــام العم ـ ــل
لعام  ،2020والرنام احلكومي لعام  2020لتنوير التعليم .وأدم توصيات.
 -11وأهــادت أفغانســتا اهــود كاخاتســتا مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات املنباقــة عــن اةولــة
األو مــن الســتعراض الــدوري الشــامل ،واعتمــاد عــدد مــن ال ـرام والسياســات ،وتعزيــز وليــة
مفوض حقو اإلنسا  .وأدم توصيةا.
 -11ولحوـ اةزائــر التــداب .املتدــذة تــالل الفـ ة املشــمولة باةولــة األو مــن الســتعراض
الـدوري الشــامل حلمايـة حقــو اإلنسـا  ،مبــا ذلـ التـداب .املتدــذة لتحسـني مشــاركة املـرأة
عملية صنل القرار احلكومي والنهوض حبقو العمال املهاجرين واألأليات .وأدم توصيات.
 -1٩وه ــددت األرجنت ــني عل ــل تع ــاو كاخاتس ــتا م ــل املفوض ــية الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا
ونليات األمم املتحدة حلقو اإلنسا  ،وهجع كاخاتستا علـل اعتمـاد أـانو هـامل يتنـمن
تعريفا للتمييز املباهر وغ .املباهر .وأدم توصيات.
 -٩0ولحو أرمينيا مل الرتيا اةهود املبذولة حلماية حقو األأليات ،ومكافحة الجتار
بالبش ــر وض ــما احل ــق الص ــحة ع ــن طري ــق احلص ــول عل ــل الرعاي ــة النبي ــة اجملاني ــة .وأ ــدم
توصيات.
 -٩1ورحبـ ـ أسـ ـ اليا بالتق ــدم احمل ــرخ جم ــا ىلص ــال الس ــجو والقن ــاء عل ــل اس ــتددام
التعــذيب .وســلن النــوء علــل التـزام كاخاتســتا بشــنب الفـ اء والقــذف مــن أائمــة اةـرائم،
لكنه ــا لحوـ ـ م ــل القل ــق اس ــتمرار دارس ــة الن ــغو عل ــل الص ــحفيني املس ــتقلني وف ــرض أي ــود
عليهم .وأدم أس اليا توصيات.
 -٩2وأهــادت النمســا بننشــاء نليــة وطنيــة ملنــل التعــذيب عــام  2013وأعربـ عــن ألقهــا
ىلخاء ورود تقــارير عــن دارســة التعــذيب وســوء املعاملــة الســجو  ،وعــن انتكــا حريــة التعبــ.
وحرية اإلعالم .وأدم النمسا توصيات.
 -٩3ولحوـ أذربيجــا مــل الرتيــا تعزيــز التشـريعات وتعــاو كاخاتســتا الفعــال مــل نليــة
حقــو اإلنســا التابعــة لألمــم املتحــدة ،فن ـالا عــن األنشــنة الراميــة ىل صــو التعدديــة الدينيــة
واإلثنية .وأدم توصيات.
 -٩4ولحو ـ ـ ب ـ ــنغالديا الت ـ ـزام كاخاتس ـ ــتا حبماي ـ ــة حق ـ ــو اإلنس ـ ــا وتنفي ـ ــذ توص ـ ــيات
الســتعراض الــدوري الشــامل .وأهــادت بالتقــدم احملــرخ جمــا املشــاركة النســائية والتعلــيم .ورأت
أ مكافحة الفقر وعدم املساواة من اجملالت اليت تستدعي الهتمام .وأدم توصيات.
 -٩5ولحو بيالرو مل الرتيا تنفيذ التوصيات املنباقة عن السـتعراض األول ،وتعـاو
كاخاتس ــتا م ــل ا لي ــات الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا  ،واس ــتمرار اةه ــود س ــبيل قس ــني أـ ـوانني
حقو اإلنسا  .وأدم توصيات.
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 -٩6وهنأت بلجيكـا كاخاتسـتا علـل تعاوجـا املمتـاخ مـل اهلي ـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات
ومل املكلفني بوليات ىلطار اإلجراءات اخلاصة .وأدم توصيات.
 -٩1وأعرب البوسنة واهلرس عن تقـديرها للجهـود الـيت تبـذهلا كاخاتسـتا للتقيـد بالتزاما ـا
الدولية ولعتماد أانو اهلجرة وأانو عام  2011املتعلق باألنشنة الدينية .وأدم توصيةا.
 -٩1وأهـ ــادت الراخيـ ــل بالتـ ــداب .الراميـ ــة ىل احلـ ــد مـ ــن الفقـ ــر والبنالـ ــة وىل تعمـ ــيم التعلـ ــيم
البتدائي والاانوي .وهددت الراخيل علل أ ية مكافحـة التمييـز والعنـف ضـد النسـاء واملهـاجرين
والالج ني وطاليب اللجوء .وأدم توصيات.
 -٩٩ورحب ـ ـ ب ـ ــروي دار الس ـ ــالم مبب ـ ــادرة كاخاتس ـ ــتا الرامي ـ ــة ىل تعزي ـ ــز احل ـ ــق
الجتماعي ورأت اةهود الرامية ىل اية البي ة أمرا مشجعا .وأدم توصيات.

الن ـ ــما

 -100ورحب ـ كن ــدا بالتق ــدم احمل ــرخ جم ــال مكافح ــة الجت ـار ألغ ـراض الس ــتغالل اةنس ــي
والستغالل العمل .وحا كاخاتستا علل مواصلة تل اةهود .وأدم كندا توصيات.
 -101ولحو هيلي مواءمة م سسة أمـني املوـا مـل مبـادل بـاريس .وأالـ ىل اسـ اتيجية
كاخاتسـتا لعـام  2050ينبغــي أ تسـفر عــن قسـني ايـة مجيــل حقـو اإلنســا بالتعـاو مــل
نليات األمم املتحدة حلقو اإلنسا  .وأدم توصيات.
 -102ورحب ـ املكســي بالــدعوة الدائمــة الــيت وجهتهــا كاخاتســتا ىل املكلفــني بوليــات
ىلطــار اإلجـراءات اخلاصــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،وأهــادت بــاخلنوات املتدــذة لتنفيــذ التوصــيات
اليت أدمتها خمتلف هي ات حقو اإلنسا  .وأدم املكسي توصيات.
 -103وأهادت مجهورية كوريا الشـعبية الدتقراطيـة اـو التسـاما السـائد بـني اةماعـات اإلثنيـة
كاخاتس ـ ــتا وأه ـ ــارت ىل أ املـ ـ ـ متر الراب ـ ــل لزعم ـ ــاء األدي ـ ــا العاملي ـ ــة والتقليدي ـ ــة س ـ ــيعقد
كاخاتستا  .وأدم توصيةا.
 -104ولحو موريتانيا أ تنة العمل الوطنيـة حلقـو اإلنسـا للفـ ة  2012-200٩أـد
أرس ـ األســس حلمايــة حقــو اإلنســا واحلريــات األساســية .وأال ـ ىلجــا ت أــب اعتمــاد تنــة
جديدة تشمل اختاذ تداب .حلماية املدافعني عن حقو اإلنسا .
 -105وأه ــاد املغ ــرق بتع ــاو كاخاتس ــتا م ــل منوم ــة األم ــم املتح ــدة للنفول ــة (اليونيس ــيف)،
وبــاإلجراءات املتدــذة إلنشــاء نليــة وأائيــة وطنيــة ملنــل التعــذيب ،واألولويــة الــيت أعنيـ للحــق
بي ة صحية .وأدم املغرق توصيات.
 -106وأال الوفـد ىل هنـاك أكاـر مـن مائـة مجاعـة ىلثنيـة تتعـايا سـالم كاخاتسـتا  ،وىل
مثة تداب .سياسـاتية وتشـريعية قمـي حقـو ومصـاحل اةماعـات اإلثنيـة واألأليـات كافـة .وبـالنور
ىل اخل ــرة ال ــيت اكتس ــبتها كاخاتس ــتا وتقي ــيم املنوم ــات الدولي ــة ،مب ــا ذلـ ـ األم ــم املتح ــدة،
لسياسا ا الراميـة ىل ققيـق الوئـام بـني اإلثنيـات تقييمـ ا ىلوابيـ ا ،فنجـا علـل اسـتعداد لتقاسـم هـذه
اخلرة مل ا ترين.
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 -101وأال الوفـد ىل مجيـل هـكاوو التعـذيب ينوـر فيهـا املـدعي العـام الـذي يتلقـل الشـكاوو
ع ــن طري ــق ص ــندو بري ــد من ــمو موج ــود ك ــل مرف ــق م ــن مراف ــق الحتج ــاخ .وتتا ــل تعري ــف
التعــذيب املنصــو علي ـ أــانو اإلجـراءات اةنائيــة اةديــد لتفاأيــة مناهنــة التعــذيب وغــ.ه
مــن ضــروق املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالىلنســانية أو املهينــة .ول تقبــل األدلــة الــيت حيصــل
عليها عن طريق دارسة التعذيب .ومن حق ضحايا التعذيب احلصول علل تعويد.
 -101وردا علــل األسـ لة املتعلقــة حبريــة التجمــل ،أــال الوفــد ىل التشـريعات احملليــة بينـ احلالــة
اليت ووخ فيها تقييد حرية التجمل ،وهي تتقيد باملعاي .الدوليـة حلقـو اإلنسـا  .وضـرورة قسـني
التش ـ ـريعات احلاليـ ــة أمـ ــر مس ـ ـلَّم ب ـ ـ  ،ووـ ــري العمـ ــل علـ ــل قسـ ــني اإلطـ ــار التش ـ ـريعي للحريـ ــات
السـابق دو احلصـول علـل
الدتقراطية .وهناك العديد من الجتماعـات السـلمية الـيت نومـ
موافقة مسبقة .واملادة  400من أانو اإلجراءات اةنائية تنمل علل عقوبات أتف فيمـا يتعلـق
بانتهاك أانو الجتماعات العامة مقارنة بالقانو السابق.
 -10٩وأهـار الوفـد ىل اســتحدال نليـة وأائيــة وطنيـة ملنــل التعـذيب مجيــل أمـاكن الحتجــاخ
وىل ىلنشـاء جملــس تنســيقي أعنــاؤه مــن اجملتمــل املــدي حصـرا ،وينــم حمــامني وأطبـاء وأتصــائيني
اجتمــاعيني .وأــال ىل األهــدا الــذين يعملــو لــدو ا ليــة الوأائيــة الوطنيــة تتــا هلــم ىلمكانيــة
الوصــول دو أيــود ىل جمموعــة واســعة مــن أمــاكن الحتجــاخ ،وأــد تصص ـ م ـوارد كبــ.ة هلــذه
ا لية.
 -110وت ــالل الف ـ ة أي ــد الس ــتعراض ،اعتم ــدت ةن ــة التنس ــيق الدولي ــة للم سس ــات الوطني ــة
لتعزيــز و ايــة حقــو اإلنســا مفــوض حقــو اإلنســا (أمــني املوــا ) .ويعمــل مفــوض حقــو
اإلنسا مباهرة مل نليات حقو اإلنسا التابعة لألمـم املتحـدة ،وجملـس أوروبـا ،ومـل عـدد مـن
املنومــات غــ .احلكوميــة ،مبــا ذل ـ منومــة هيــومن رايــتس ووتــا .ومــن املتوأــل أ تتواصــل
اةهــود الراميــة ىل مواءمــة هــذه ا ليــة مــل مبــادل بــاريس مــل أتــذ التوصــيات الــيت أــدمتها الوفــود
أثناء الستعراض بعني العتبار.
 -111وقدل الوفد عن ارتياد األطفال ذوي اإلعاأة القادرين علل الدراسـة مـدار ىلصـالحية
ومراكــز متدصصــة بينمــا يتلقــل البــاأي تعلــيمهم املنــزل .وأــال ىل ال كيــز انصــب بوجـ تــا
علــل التعلــيم اةــامل ،وىل الرنــام احلكــومي لتنــوير النوــام التعليمــي يتنــمن أهــداف ا ترمــي ىل
ـجل األطف ــال ال ــذين يتلق ــو تعل ــيمهم املن ــزل دورات
ىلنش ــاء من ــاطق للتعل ــيم اة ــامل .ويس ـ َّ
در ُ املناه الدراسية نفسها ةميل األطفـال ،بغـد النوـر عـن نـوع اةـنس،
التعليم عن بعد .وتُ َّ
ومجيعهم يتلقل دورة دراسية تسمل "معرفة الذات" ،وتركز علل القيم الجتماعيـة ،ودور األسـرة،
واملسائل اةنسانية.
 -112وأ ــد انن ــم كاخاتس ــتا ىل اتف ــاأييت منوم ــة العم ــل الدولي ــة رأ ــم  131بش ــأ احل ــد
األدىن لس ــن الس ــتددام ،ورأ ــم  112بش ــأ حو ــر أسـ ـوأ أه ــكال عم ــل األطف ــال واإلجـ ـراءات
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الفورية للقناء عليها .ووضع احلكومة أائمـة بـأنواع العمـل الـذي حيوـر علـل األطفـال مزاولتـ ،
مبا ذل األعمال الزراعية ،وهددت املس ولية اةنائية عن استغالل عمالة األطفال.
 -113ورحــب الوفــد بعبــارات التقــدير الــيت أدل ـ هبــا الوفــود بشــأ ىلصــال النوــام القنــائي.
وأال ىل نوام العدالة يقوم علل مبادل استقاللية القناء واملساواة أمام القـانو وافـ اض الـراءة.
وأهار ىل أ املنتدو الأتصـادي العـاملي لحـا ،عـام  ،2013ىلدتـال قسـينات علـل نوـام
العدالــة كاخاتســتا  ،ول ســيما اتتيــار القنــاة عــن طريــق ىلج ـراء مســابقة عامــة وىلرســاء نوــام
ه ــفاف ومت ــا للجمي ــل يعتم ــد عل ــل اس ــتددام التكنولوجي ــا احلديا ــة ويت ــيا تس ــوية املناخع ــات
ايــة حقــو اإلنســا
بأســاليب بديلــة .وأــانو اإلجـراءات اةنائيــة اةديــد يعــزخ دور احملكمــة
ودور املــدعل علي ـ اإلج ـراءات القانونيــة .وأــد اعتمــدت معــاي .دوليــة بشــأ تــدريب القنــاة
وم هال م.
 -114وأهارت كاخاتستا ىل تدفق األجانب وفعالية التداب .اإلدارية الرامية ىل تقدمي الدعم
هلــم ومواصــلة النهــوض بأوضــاعهم ،وكــذل ىل اخلنـوات اإلوابيــة املتدــذة لجتــذاق الســتامار
األجنــيب ،وهــي تشــمل تنقــيا سياســة اهلجــرة وتنبيــق نوــام الســفر بــدو تأهــ.ة الــدتول علــل
املدنيني من بعد البلدا الذين يقصدو البلد هبدف الستامار والسياحة.
 -115و تنف كاخاتستا تدتل ىلصالحات علل نوام السجو هبـدف مواءمتـ مـل املعـاي.
الدوليــة .واحملتجــزو يتمتعــو  ،عملي ـا ،اميــل احلقــو املنصــو عليهــا الدســتور والتش ـريعات
احمللية .وأه .ىل تداب .هت ،ل سـيما مالءمـة املرافـق مـل املعـاي .الدوليـة ،ويشـمل ذلـ ىلدتـال
قس ــينات عل ــل اخل ــدمات النبي ــة ،وىلع ــادة النو ــر مع ــاي .تغذي ــة األه ــدا أي ــد الحتج ــاخ،
ول سيما النساء واألطفال واألهدا ذوي اإلعاأة.
 -116وه ــدد الوف ــد عل ــل خمتل ــف الت ــداب .املتد ــذة ملعاة ــة ومن ــل العن ــف املن ــز  ،مب ـا ذلـ ـ
اعتمــاد أ ـوانني وأائيــة ،وىلنشــاء مراكــز أخمــات تتلقــل الــدعم مــن الدولــة ،وختصــيمل ت ـ اتصــال
مباهر هلذا الغرض .وفيما ممل التداب .املتصلة بالستغالل اةنسي للقصر ،أهارت كاخاتستا
ىل اللتزام املستمر بتحسني التشريعات وتعزيز األحكام ،وىل رفل سـن املسـ ولية اةنائيـة .وذكـر
الوفد تداب .وأائية عدة ترمي ىل مكافحة الجتار بالبشر وأهار ىل توصيات املقرر اخلا املعين
مشـروع للدنـة احلكوميـة
بأهكال الر املعاصرة ،مبا ذل أسـباهبا وعواأبهـا ،الـيت أُدرجـ
للف ة .2011-2015
 -111وســل الوفــد النــوء علــل العديــد مــن السياســات وال ـرام الــيت نـُ ِّفــذت لتحســني فــر
األمهات واألطفال احلصول علل الرعاية الصحية .وأـال ىل احلكومـة اختـذت تـداب .مـن أجـل
احلد من معدل وفيات الرضل علل مدو السنوات اخلمس املاضية وبلوغ اهلدف املتمال تـوف.
كامــل تــدمات الصــحة اإلهابيــة حبلــول عــام  .2015وفيمــا مــمل العمــال املهــاجرين ،أهــارت
كاخاتس ـ ــتا ىل جمموع ـ ــة جدي ـ ــدة م ـ ــن اإلجـ ـ ـراءات وىل قس ـ ــني التش ـ ـريعات لتش ـ ــغيل العم ـ ــال
األجانب.
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 -111ورحــب الوفــد بالتعليقــات اإلوابيــة علــل اإلهــاخات الــيت حققتهــا كاخاتســتا جمــال
السياسات اةنسانية وجدد تعهد بلده بتنفيذ التزامات مبوجب اتفاأية القنـاء علـل مجيـل أهـكال
التمييـز ضــد املـرأة وسـائر السياســات الدوليــة ذات الصـلة .أمــا بالنســبة ملسـألة الــزواج املبكــر ،فقــد
أه ــار الوف ــد ىل ورود أحك ــام ص ــرحية التش ـريعات قو ــر ذل ـ وك ــذل ىل اة ـزاءات اةنائي ــة
املنبقة علل حالت التتناف والزواج القسري.
 -11٩وفيمــا مــمل التصــديق علـل الروتوكــول التتيــاري الاــاي امللحــق بالعهــد الــدو اخلــا
بــاحلقو املدنيــة والسياســية ،أهــار الوفــد ىل مــا يننــوي علي ـ ذل ـ مــن التزامــات ماليــة أــائال ىل
النن ــمام ىل الروتوك ــول س ــينور في ـ عن ــدما يص ــبا باإلمك ــا الوف ــاء بتل ـ اللتزام ــات بص ــورة
واأعية.
 -120وأهار الوفد ىل أ العديد من التوصيات تتعلق بالقوانني اةنائية .وأـال ىل كاخاتسـتا
اعتمدت جُ ُجا جديدة متاما القانو اةنائي وأانو اإلجراءات اةنائية ،و ا أانونـا جديـدا
ســيدتال حي ــز النف ــاذ ك ــانو الااي/ينــاير  .2015وعلي ـ  ،س ــيكو مبق ــدور كاخاتس ــتا أ
تبلغ ،تالل ف ة متابعة الستعراض ،عما ققق من ىلهاخات هذا اجملال.
 -121وفيما ممل التصديق علل نوام روما األساسي للمحكمـة اةنائيـة الدوليـة ،أهـار الوفـد
ىل املمارسات القانونية اليت تتبعهـا احملكمـة وطـول ىلجراءا ـا حاليـا .وأـال ىل كاخاتسـتا سـتتابل
ما ينرأ من تنورات علل احملكمة أبل أ تتدذ أرارا بشأ الننمام ىلليها.
 -122وأهارت كاخاتستا ىل خيارتني سيقوم هبما املقرر اخلا املعين باحلق حرية التجمـل
الســلمي وتكــوين اةمعيــات واملقــرر اخلــا املعــين با ثــار امل تبــة جمــال حقــو اإلنســا علــل
ىلدارة املواد والنفايات اخلنرة والتدلمل منها بنريقة سليمة بي يا .وذكر الوفد بالدعوة الدائمة اليت
وجهتهــا كاخاتســتا  ،عــام  ،200٩ىل مجيــل املكلفــني بوليــات ىلطــار اإلجـراءات اخلاصــة
جمللس حقو اإلنسا .
 -123و اخلت ــام ،أك ــد الوف ــد جم ــددا الت ـزام كاخاتس ــتا بعملي ــة الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل
وأعرق عن هكره ةميل الوفود علل مشاركتها النشنة جلسة التحاور.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -124تحظى التوصيات التالية بتأييد كازاخستان التي ترى أنها نُ ِّفذت أصالا:

اعتم اد ت دابير تش ريعية لتج ري التع ذيب والعن ف ض د الم رأة
1-124
واالتجار باألشخاص تمشيا مع المعايير الدولية (المكسيك)؛

__________

**
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تس ريع التنفي ذ الفع اس لس ص توص يات ا دمتها الجمهوري ة التش يكية
2-124
ف ي اال ار االس تعراض ال دوري الش امل وا لته ا كازاخس تان ف ي ع ا 0202
(الجمهورية التشيكية)؛
اعتم اد تش ريعات لمكافح ة التميي ز ال س يما التميي ز ض د الم رأة
3-124
وتض مينها الي ات لت وفير الحماي ة الفعال ة وف رص الوص وس ال ى س ل االنت ا
القانوني (األرجنتين)؛
تعري ف الج را الجنا ي ة وخ وص ا الج را المن وص عليه ا ف ي
4-124
الم ادة  061م ن الق انون الجن ا ي والمتعلق ة ب التحريا عل ى الع داء أو الش قاق
القومي أو اإلثن ي أو العرا ي أو الح ن م ن الش ر والكرام ة الق وميين أو اإلس اءة
الى المشاعر الدينية للمواالنين وذلك ال قا للقانون الدولي لحقوق اإلنس ان م ع
ايالء اهتما خاص للحق في حرية التع ير (ال رازيل)؛
وض ع تعري ف واض للج را المن وص عليه ا بموج ب
5-124
المادة  061من القانون الجن ا ي مث ل التح ريا عل ى الكراهي ة أو الش قاق عل ى
أس س اثني ة أو عراي ة أو تحقي ر الش ر الق ومي والح ن م ن الكرام ة الديني ة
والمعتقدات لكي تكون متماشية مع المعايير الدولية لحرية التع ير (شيلي)؛
سن تشريعات محددة تحظر التمييز ضد المرأة وعلى أساس الميل
6-124
الجنس ي ووض ع نظ ا يت ي لجمي ع األف راد امكاني ة اإلب الع ع ن ح االت التميي ز
بطريقة امنة والوصوس الى س ل االنت ا (كندا)؛
1-124
المرأة (الهند)؛

تعزيز حماية المرأة بالنظر في سن اانون محدد يتعل ق ب العنف ض د

تعزيز اإلالار التشريعي عن الريق تج ري جمي ع أش كاس العن ف ض د
1-124
الم رأة والطف ل بم ا ف ي ذل ك العن ف داخ ل األس رة وت وفير الهياك ل األساس ية
إليواء الضحايا (بلجيكا)؛
٩-124
(سلوفينيا)؛

تنق ي التش ريعات لك ي تش مل العن ف ض د الم رأة بجمي ع أش كال

 10-124س ن مش روع ا انون بش أن العن ف المنزل ي يمتث ل تمام ا للمع ايير
الدولية لحقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
11-124
(سيراليون)؛
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 12-124تنق ي ا انون اإلج راءات الجنا ي ة بم ا يت ي توزي ع ال الحيات ب ين
اال ّدع اء وال دفاع بق در أك ر م ن المس اواة (المملك ة المتح دة ل ريطاني ا العظم ى
وأيرلندا الشمالية)؛
 13-124تنقي اانون اإلجراءات الجنا ية من أجل تعزيز دور محامي الدفاع
وتوسيع صالحيات اضاة التحقيق في اإلجراءات الجنا ية (الجمهورية التشيكية)؛
 14-124الحرص في االتفااات المتعلقة بمراا ة الهجرة وتسلي المطل وبين
عل ى حماي ة حق وق األش خاص المعني ين بض مان س المته ال دني ة وع د انته ا
الحق في تط يق اإلجراءات القانونية الواج ة (فرنسا)؛
 15-124تكثي ف الجه ود لك ي ال يس م ف ي الممارس ة العملي ة باس تخدا
االعترافات التي يح ل عليها عن الري ق ممارس ة التع ذيب أو هي ر م ن األس اليب
هير القانونية كدليل اث ات (أوروهواي)؛
 16-124ضمان اج راء تحقيق ات فوري ة ونزيه ة وش املة ف ي جمي ع الش كاوى
المتعلقة بالتعذيب وهير من ضروب سوء المعاملة (أوروهواي)؛
 11-124وض ع الي ة تحقي ق مس تقلة لتحقي ق الفعالي ة ف ي من ع ممارس ة
التع ذيب وس وء المعامل ة أثن اء االحتج از وت دريب الم و فين وض مان التمثي ل
القانوني الفعاس وس ل االنت ا للمحتجزين (ألمانيا)؛
 11-124تعزي ز االي ات المحلي ة لمن ع االحتج از هي ر الق انوني ف ي م اني
أجهزة انف اذ الق انون ع ن الري ق تض مين التش ريعات الجنا ي ة عقوب ات تتعل ق بس وء
السلو /السلو هير اانوني بما في ذلك استخدا العنف (الاجيكستان)؛
 1٩-124الس مار للم راا ين ال دوليين المس تقلين بالوص وس ال ى مراف ق
االحتج از بن اء عل ى اش عار مس ق ي له ا ل فت رة معقول ة فض الا ع ن م نحه
الحق في التحدث الى الس جناء عل ى انف راد م ن أج ل رص د االمتث اس لاللتزام ات
الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء (هولندا)؛
 20-124معالج ة مس ألة ت زويم األالف اس معالج ة فعال ة ع ن الري ق تش جيع
الفتيات على مواصلة تعليمهن الى م ا بع د المرحل ة الثانوي ة ووض ع ا وانين إلنه اء
اهرة الزواج القسري الم كر لألالفاس (سيراليون)؛
 21-124اج راء اس تعراض ش امل لق انون ع ا  0200المتعل ق بالجمعي ات
الدينية بهد ضمان امتثال لاللتزامات الدولية لكازاخستان (أيرلندا)؛
22-124
(أوروهواي)؛
20
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 23-124من الجماع ات الديني ة يهي ر التقليدي ةي نف س الحق وق الت ي تتمت ع
به ا س ا ر الجماع ات ف ي الممارس ة العملي ة والس مار له ا بممارس ة أنش طتها
السلمية دون تدخل من الحكوم ة وف ق م ا ن ي علي الق انون ال دولي وبن اء عل ى
ما أوصي ب في االستعراض السابق (هولندا)؛
24-124
(التفيا)؛

مواص لة جهوده ا لض مان حماي ة حري ة التع ي ر بموج ب الق انون

 25-124تعديل أحكا الق انون الجن ا ي لالمتث اس لاللتزام ات الدولي ة الوااع ة
على ال لد في مجاس حقوق اإلنسان بشأن الحق في حرية التع ير (النمسا)؛
 26-124وض ع ح د للممارس ة المتمثل ة ف ي اه الق أو ايق ا أو من ع
مط وع ات المعارض ة وم ادرها عل ى اإلنترن ص وض مان التمت ع بحري ة التع ي ر
والتجمع السلمي على اد المساواة (السويد)؛
 21-124اتخاذ تدابير فعالة لضمان حرية التع ير واستقاللية وسا ن اإلعال
بم ا ف ي ذل ك وس ا ن اإلع ال الت ي تع ر ع ن مواا ف نقدي ة وض مان حماي ة
ال حفيين والمدونين والم دافعين ع ن حق وق اإلنس ان ووس ا ن اإلع ال المس تقلة
وعمله من االعتداء والترهيب (الجمهورية التشيكية)؛
 21-124ض مان بيئ ة امن ة ومواتي ة لل حفيين تم ّك نه م ن ممارس ة عمله
ب ورة مس تقلة ودون ت دخل ال م ّرر ل وزي ادة الت دابير الرامي ة ال ى من ع تعرض ه
لالعتداء والعنف (ايطاليا)؛
 2٩-124تعزي ز جهوده ا بش أن حري ة ال حافة وحري ة التع ي ر وحري ة التجم ع
وتكوين الجمعيات (اليابان)؛
 30-124اتخ اذ جمي ع الت دابير الالزم ة الت ي تكف ل ف ي جمي ع الظ رو
االحت را الكام ل للح ق ف ي حري ة التع ي ر والح ق ف ي حري ة اإلع ال باعت ارهم ا
عناصر أساسية لقيا مجتمع مدني نشين ومزدهر (فرنسا)؛
 31-124رف ع ع دد ووتي رة عملي ات تفت يو أم اكن العم ل وال س يما ف ي
القط اع األول ي عل ى أن يق و به ا مفتش ون يتمتع ون بالت دريب الك افي دون اش عار
مس ق تمشيا مع التزامات كازاخستان الدولية (اس انيا)؛
 32-124ضمان المس اواة ف ي الح وس عل ى التعل ي لجمي ع األالف اس بم ن
ف يه أالف اس المه اجرين والالجئ ين وذل ك بقلن اء الش رو القانوني ة واإلداري ة
المس قة مثل شر اإلاامة (هنناريا)؛
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 33-124التقي د بم دأ ع د اإلع ادة القس رية تقي دا ال اس تثناء في اذا ك ان
الشخي يواج خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة (أوروهواي)؛
 34-124التمس ك بم دأ ع د اإلع ادة القس رية والح رص عل ى أن تت ار
لجمي ع ال ال ي اللج وء امكاني ة االس تفادة م ن اج راءات تحدي د مرك ز الالج دون
تأخير على نحو عادس وب ورة فردية (ال رازيل)؛
 35-124النظ ر ف ي ب دء تنفي ذ اس تراتيجية بش أن اال ار ا انوني ش امل لمن ع
التميي ز الق ا عل ى أس اس ن وع الج نس وف ي تحس ين دور الم رأة ف ي المجتم ع
(صربيا)؛
 36-124بذس ا ارى جهدها إلصالر التشريعات المتعلقة بمكافحة مع دس
تعرض المرأة للعنف المنزلي المرتفع نس ي ا وضمان اج راء تحقي ق فع اس ف ي تل ك
االنتهاكات ومقاضاة مرتك ي هذ األفعاس (جمهورية كوريا)؛
 31-124مواص لة تنق ي التش ريعات المعم وس به ا حالي ا ف ي مج اس مكافح ة
االتج ار باألش خاص م ن أج ل زي ادة فعالي ة المالحق ة القض ا ية ع ن ه ذ الج را
(ايران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 31-124ت وفير حماي ة فعلي ة لألس رة باعت اره ا الوح دة الط يعي ة واألساس ية
للمجتمع وذلك وفقا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان (م ر)؛
 3٩-124مناهضة النزوع الى امع حرية التع ير المتمثل ف ي ف رض اي ود عل ى
وسا ن اإلعال ضمن جملة أمور أخرى واتخاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزامه ا
بتهيئة بيئة تعزز حرية التع ير (النرويم)؛
 40-124اتخ اذ الخط وات الالزم ة لض مان ع د تقيي د الح ق ف ي التجم ع
السلمي (النرويم)؛
 41-124الس مار ب قجراء تحقيق ات مس تقلة ف ي جمي ع اض ايا التع ذيب
المزعوم ة ومعاا ة مرتك ي أعم اس التع ذيب بعقوب ات مناس ة تراع ي االلتزام ات
الدولية لكازاخستان (سويسرا)؛
 42-124اعتماد اانون شامل لمكافح ة التميي ز ومتابع ة التوص يات ال ادرة
ع ن ك ل م ن لجن ة القض اء عل ى التميي ز العن ري واللجن ة المعني ة بالقض اء عل ى
التمييز ضد المرأة (شيلي)؛
 43-124اعتماد تشريع شامل بشأن التمييز ال سيما التمييز ضد الم رأة فض الا
عن اعتم اد ت دابير تكميلي ة ترم ي ال ى تثقي ف الس كان والمعاا ة عل ى ممارس ة التميي ز
وخطاب الكراهية ومكافحة اإلفالت من العقاب في هذا المجاس (بلجيكا)؛
22
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 44-124انشاء الية فعالة ومستقلة إلجراء تحقيقات فورية ومس تقلة وش املة
في جميع ادعاءات التعذيب (الج ل األسود)؛
 45-124ض مان اج راء تحقيق ات فوري ة ونزيه ة ف ي االدع اءات المتعلق ة
بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة ومحاس ة الجناة (النمسا)؛
 46-124تمك ين الجماع ات الديني ة م ن ممارس ة الع ادة ونش ر معتق داتها
الدينية بحرية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 41-124ض مان ادخ اس تنيي رات عل ى اانونيه ا الجن ا ي والم دني والن اء
تج ري االفت راء والق ذ وحماي ة الحري ات اإلعالمي ة وحري ة التع ي ر بم ا ف ي ذل ك
للمنظمات هير الحكومية (أستراليا).
 -125وتحظى التوصيات التالية بتأييد كازاخستان التي ترى أنها ايد التنفيذ:
وضع اللمس ات األخي رة عل ى عملي ة الت ديق عل ى اتفااي ة حق وق
1-125
األشخاص ذوي اإلعااة (م ر)؛
اتم ا اج راءات الت ديق عل ى اتفااي ة حق وق األش خاص ذوي
2-125
اإلعااة (العراق)؛
اس تكماس عملي ة الت ديق عل ى اتفااي ة حق وق األش خاص ذوي
3-125
اإلعااة (الجزا ر)؛
مواص لة اتخ اذ الخط وات الالزم ة للت ديق عل ى اتفااي ة حق وق
4-125
األشخاص ذوي اإلعااة (اليابان)؛
مواص لة العم ل م ن أج ل التعجي ل بالت ديق عل ى اتفااي ة حق وق
5-125
األشخاص ذوي اإلعااة (االتحاد الروسي)؛
اس تكماس عملي ة الت ديق عل ى اتفااي ة حق وق األش خاص ذوي
6-125
اإلعااة دون ابطاء (كينيا)؛
اس تكماس عملي ة الت ديق عل ى اتفااي ة حق وق األش خاص ذوي
1-125
اإلعااة (جمهورية كوريا)؛
1-125
(اس انيا)؛

الت ديق عل ى اتفااي ة حق وق األش خاص ذوي اإلعاا ة (هنناري ا)

الت ديق عل ى ال روتوك وس االختي اري للعه د ال دولي الخ اص
٩-125
بالحقوق االات ادية واالجتماعية والثقافية (ال رتناس) (أوروهواي) (األرجنتين)؛
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 10-125مواصلة ادخ اس تحس ينات تدريجي ة عل ى التش ريعات المحلي ة وفق ا
لاللتزامات الدولية لكازاخستان (االتحاد الروسي)؛
 11-125تمديد والية أمين المظ ال المعن ي بحق وق اإلنس ان وفق ا للم ادة 0
من م ادئ باريس وضمان استقالل (ألمانيا)؛
 12-125مض اعفة جهوده ا ف ي مج اس تعزي ز ماسس ة أم ين المظ ال به د
تحقيق االمتثاس الكامل لم ادئ باريس (اندونيسيا)؛
 13-125تس ريع عملي ة مواءم ة مرك ز مف وض حق وق اإلنس ان م ع م ادئ
باريس وتعزيز والية المفوض امتثاالا لم ادئ باريس (أفنانستان)؛
14-125
(شيلي)؛

تعزي ز والي ة مف وض حق وق اإلنس ان وض مان اس تقالل الكام ل

15-125
(باكستان)؛

المض ي ف ي تعزي ز مفوض ية حق وق اإلنس ان امتث االا لم ادئ ب اريس

 16-125زيادة تعزيز والية ماسستها الوالنية لحقوق اإلنسان وت وفير الم وارد
الالزمة لها لكي تعمل بشكل مستقل (ماليزيا)؛
11-125

تعزيز ادرات االيات الوالنية لحقوق اإلنسان (أوزبكستان)؛

11-125

انشاء الية ماسسية لزيادة تعزيز حماية الطفولة (الهند)؛

 1٩-125انش اء مكت ب مس تقل ف ي ماسس ة أم ين المظ ال يعن ى بحق وق
الطفل (االتحاد الروسي)؛
 20-125مواص لة جهوده ا إلنش اء مكت ب أم ين المظ ال المعن ي بحق وق
الطفل (ايران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 21-125اس تحداث مكت ب يعن ى بحق وق الطف ل ف ي ماسس ة أم ين المظ ال
من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها على نحو فعاس (المنرب)؛
 22-125تطوير العالاات الخارجية التي تقيمه ا اليته ا الواا ي ة الوالني ة لمن ع
التعذيب مع الماسسات الوالنية لحقوق اإلنسان (االتحاد الروسي)؛
 23-125تقاس الخ رة الت ي اكتس تها ف ي انش اء االي ة الوالني ة المس تقلة
لمنع التعذيب وهي خ رة يمك ن أن تعتم د باعت اره ا م ن الممارس ات الجي دة ف ي
مجاس منع التعذيب (المنرب)؛
 24-125تحس ين ا درة االي ة الوالني ة لمن ع التع ذيب عل ى العم ل ع ن الري ق
تكثيف الزيارات الى مراكز االحتجاز ومخافر الشرالة (اس انيا)؛
24
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 25-125مواص لة جهوده ا الرامي ة ال ى وض ع خط ة العم ل الوالني ة لحق وق
اإلنسان وتنفيذها (ايران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 26-125المض ي ف ي ادخ اس مزي د م ن التحس ينات ف ي مج اس حماي ة وتعزي ز
حقوق اإلنسان في ال لد (أذربيجان)؛
 21-125مواص لة تط ي ق نه م ج امع ف ي تنفي ذ ال رامم الوالني ة المتعلق ة
بالعمالة(( )1بيالروس)؛
 -21-125مواص لة تعزي ز وحماي ة حق وق اإلنس ان ف ي جمي ع القطاع ات
(جي وتي)؛
2٩-125

مواصلة جهودها اإليجابية لتعزيز حقوق اإلنسان (السنناس)؛

 30-125مواص لة تنفي ذ ال رن امم الحك ومي المعن ون يخارال ة الري ق العم ل
لعا 0202ي (كوبا)؛
 31-125مواصلة الجهود الرامية الى الحفاظ على ج و الو ا والتس ام ب ين
مختلف الجماعات اإلثنية والدينية في ال ل د واال الع بل دان أخ رى عل ى تجربته ا
الجيدة في هذا المجاس (ال ين)؛
32-125
(ال ين)؛

مواص لة تكثي ف الجه ود المتعلق ة بحماي ة حق وق الطف ل وم الح

 33-125النظ ر ف ي وض ع ماش رات تتعل ق بحق وق اإلنس ان عل ى نح و
م ا ااترحت المفوض ية باعت اره ا أداة تت ي اج راء تقي ي أكث ر دا ة واتس ااا
للسياسات الوالنية المت عة في مجاس حقوق اإلنسان (ال رتناس)؛
 34-125المض ي ا دما ف ي تنفي ذ سياس تها الحكومي ة الرامي ة ال ى ض مان
االنس جا ف ي العالا ات ب ين اإلثني ات واألدي ان واال الع ال ل دان األخ رى عل ى
ممارساتها الممتازة (جمهورية كوريا الشع ية الديمقراالية)؛
 35-125مواص لة تعاونه ا م ع الي ات األم المتح دة وهيره ا م ن االي ات
الدولية لحقوق اإلنسان م ن أج ل تخط ي العق ات والتح ديات الت ي ال ت زاس اا م ة
(جمهورية الو الديمقراالية الشع ية)؛

__________

()1
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36-125

مواصلة التعاون النشن مع اليات حقوق اإلنسان (أذربيجان)؛

31-125
تمييز (الهند)؛

مواص لة ات اع سياس ة االحت را والتس ام تج ا جمي ع األدي ان دون

نمل التوصية كما تلي أثناء جلسة التحاورا مواصلة تنبيق ج جامل

تنفيذ الرام الوطنية.
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 31-125مواص لة اتخ اذ الت دابير الالزم ة لمكافح ة ع د المس اواة ب ين
الجنسين بجميع أشكال (باكستان)؛
 3٩-125مواص لة جهوده ا اإليجابي ة ف ي مج اس تنفي ذ اس تراتيجية المس اواة
ب ين الجنس ين للفت رة  0206-0226واتخ اذ ت دابير لزي ادة مش اركة الم رأة ف ي
الحياة العامة والسياسية (ماليزيا)؛
 40-125تعزي ز الجه ود الرامي ة ال ى تحس ين وض ع الم رأة ومكافح ة التميي ز
والعنف ضد النساء واألالفاس (سري النكا)؛
 41-125مواص لة تحس ين الظ رو االجتماعي ة واالات ادية للقض اء عل ى
عد المساواة تمشيا مع اإلصالحات األخيرة التي أجرتها الحكومة (بننالديو)؛
42-125

الناء عقوبة اإلعدا (السويد)؛

43-125

الناء عقوبة اإلعدا (ال رتناس)؛

44-125

الناء عقوبة اإلعدا (ألمانيا)؛

45-125

الناء عقوبة اإلعدا (سلوفينيا)؛

46-125

الشروع في الناء عقوبة اإلعدا (اس انيا)؛

41-125
(ايطاليا)؛

اإلبقاء على الواف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدا تمهيدا إللنا ها

 41-125تكثي ف الجه ود الرامي ة ال ى مكافح ة التع ذيب ع ن الري ق تط ي ق
ا انون مناهض ة التع ذيب المعتم د ف ي ع ا  0202وم ن خ الس محاكم ة مرتك ي
هذ األعماس أيا كانوا ب ورة منهجية (فرنسا)؛
 4٩-125االس تمرار ف ي تط ي ق نه م ع د التس ام مطلق ا ازاء ممارس ة
التع ذيب والعقوب ات القاس ية والالانس انية والمهين ة بم ا يتف ق م ع التش ريعات
المحلية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان (أستراليا)؛
 50-125زيادة تعزيز االيات التشريعية والماسس ية لمكافح ة جمي ع أش كاس
االستنالس وانتها حقوق المرأة والطفل (الفل ين)؛
 51-125تعزي ز عملي ة التط وير الش امل للنظ ا القض ا ي المتعل ق بالمح اك
المخت ة بشاون األحداث (الكويص)؛
52-125
(ال رتناس)؛

26

س ن تش ريعات تج ر جمي ع أش كاس العن ف ض د النس اء والفتي ات

GE.14-23952

A/HRC/28/10

 53-125اتخاذ خطوات للمضي في تعزيز نزاهة القضاء واستقالل عن الريق
تنفيذ اإلج راءات القض ا ية المعم وس به ا واج راء تحقيق ات فوري ة وش املة ف ي أي
ادعاءات أو شكاوى فساد تستهد محاكمها (كندا)؛
 54-125اتخ اذ خط وات ملموس ة تض من تنفي ذ االس تراتيجية الجنس انية
والخطة الوالنية المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعااة (السودان)؛
 55-125تعزيز العمل في المجاالت اإلعالمية والثقافية والتعليمية عن الري ق
احي اء التقالي د الت ي تحتف ي ب دعا العا ل ة م ن أج ل حماي ة األموم ة والطفول ة
واألس رة؛ والقض اء عل ى ممارس ة التميي ز ض د األالف اس أو الفئ ات الض عيفة عل ى
أس اس ن وع الج نس وض د األالف اس المول ودين خ ارج اال ار ال زواج وحظ ر ه ذ
الممارس ة؛ ومن ع اس تنالس عمال ة األالف اس ومن ع العن ف بم ا ف ي ذل ك العن ف
المنزلي (الاجيكستان)؛
 56-125ض مان التنفي ذ الفع اس للقواع د الت ي اعتم دت ف ي ااون ة األخي رة
بشأن مختلف أنواع التأشيرات الممنوحة بنرض ل شمل األسرة (تركيا)؛
 51-125مواصلة الجهود الحكومية لضمان فرص متكافئة لجميع المواالنين
في مجاالت العمالة والتعلي والمشاركة في العملية السياسية (م ر)؛
 51-125مواصلة جهودها الرامية الى ض مان ت وفير الحماي ة القانوني ة للنس اء
واألالفاس والمسنين من التعرض لالعتداء في االار األسرة (التفيا)؛
 5٩-125مواصلة جهودها من أجل منع العنف المنزل ي وتعزي ز المس اواة ب ين
الجنسين (سننافورة)؛
 60-125مواصلة تنقي تشريعاتها لتضمينها حماية الم رأة م ن جمي ع أش كاس
العنف (صربيا)؛
 61-125تعزي ز الجه ود الحكومي ة لض مان حماي ة ض حايا العن ف المنزل ي
وتوفير س ل االنت ا له (ملديف)؛
 62-125مواصلة جهودها في مجاس مكافحة االتج ار باألش خاص وبخاص ة
النس اء واألالف اس اس تنادا ال ى خط ة العم ل الوالني ة ذات ال لة الت ي أا رت ف ي
عا ( 0200م ر)؛
 63-125زي ادة تعزي ز مكافح ة االتج ار بال ش ر ع ن الري ق الس لطة الرس مية
المخت ة (ل نان)؛
 64-125مواصلة توفير خ دمات اع ادة التأهي ل والمس اعدة لض حايا االتج ار
عن الريق المنظمات المحلية والدولية المعنية (ل نان)؛
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 65-125مواصلة جهودها في مجاس تنفيذ الخطة الوالني ة لمكافح ة االتج ار
بال شر (السودان)؛
 66-125مواص لة ت دابير مكافح ة االتج ار بال ش ر بط رق منه ا توس يع نط اق
التعاون الدولي واإلاليمي والثنا ي (أوزبكستان)؛
61-125
(بيالروس)؛

مواص لة اي الء االهتم ا لمن ع االتج ار بال ش ر والقض اء علي

 61-125اتخاذ جميع الت دابير الالزم ة م ن أج ل ارس اء نظ ا اض ا ي من ف
ومستقل يراعي حقوق الدفاع (فرنسا)؛
6٩-125
كامل (كينيا)؛

تكثي ف الجه ود الرامي ة ال ى تعزي ز اس تقالس القض اء وأدا بش كل

 10-125ايالء اهتما خ اص لعملي ة اإلص الر القض ا ي والق انوني ع ن الري ق
تعزيز اإلالار التشريعي (الاجيكستان)؛
 11-125مواص لة تنفي ذ ال رن امم الحك ومي المتعل ق بالمض ي ف ي تح دي
جهاز انفاذ القانون (تركيا)؛
 12-125ب ذس مزي د م ن الجه ود م ن أج ل ض مان التحقي ق المس تقل ف ي أي
ادع اء يتعل ق ب التعرض للتع ذيب وهي ر م ن ض روب س وء المعامل ة ف ي الس جون
ومقاضاة مرتك ي هذ الجرا (ايطاليا)؛
 13-125اج راء تحقيق ات فوري ة ونزيه ة ف ي جمي ع ادع اءات التع ذيب وس وء
المعاملة ومحاس ة الجناة (ليختنشتاين)؛
 14-125ت وفير ت دريب من تظ للقض اة والم دعين الع امين والمح امين عل ى
تط يق التشريعات التي تحظر التمييز والعنف ضد المرأة (ليختنشتاين)؛
 15-125وضع نظا لجمع بيانات شاملة عن جميع أشكاس العنف الممارس
ضد المرأة وتشجيع اإلبالع عن جميع أشكاس العنف ضد النساء والفتيات بم ا
في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي (ليختنشتاين)؛
 16-125اعتم اد االي ات الالزم ة لتنفي ذ توص يات المق رر الخ اص المعن ي
بحرية الدين أو المعتقد (المكسيك)؛
 11-125الحفاظ على سجلها اإليجابي ف ي مج اس تحقي ق التع ايو الس لمي
بين الناس م ن مختل ف األدي ان وال س يما ع ن الري ق تنظ ي م اتمر زعم اء األدي ان
العالمية والتقليدية ال ذي يجم ع ك ار ممثل ي األدي ان العالمي ة والتقليدي ة (ال وس نة
والهرسك)؛
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 11-125بذس الجهود للمضي في عملية ادخاس التعديالت القانوني ة الالزم ة
لحماي ة الفئ ات الض عيفة ف ي المجتم ع بم ن ف يه النس اء واألالف اس واألش خاص
ذوو اإلعااة والحرص على ترجمة ه ذ التنيي رات عملي ا بس ل منه ا عل ى س يل
المثاس زيادة تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار (النرويم)؛
 1٩-125مواص لة تكثي ف حم الت التوعي ة لزي ادة الحض ور النس ا ي ف ي
الهيئات الحكومية والشركات الر يسية في ال لد (اس انيا)؛
10-125

مواصلة تقدي الدع لتوليد فرص العمل للش اب (سري النكا)؛

 11-125مواص لة تعزي ز سياس اتها االجتماعي ة الفعال ة لرف ع مس توى معيش ة
شع ها وال سيما في المناالق األشد عوزا (فنزويال (جمهورية  -ال وليفارية))؛

 12-125المض ي ف ي تنفي ذ ب رامم التو ي ف وال س يما تو ي ف الش اب
والمح رومين والمع واين عل ى النح و المن وص علي ف ي برن امم العمال ة
لعا ( 0202بروني دار السال )؛
13-125
(أرمينيا)؛

مواصلة بذس الجهود الرامية الى تعزي ز الح ق ف ي ال حة ف ي ال ل د

14-125
(باكستان)؛

مواصلة الجهود الرامية الى الحد من عبء عدوى الس ل ف ي ال ل د

 15-125مواصلة الجهود من أج ل تحس ين ف رص ش ع ها ف ي الح وس عل ى
رعاية صحية جيدة (سننافورة)؛
 16-125تعزي ز ح وس الم رأة عل ى خ دمات ال حة الجنس ية واإلنجابي ة
وتوفير التثقيف الشامل بشأن موضوع الجنس وال سيما للمراهقات (تايلند)؛
 11-125مواصلة تعزيز برامجه ا ال حية الفعال ة وت وفير رعاي ة ص حية ش املة
تتس بالجودة لشع ها بأكمل (فنزويال (جمهورية  -ال وليفارية))؛
 11-125المض ي ف ي تحس ين المس توى التعليم ي للس كان وتنفي ذ ال رن امم
الحكومي لتطوير التعلي حتى عا  0202ضمن جملة تدابير أخرى (كوبا)؛
 1٩-125مواص لة اجراءاته ا اإليجابي ة ف ي اط اع التعل ي ع ن الري ق زي ادة
االستثمار في التعلي (بننالديو)؛
 ٩0-125االستمرار ف ي ض مان حق وق األش خاص ذوي اإلعاا ة بط رق منه ا
على وج الخ وص توفير حياة أفضل له (جي وتي)؛
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 ٩1-125اتخاذ الخط وات الالزم ة لت وفير امكاني ة الح وس عل ى تعل ي جي د
لألالفاس ذوي اإلعااة (ايران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 ٩2-125مواص لة تط وير المراف ق وتحس ين الخ دمات االجتماعي ة المقدم ة
لألشخاص ذوي اإلعااة بمن فيه األشخاص الم ابون بمرض عقلي (تايلند)؛
 ٩3-125مواص لة تعزي ز السياس ات وال رامم الت ي تت ي مش اركة جمي ع
الجماعات اإلثنية مشاركة كاملة ومتساوية (سيراليون)؛
٩4-125

زيادة تعزيز وحماية حقوق األاليات القومية (أرمينيا)؛

 ٩5-125ض مان ت الم نظ ا الح ي المط ق ف ي مج اس تو ي ف العمال ة
األجن ية مع المعايير العالمية لحقوق اإلنسان (تركيا)؛
 ٩6-125تنفي ذ خارال ة الطري ق النتق اس ال ل د ال ى اات اد أخض ر م ن خ الس
تط يق مختلف التدابير المقررة (بروني دار السال ).
 -126ول تحظ التوصيات التالية بتأييد كازاخستان ومن ث وج ص اإلشارة اليها:
النظ ر ف ي امكاني ة االنض ما ال ى االتفااي ة الدولي ة لحماي ة حق وق
1-126
جميع العماس المهاجرين وأفراد أسره (م ر)؛
الت ديق عل ى االتفااي ة الدولي ة لحماي ة حق وق جمي ع العم اس
2-126
المهاجرين وأفراد أسره (سيراليون)؛
النظ ر ف ي الت ديق عل ى االتفااي ة الدولي ة لحماي ة حق وق جمي ع
3-126
العماس المهاجرين وأفراد أسره (ايرهيزستان)؛
الرفا في االتفااية الدولية لحماية حقوق جمي ع
النظر في أن ت
4-126
العماس المهاجرين وأفراد أسره (اندونيسيا)؛
الت ديق عل ى ال روتوك وس االختي اري الث اني الملح ق بالعه د ال دولي
5-126
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهاد الى الناء عقوبة اإلعدا (سيراليون)؛
االنضما ال ى ال روتوك وس االختي اري الث اني الملح ق بالعه د ال دولي
6-126
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ايطاليا)؛
الت ديق على ال روتوكوس االختي اري الث اني الملح ق بالعه د ال دولي
1-126
الخ اص ب الحقوق المدني ة والسياس ية واله اد ال ى الن اء عقوب ة اإلع دا
(الج ل األسود)؛
الت ديق عل ى ال روتوك وس االختي اري التفااي ة حق وق األش خاص
1-126
ذوي اإلعااة (هنناريا) (اس انيا) ؛
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الت ديق على ال روتوكوس االختي اري الث اني الملح ق بالعه د ال دولي
٩-126
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ألمانيا)؛
 10-126توايع ال روتوكوس االختياري الث اني الملح ق بالعه د ال دولي الخ اص
بالحقوق المدنية والسياسية والت ديق علي (ال رتناس)؛
 11-126توايع ال روتوكوس االختياري الث اني الملح ق بالعه د ال دولي الخ اص
بالحقوق المدنية والسياسية والت ديق علي (اس انيا)؛
 12-126النظ ر ف ي الت ديق عل ى ال روتوك وس االختي اري الث اني الملح ق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (سلوفينيا)؛
13-126
(كوستاريكا)؛

الت ديق عل ى نظ ا روم ا األساس ي للمحكم ة الجنا ي ة الدولي ة

14-126

الت ديق على نظا روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية (النمسا)؛

 15-126الت ديق على نظا روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية وعلى
االتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنا ية الدولية وح اناتها (استونيا)؛
 16-126االنض ما ال ى نظ ا روم ا األساس ي للمحكم ة الجنا ي ة الدولي ة
ومواءمة تشريعاتها الوالنية تمام ا مع جميع االلتزامات التي يني عليها (التفيا)؛
 11-126الت ديق عل ى نظ ا روم ا األساس ي للمحكم ة الجنا ي ة الدولي ة
ب ينت ال ادرة ف ي ع ا  0202ويش مل ذل ك الت ديق عل ى تع ديالت كم اال
المتعلقة بجريمة العدوان واستعراض تشريعاتها الوالنية لضمان مواءمتها تماما م ع
هذا النظا (ليختنشتاين)؛

 11-126بذس مزيد من الجهود لالنضما الى نظا روما األساسي للمحكم ة
الجنا ية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوالنية مع على نحو كامل (جمهورية كوريا)؛
1٩-126
(أوروهواي)؛

االنض ما ال ى نظ ا روم ا األساس ي للمحكم ة الجنا ي ة الدولي ة

 20-126اس تعراض تنفي ذ خط ة العم ل الوالني ة لحق وق اإلنس ان
للفت رة  0200-0222لتقي ي م دى فعاليته ا ونق ا الق وة أو المج االت الت ي
يمك ن تحس ينها وتحدي د االحتياج ات الالزم ة ل ن اء الق درات والف رص المتاح ة
للتعاون الدولي في مجاس تعزيز وحماية حقوق اإلنسان (الفل ين)؛
 21-126اتخ اذ مزي د م ن اإلج راءات لمن ع ومعالج ة التميي ز ض د األالي ات
الديني ة بط رق تش مل أيض ا اع ادة النظ ر ف ي اواع د تس جيل الجمعي ات الديني ة
حتى يتسنى لكل شخي ممارسة حقوا دون ايود (ايطاليا)؛
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 22-126تع ديل ا انون العم ل لتض مين م دأ المس اواة ف ي األج ر ب ين الم رأة
والرجل (العراق)؛
 23-126اعتم اد ت دابير به د الح د م ن ع د المس اواة ب ين الرج ل والم رأة
فيما يتعلق بشرو العمل وال سيما الفجوة في األجور (الجزا ر)؛
 24-126تعزيز اإلال ار الق انوني لحماي ة المثلي ات والمثلي ين ومزدوج ي المي ل
الجنس ي ومن ايري الهوي ة الجنس انية وح املي ص فات الجنس ين وع د التميي ز
ضده (اس انيا)؛
 25-126اتخ اذ خط وات م ن أج ل مواءم ة تش ريعاتها المحلي ة م ع المع ايير
الدولية وال سيما فيما يتعلق بتعريف االتجار باألش خاص وتط ي ق م دأ المس اواة
في األجر بين المرأة والرجل في اوانين العمل (الفل ين)؛
 26-126الن اء عقوب ة اإلع دا ع ن جمي ع الج را
الحرب والخيانة واألعماس اإلرهابية (فرنسا)؛

بم ا ف ي ذل ك ج را

 21-126وضع تدابير تضمن است عاد القضاء لألدل ة الت ي يح ل عليه ا ع ن
الريق ممارسة التعذيب (النمسا)؛
 21-126اس تعراض ا انون األدي ان لع ا  0200لض مان االمتث اس للدس تور
والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (جمهورية كوريا)؛
 2٩-126تع ديل أو الن اء م ا ورد ف ي ا انون النقاب ات م ن ن وص تقي د م ن
دون م رر حرية تكوين الجمعيات لضمان تمكن جميع العماس من تشكيل نقابات
مستقلة واالنضما اليها (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 30-126توفير ادر أك ر من الموارد لمكتب أم ين المظ ال واللجن ة الوالني ة
لحقوق اإلنسان بطرق منها المضي ادم ا ف ي زي ادة حج حض ور ه ذ الماسس ة
خ ارج العاص مة بقنش اء مكات ب له ا ف ي المن االق الش مالية والجنوبي ة والش راية
والنربية من ال لد (المملكة المتحدة ل ريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 31-126اعتم اد خط ة عم ل والني ة لتنفي ذ ا رار مجل س
األمن  )0222(0201بشأن المرأة والسال واألمن (ال رتناس)؛
 32-126اإلف راج ف ورا ع ن زيناي دا موخورتوف ا المحتج زة اس را ف ي م حة
لألمراض العقلية وضمان عد السمار باالحتجاز القسري ألس اب تتعلق بال حة
العقلي ة اال ف ي رو اس تثنا ية يح ددها الق انون بوض ور واس تنادا ال ى تقري ر
أخ ا يين ماهلين في مجاس الرعاية ال حية (النمسا)؛
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 33-126ض مان حري ة ال دين والمعتق د بقلن اء الزامي ة تس جيل الجماع ات
الديني ة وض مان تواف ق ا انون األدي ان لع ا  0200م ع المع ايير الدولي ة لحق وق
اإلنسان (ألمانيا)؛
 34-126استعراض التشريعات التي تاثر على ممارسة الحق ف ي حري ة ال دين
والمعتق د واس تعراض تنفي ذ ه ذ التش ريعات م ن أج ل ض مان االتس اق م ع
االلتزامات الدولية لكازاخستان في مجاس حقوق اإلنسان (كندا)؛
 35-126الن اء تج ري التش هير وتنق ي أحك ا الم ادتين  122و 122م ن
الق انون الجن ا ي ال ذي اعتم د م اخرا وهم ا مادت ان يمك ن أن يس اء اس تخدامهما
لتقييد الحق في حرية التع ير والتجمع وتكوين الجمعيات (الجمهورية التشيكية)؛
 36-126ضمان حرية التع ير على ش كة اإلنترن ص وخارجه ا بم ا فيه ا حري ة
وسا ن اإلعال بتعديل القانون الجنا ي الكازاخستاني ليك ون متوافق ا م ع الق انون
الدولي لحقوق اإلنسان أو النا (استونيا)؛
 31-126تعديل اانون االت االت لعا  0202لوضع حد الستخدا مفه و
يحالة الطوارئ االجتماعيةي الناما من أجل اطع أو اعااة االت االت المشروعة
وت ادس المعلومات أو من أجل تقييد حرية الرأي والتع ير (فنلندا)؛
 31-126مراجع ة تش ريعاتها المتعلق ة بالتش هير واإلس اءة بم ا ف ي ذل ك
الق انون الجن ا ي لض مان امتث اس ه ذ التش ريعات امتث االا ك امالا للق انون ال دولي
لحقوق اإلنسان (فنلندا)؛
 3٩-126الوفاء بالتزامها السابق ومواءمة تش ريعاتها م ع المع ايير الدولي ة لحري ة
التع ير بقلناء جميع األحكا القانونية التي تجر التشهير والقذ (هنناريا)؛
 40-126حماي ة الحي ز المت ار للمعارض ة بط رق منه ا الن اء تج ري الق ذ
وتخفيف النرامات المفروضة على وسا ن اإلعال (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 41-126تنفي ذ التوص يات الت ي حظي ص ب الق وس ف ي االس تعراض ال دوري
الشامل بش أن الن اء تج ري التش هير والن اء األحك ا ال واردة ف ي الق انون الجن ا ي
عن التشهير بالمو فين العم وميين وف ي الق انون المتعل ق ب زعي األم ة ال ذي أدرج
م ادة جدي دة ف ي الق انون الجن ا ي ت ني عل ى حظ ر الطع ن ف ي ش ر ال ر يس
ومعاا ة من يفعل ذلك (أيرلندا)؛
 42-126اس تعراض تش ريعاتها الت ي تقي د الحري ات اإلعالمي ة وحري ة التجم ع
وتكوين الجمعيات ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
 43-126ازالة القيود المفرال ة المفروض ة عل ى ممارس ة حري ة التجم ع لتيس ير
تنظي المظاهرات السلمية (كوستاريكا)؛
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 44-126الن اء الم ادتين  122و 122م ن الق انون الجن ا ي لض مان ح ق
جميع المواالنين بمن فيه المدافعون عن حقوق اإلنس ان ف ي التجم ع الس لمي
وحرية تكوين الجمعيات (سويسرا)؛
 45-126الن اء ش ر التس جيل اإللزام ي واالنض ما ال ى جمعي ات ونقاب ات
جامعة (ألمانيا)؛
 46-126اتخ اذ الت دابير الالزم ة لض مان تمك ن ال حفيين والم دافعين ع ن
حقوق اإلنسان ونشطاء المجتمع المدني م ن ممارس ة أنش طته الس لمية بحري ة ودون
خو من التعرض إلجراءات ادارية انتقامية أو هيرها من أنواع االنتقا (بلجيكا)؛
 41-126ازال ة القي ود المفروض ة عل ى حري ة التجم ع والن اء الم ادة  02م ن
الق انون الخ اص به ا وض مان تواف ق الق وانين واألنظم ة المتعلق ة بالمظ اهرات م ع
م ا يق ع عل ى كازاخس تان م ن التزام ات دولي ة ف ي مج اس حق وق اإلنس ان تتعل ق
بحرية التجمع (ألمانيا)؛
 41-126اصالر اإلالار الق انوني لحري ة التجم ع وتك وين الجمعي ات لض مان
ممارسة هذا الحق بالكامل لألفراد والكيانات القانونية على السواء (المكسيك)؛
 4٩-126تحس ين اإلال ار الق انوني التنظيم ي لض مان الحق وق االجتماعي ة
للمهاجرين وتيسير اندماجه في سوق العمل وح وله عل ى التعل ي فض الا ع ن
ض مان ت ن ي موا ف ال ق م نه ف ي المجتم ع ع ن الري ق اس تخدا وس ا ن اإلع ال
(الاجيكستان)؛
 50-126ضمان تمتع المهاجرين وأسره بفرص متكافئ ة ف ي الح وس عل ى
التعلي والرعاية ال حية (بننالديو)؛
 51-126االنضما الى اتفااية ع د تق اد ج را الح رب والج را المرتك ة
ضد اإلنسانية (أوروهواي).
 -121جمي ع االس تنتاجات و/أو التوص يات ال واردة ف ي ه ذا التقري ر تع ر ع ن موا ف
الدول ة (ال دوس) الت ي ا دمتها و/أو الدول ة موض وع االس تعراض .وال ين ن ي أن يفه أنه ا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامل .
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