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  مقدمة    
لقـرار جملـس    اً  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق       عقد    -١

 إىل ٨مـن  يف الفترة  دورته السابعة   ،٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
، التاسـعة اجللـسة   كازاخستان يف   املتعلق ب ستعراض   اال يوأُجر. ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٩

كازاخستان نائب رئيس جملس الـوزراء،      ترأس وفد   و. ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢املعقودة يف   
جلسته الثالثـة   يف  تان  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بكازاخس      . يربول أورينباييف 

 . ٢٠١٠فرباير /شباط ١٦املعقودة يف  عشرة

التاليـة  املقررين  ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
 . بنغالديش وكوبا وموريشيوس: كازاخستاناملتعلق باالستعراض لتيسري ) اجملموعة الثالثية(

السـتعراض  ل، صدرت الوثـائق التاليـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣
 : كازاخستانب املتعلق

ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت  )أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/7/KAZ/1( ؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،            )ب(  
 ؛ A/HRC/WG.6/KAZ/2/Corr.1و) A/HRC/WG.6/KAZ/2 ()ب(١٥وفقاً للفقرة 

 ). A/HRC/WG.6/7/KAZ/3( )ج(١٥موجز أعدته املفوضية، وفقاً للفقرة   )ج(  

اً أعـدهتا سـلف   قائمة أسئلة   وأحيلت إىل كازاخستان، عن طريق اجملموعة الثالثية،          -٤
 وأملانيا وهولندا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا       يةمهورية التشيك اجلمنرك و ااألرجنتني والد 

لالسـتعراض   اخلارجي   يالشبكاملوقع  وهذه األسئلة متاحة على     .  الشمالية رلنداآيالعظمى و 
  . الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

ويرد نص التوصيات املقدمة أثنـاء      .  وفداً ٥٤أدىل ببيانات، خالل احلوار التفاعلي،        -٥
 . احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   - لفأ  

، الحظ نائـب رئـيس      ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٢املعقودة يف   ،  التاسعةاجللسة  أثناء    -٦
خالل عرضه للتقرير الوطين، أن االستعراض الدوري الشامل يوفر منصة تفاعليـة            ،  الوزراء

 . قوق اإلنسانفعالة لتبادل وجهات النظر وتبادل اخلربات يف جمال محاية ح
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شعبها لركزية  باألمهية امل منذ األيام األوىل الستقالهلا،     وقال إن كازاخستان اعترفت،       -٧
حققت تقدماً مطرداً يف االنتقال من بلد ذي اقتصاد موجـه    وإهنا   اإلنسان    وحريات قوقحلو
اسي اقتصاد السوق املفتوح ونظام سي    تعتمد على   نظام سياسي مشويل إىل دولة حديثة       ضع ل خي

اإلصالحات اهليكلية، مبا يف ذلك خصخـصة ممتلكـات الدولـة واألرض            وأدت  . ليربايل
 املاضية، مما أسهم بـدوره يف       عشروالسكن، حتقيق منو اقتصادي قوي على مدى السنوات ال        

 ٥٠أي من   مبقدار أربعة أضعاف،     خط الفقر قل دخوهلم عن    تراجع عدد األشخاص الذين ت    
 .  يف املائة١٢إىل 

إىل زيـادة رفـاه     السياسة العامة   النمو االقتصادي واحلد من الفقر وإصالح       دى  وأ  -٨
التمتع باحلق يف السكن بأسعار معقولـة، وزيـادة         من بينها    يف كثري من النواحي،      املواطنني
إرسـاء  ، و  يف املائة  ١٠٠ إىل   نسبة االلتحاق يف املدارس الثانوية    رفع  العمر املتوقع، و  متوسط  

األسر اليت تعيش حتـت     إىل  املساعدات االجتماعية   تقدمي  ات التقاعدية و  لمعاشحديث ل نظام  
 يف املائة من ميزانية الدولة السنوية للتعلـيم         ٥٠كازاخستان أكثر من    وختصص  . خط الفقر 

ات ريتغي الذي اعتمد من خالل استفتاء وطينوتضمن الدستور  . والصحة والرعاية االجتماعية  
 . ويضمنهما اإلنسان  وحرياتوقحقهو يقر  و،اجتماعية وسياسية

املنظمات ب   اجملتمع املدين ممثالً   تعززة يف كازاخستان اليت     سياسيأحزاب   ١٠هناك  و  -٩
 تعهـد إليهـا   مـسجلة،   حكوميـة   غري   منظمة   ١٥ ٠٠٠هناك أكثر من    و. غري احلكومية 

ناك هو.  مليون دوالر  ١٣تقدمي خدمات اجتماعية تبلغ قيمتها أكثر من        باً  كازاخستان سنوي 
 ٨٥أكثـر مـن     و،  اآلراءواسعة من   تعرب عن طائفة    عالم مسجلة   وسيلة إ  ٨ ٠٠٠أكثر من   

 . كيانات غري حكومية  منهااملائة يف

بـني األعـراق     يتمثل يف الوئام     أعظم إجنازات كازاخستان  أحد  الحظ الوفد أن    و  -١٠
يف اً  سـلمي يشون  يتعادينية   طائفة   ٤٥ و إثنية ة مجاع ١٤٠ممثلي أكثر من    قال إن   واألديان، و 

ـ   من خالل إنشاء     اإلثنياتكازاخستان للمجتمع متعدد    وتعزز منوذج   . البلد شعب جملس ال
بثمـاين  الربامج اإلذاعية   ُتبث  لغة، و بإحدى عشرة   الصحف واجملالت   وُتنشر  . كازاخستاينال

 . لغاتبسبع تلفزيونية الربامج اللغات و

وطبقت . يتسم بالرتاهة والشفافية  ضائي  نظام ق االستفادة من   احلق يف   وجلميع الناس     -١١
حماكم متخصـصة   ولديها  ،  ٢٠٠٧اجلنائية منذ عام    ات  اكميف احمل كازاخستان نظام احمللفني    

اإلجـراءات  فعالية  اإلدارية واالقتصادية والعسكرية وحماكم األحداث لتحسني       احملاكم  مثل  
يف مجيع ستؤسس هذه احملاكم و، ةحماكم األحداث مبهامها يف أملايت وأستانوتضطلع . القضائية
جيوز القبض علـى أحـد        ال بالقانون،اً  نتيجة للتغيريات اليت أجريت مؤخر    و .اً قريب املناطق

 . بناًء على أمر من احملكمة إال

املتعـددة  معاهدات حقوق اإلنسان الدولية و    يف معظم   اً  كازاخستان طرف وأصبحت    -١٢
عـدام،  عقوبـة اإل   حمدد املدة على تطبيـق       غرياً  مؤقتاً  كازاخستان وقف وفرضت  . األطراف



A/HRC/14/10 

5 GE.10-12490 

املعـين   ظاملاملمني  ألاً  كازاخستان مكتب وأنشأت  . بالكاملإلغاء هذه العقوبة    تسعى إىل    هيو
احلمايـة  مـن نظـام     اً  رئيسياً  يتمتع بسلطات واسعة، باعتباره عنصر    وهو  قوق اإلنسان،   حب

ى دعـم رئـيس الدولـة       قوق اإلنسان، حتت إشراف الرئيس، عل     حلجلنة  وتعمل  . املؤسسي
، جيري  هبدف زيادة تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان      و. بوصفها ضامنة للحقوق واحلريات   

 . ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة الوطنية حقوق اإلنسان تنفيذ خطة عمل 

ـ    بكازاخستان  تلتزم  فيما يتعلق مبسألة التعذيب،     و  -١٣ مـع  اً  سياسة عدم التسامح مطلق
النتيجة اليت توصل إليهـا املقـرر اخلـاص،    س الوزراء إىل    وأشار نائب رئيس جمل   . التعذيب

كـد  ألكنـه   ،  "على نطاق واسع  يتم  وال  اً  منهجيليس  "أن التعذيب يف البلد     بمانفريد نواك،   
هنـائي  بـشكل  التعذيب آثار كل يتم القضاء على  أن احلكومة لن يهدأ هلا بال حىت        كذلك  
البلـد مـشروع    ووضع  . لتعذيبكازاخستان خطة عمل للقضاء على ا     واعتمدت  . وكامل

، ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ويف   .آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب    وضع  قانون ينص على    
مزيـد مـن   علـى  وبشكل عـام  ينص على نظام عقوبات أكثر إنسانية     اً   قانون اعتمد البلد 

  الربملان مشروع قانون آخر يوضح أسباب التوقيف        ويدرس .اخلصوصية واألمان للمحكومني  
املراقبة العامة يف مرافق االحتجاز الـسابق       سُيسمح ب ، و  واإلجراءات املتعلقة هبما   واالحتجاز

 . معاملة احملتجزينكيفية للمحاكمة من أجل مراقبة ظروف االحتجاز و

تنظيميـاً يـبني    اً  ، أصدرت احملكمة العليا قـرار     ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٤
حملاكم اتباعها عند اختاذ قرارات فيما يتعلق بالتعدي على         ايتعني على   بوضوح اإلجراءات اليت    

التوقيـف  بوجه خاص، أن وقـت      وأوضحت احملكمة،   . أثناء االحتجاز هم  فيشتبه  املحقوق  
جيب أن يتم يف غضون ثـالث  االحتجاز قرار بشكل حمدد وأن على الفور و  جيب أن ُيسجل    

التعذيب ب للقائمنية  املسؤولية اجلنائي  مربراتاً  حملكمة أيض وبينت ا . من وقت التوقيف  ساعات  
لجرائم يف حال   وضع التسمية الصحيحة ل    طريقة لتقييم األدلة و    تووضعوللمحرضني عليه،   

 . ةغري قانونياحتجاز  ةوقوع عملي

 يف املائة من العـدد      ١٠,٣الربملان، و أعضاء   يف املائة فقط من      ١٤وتشكل النساء     -١٥
بالسعي إىل رفع نسبة    كازاخستان  وتلتزم  . ب صنع القرار  اإلمجايل ملوظفي احلكومة يف مناص    

 يف املائـة    ٣٠يقل عن    الإىل ما    اليت تشغل باالنتخاب والتعيني   متثيل املرأة يف مجيع املناصب      
. على وجه التحديد  لنساء  لقروض صغرية   منح  احلكومة  وتستهدف برامج   . ٢٠١٦قبل عام   

 . الصغرية واملتوسطةالتجارية صحاب األعمال  يف املائة من مجيع أ٤٠اً وتشكل النساء حالي

، ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول كازاخستان قانون منع العنف املرتيل يف       واعتمدت    -١٦
. يف مجيـع أحنـاء الـبالد      هـذا النـوع مـن العنـف         كافحة  مل اً مركز ٢٠يوجد فيها   و

، ٢٠٠٩يف عام و .كازاخستان تدابري تثقيفية مكثفة ملكافحة التمييز اخلفي ضد املرأة         واختذت
 . ٢٠٠٨ يف املائة باملقارنة مع عام ٨تلك التدابري عدد اجلرائم احمللية بنسبة خفضت 
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كازاخـستان  تضع   ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، سوف        اً حالي رئيساًوبوصفها    -١٧
رب عن التزامـه  أعالدولة رئيس الحظ الوفد أن و. أولوياهتايف مقدمة قضايا حقوق اإلنسان   

 لكازاخستان، ليس مـن الناحيـة االقتـصادية         ني الدولي الوضع واملكانة تام هبدف حتقيق    ال
تنميـة اجلديـدة    كازاخستان خطـة ال   وأطلقت  .  أيضاً فحسب، بل من الناحية االجتماعية    

 . هودهاجل حموراًالتنمية البشرية اختذت اليت ، ٢٠٢٠ لعام

اليت جرت  بناءة  الديره للمناقشة   يف اخلتام، أعرب نائب رئيس جملس الوزراء عن تق        و  -١٨
 االعتبار الواجب جلميع    ويلتأن احلكومة سوف    على  د  ي عن التأك  أثناء احلوار التفاعلي، فضالً   
 . التوصيات املقدمة من الدول

 جملس  فيما يتعلق باستقالل السلطة القضائية وسلطة االدعاء العام، الحظ الوفد أن          و  -١٩
حـدد  الدستور  أن  يا، وأهنم يتمتعون باحلصانة القانونية و      قضاة احملكمة العل   الشيوخ ينتخب 

خطوات للحد من سـلطة املالحقـة القـضائية،         وجيري اختاذ   . لسلطة القضائية امبدأ متويل   
ال تـتم إال بـإذن مـن احملكمـة           االعتقاالت ذات الصلة بالتحقيقات اجلنائية        فإن وبالتايل

 . ٢٠٠٨أغسطس /آب منذ

ألن طلب التسجيل كان    لق  ، أشار الوفد إىل أنه عُ     "ألغا"زب  حفيما يتعلق بتسجيل    و  -٢٠
 ١١ من غـري املـواطنني، و      ٢٠٦، و الثامنة عشرة حتت سن   شخصاً   ١١١من جانب   اً  موقع

كازاخستان أقرت  ،  ٢٠٠٩فرباير  /شباط يفو. من غري املقيمني  شخصاً   ١٢واً  متوفيشخصاً  
 تحملددة لتقدمي الطلبات وخفـض    املهلة ا فمددت  تعديالت على قانون األحزاب السياسية،      

 . لتسجيلالالزم لعضاء املطلوب من األعدد ال

دينيـة جيـب أن     اجلماعة ال فيما يتعلق بتسجيل املنظمات الدينية، أوضح الوفد أن         و  -٢١
قـدم املـستندات القانونيـة للتـسجيل،        تمواطنني بالغني على األقل وأن       ١٠تألف من   ت

، ٢٠٠٥يف عـام    و. يل ألسباب غري حمددة يف القانون     القانون املدين حيظر رفض التسج     وأن
 . تسجيل اجلماعات الدينية الصغريةمن تبسيط كازاخستان زادت 

اإليدز من وصمة   /فريوس نقص املناعة البشرية   املصابني ب فيما يتعلق حبماية األطفال     و  -٢٢
أت شبكات  العار، لوحظ أن كازاخستان، وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة، أنش          

 إلجراء تدريب للعائالت واملعلمني     أخصائيني نفسانيني عاملني يف جمال الصحة و    تضم  صغرية  
اإليدز ومكافحتـه دورات    /فريوس نقص املناعة البشرية   الوقاية من   مركز  ونظم  . واملمرضني

 من أجل تعزيز معرفتهم   نقص املناعة البشرية    تدريبية آلباء وأمهات األطفال املصابني بفريوس       
لتلك أمريكي  دوالر   ٤٠٠ ٠٠٠ما جمموعه   ومت ختصيص   . ومهاراهتم فيما يتعلق هبذه املسألة    

 . ٢٠٠٩املبادرات يف عام 

، جلنة محاية حقوق الطفل     ٢٠٠٦يف عام   أن كازاخستان أنشأت    الوفد على   شدد  و  -٢٣
يـف  للتكاً  مركز ١٨كازاخستان  ولدى  . لرصد تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل      

 يدعم األسر العن شبكة من مراكز       ، فضالً املشردينوإعادة تأهيل األطفال    املؤقت لألطفال   
كازاخستان أنشأت  ،  ٢٠٠٩مايو  /يف أيار و. األطفال عن عائالهتم  فصل  اليت هتدف إىل منع     
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 ٢٧ و ألطفـال، ل قرى   ١٠شرف على عمل    تبشأن قضايا األحداث،    مشتركة  جلنة وزارية   
ختفـيض عـدد    يف  هذه التدابري   وساعدت  . أسر حاضنة أسرية و تام  لشباب، ودور أي  مأوى ل 

طفل  ١٥ ١١٦ إىل   ٢٠٠٨يف عام   طفل   ١٦ ٠٠٨األطفال احملرومني من الرعاية األبوية من       
 . الالجئنيمن لألطفال اللغوي كازاخستان التدريب وتوفر . ٢٠٠٩يف عام 

سـتغالهلم يف أملـايت     كازاخستان مراكز اجتماعية ملنع تشغيل األطفال وا      وأنشأت    -٢٤
دارة خاصة لتنفيذ التشريعات    أُنشئت إ على الصعيد الوطين،    و.  اجلنوبية مناطق كازاخستان و

ن علـى املـستوى   ون عـام  ومـدع يعمل   مكتب املدعي العام، و    يف إطار األطفال  اخلاصة ب 
شـبكة مـن احملـامني      كما أُنشئت   ملايت،  أواألستانة  إدارات الشرطة يف    وتعمل  . اإلقليمي

 . تخصصني يف قضايا األحداث يف مخس مدنامل

إىل حاجـة   وجود  وافق على   تفيما يتعلق بالتشهري، ذكر الوفد أن كازاخستان ال         و  -٢٥
لية األكثـر   متثل اآل جترمي التشهري يف هذه املرحلة، ألن الوسائل القانونية مثل القانون اجلنائي            

 . الدستوريكفله ي ذفراد يف الكرامة الاألحلق فعالية ملنع التشهري، وكذلك ملعاقبة االنتهاكات 

يتضح أن التجمـع    فرض عندما   بعض القيود تُ  لكن  الدستور حرية التجمع،    يضمن    -٢٦
قلـب  إىل   أو االجتماعية أو الدينية أو       ةالكراهية العرقي التعصب و التحريض على   يهدف إىل   

يف املمارسة  لكن،  . عاملنظام ال لألمن وا اً  هتديداالجتماع  يشكل  النظام الدستوري، أو عندما     
دون ُعقدت  اً  اجتماع ٢٣٠بينها  ،  ٢٠٠٩يف عام   اً  اجتماع ٣٨٠ما يقرب من    ُنظم  العملية،  

يف اً  مـشارك  ٨٨علـى   املـسؤولية اإلداريـة     طُبقت  ،  ٢٠٠٩يف عام   و. إخطار السلطات 
 بدونالتجمع  بلسماح  ارفض  إىل وجود حاالت ال يزال فيها       الوفد  وأشار  . فقطالتجمعات  

 إىل اعتماد قـانون     ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  اإلنسان  الوطنية حلقوق   وتدعو خطة العمل    . مربر
 . قبل تنظيم أي جتمع السلطات وإخطارشرط احلصول على إذن مسبق يلغي جديد 

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض   - باء  

بيانات  الوقت، ستتاح ال   لضيقاً  ونظر. ببياناتاً   وفد ٥٤أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٧
خالل احلوار على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض الـدوري         اً   وفد ١٨اليت أدىل هبا    ضافية  اإل

على التقرير الوطين الشامل الذي قدمته  وأثىن عدد من الوفود     . )١( عندما تصبح جاهزة   الشامل
 الـصكوك   أن كازاخستان صدقت على   إىل  وأشار عدد من الوفود مع التقدير       . كازاخستان

  . الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان

__________ 

1 Chile, Slovakia, Iraq, Italy, the Syrian Arab Republic, Switzerland, Austria, Afghanistan, Angola, 
the Libyan Arab Jamahiriya, Saudi Arabia, Bosnia and Herzegovina, Argentina, Tunisia, 
Mongolia, the Republic of Moldova, Palestine and Maldives. 
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 اعتمـدت أهنا  قريغيزستان إىل أن كازاخستان أجرت إصالحات رائدة و       وأشارت    -٢٨
لسياسة قانونيـة  اً ، وكذلك مفهوم  ٢٠١٢-٢٠٠٩ وطنية حلقوق اإلنسان للفترة      خطة عمل 

 ةن، مشري كازاخستان مع آليات حقوق اإلنسا    تعاون  سلطت الضوء على    و. لعقد القادم يف ا 
عمل بشكل وثيق مـع املكتـب       ت ا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، وأهن      ت وجه اهنأىل  إ

قوق اإلنسان وأهنا اختذت التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات اليت         السامية حل لمفوضية  لاإلقليمي  
 . قريغيزستان توصياتوقدمت . قدمتها جلنة مناهضة التعذيب

 إىل  ت، وأشار  وتعزيزها ابري املتخذة حلماية حقوق اإلنسان    أوزبكستان بالتد ورحبت    -٢٩
أن كازاخستان تعلق أمهية كبرية على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك             

جهـود  أوزبكـستان   وأبـرزت   . حقوق املرأة والطفل، واحلق يف الصحة واحلق يف التعليم        
 حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل املشاركة  الدويل يف جمالاكازاخستان يف تطوير تعاوهن

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان والتعاون اجليد مع جملس حقوق اإلنسان          يف عمل   املنتظمة  
 . يف عملية االستعراض الدوري الشامل

هتدف إىل ضمان السكن الالئق وأثىن      اليت  كازاخستان  بسياسات  ورحب السودان     -٣٠
لشباب على االستقرار يف املناطق الريفية من خالل        لستان  كازاخعلى مساعدة   بصفة خاصة   

 . السودان توصياتوقدم . تقدمي قروض بدون فوائد لدعم عملية التسوية

 كازاخستان يف   والحظت اعتماد . لحق يف بيئة سليمة   حبماية الدستور ل  ورحبت كوبا     -٣١
. اخلدمة العامـة  قطاع  لخطة الوطنية لتحسني وضع املرأة وزيادة عدد النساء يف           ل ١٩٩٩عام  

الذي معدل اإلملام بالقراءة والكتابة،   الزيادة اليت حققتها يف     على  اً  أيضكوبا كازاخستان   وهنأت  
برامج تقـدمي العـالج     ، وعلى   وجمانيتهالثانوي  لزامية التعليم   إعلى  ، و  يف املائة  ٩٩,٦وصل إىل   

 . كوبا توصياتوقدمت . اإليدز/لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

االحتاد الروسي عن تقديره للنتائج اليت حتققت يف تعزيز الوئام االجتمـاعي            وأعرب    -٣٢
الحظ التقدم احملرز يف جماالت التعليم والرعايـة        و. واالستقرار السياسي والتنمية االقتصادية   

 علـى   إىل أن التمييز  ومع اإلشارة   . الصحية والضمان االجتماعي، وحتديث النظام السياسي     
وقدم . بشأن هذا التمييز  التدابري األخرى اليت اُتخذت     ، سأل عن    غري مسموح به   إثنيةأسس  

 . االحتاد الروسي توصية

معـدل  متكنها من خفض    االقتصادي وعلى    هاالربازيل كازاخستان على منو   وهنأت    -٣٣
آسـيوي يف اإلملـام     أعلى معدل   سجلت   إىل أن كازاخستان     توأشار.  بشكل كبري  الفقر

. ا مل تعد جتـرم املثليـة اجلنـسية        عقوبة اإلعدام، وأهن  وأهنا أوقفت تطبيق    القراءة والكتابة،   ب
 . الربازيل توصياتوقدمت 

 ا عن تقـديره   توطنية حلقوق اإلنسان وأعرب   خطة عمل   اعتماد  باجلزائر  وأشادت    -٣٤
يف لأللفيـة   والحظت حتقيق األهداف اإلمنائية     . األدياناالنسجام بني   بكازاخستان  هتمام  ال
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تها خطلى  اجلزائر كازاخستان ع  وهنأت  . احلد من الفقر واحلصول على التعليم االبتدائي       جمال
. ٢٠١٦ يف املائة حبلول عام      ٣٠رفيعة إىل   الناصب  املزيادة النسبة املئوية للنساء يف      الرامية إىل   

 . توصيات اجلزائروقدمت 

عدد من  ف اإلمنائية لأللفية يف     الكويت إىل أن كازاخستان حققت األهدا     وأشارت    -٣٥
 الضوء على حقيقة أن     تاحلد من الفقر والتعليم االبتدائي وحقوق املرأة، وسلط       منها  االت  اجمل

 ٢٠٠٨  عـامي  كازاخستان حصلت على املرتبة األوىل يف آسيا يف جمال التعليم العـاملي يف            
يات محايـة   حتسني آل على  الكويت أن كازاخستان واصلت العمل      كما الحظت   . ٢٠٠٩و

اً كبرياً  حقوق اإلنسان، على النحو املبني يف خطة عمل حقوق اإلنسان، وأهنا أحرزت تقدم            
 . الكويت توصياتوقدمت . يف جمال تعزيز حرية الصحافة

بـصورة  خلدمات االجتماعيـة  تقدمي امجهورية فرتويال البوليفارية الضوء على وألقت    -٣٦
كما الحظت بشكل إجيايب زيادة عدد األشخاص       . خستانكازابني اجلميع يف    املساواة  شاملة وب 

الدعم الربنامج الذي يوفر    ، باإلضافة إىل     تقاعدية الذين يتلقون مساعدات اجتماعية ومعاشات    
مـن   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ باعتماد تشريعات يف عامي      تيف هذا السياق، رحب   و. ماية األطفال حل

 . فرتويال توصيةوقدمت . صةمنوذج حديث لتوفري اخلدمات االجتماعية اخلاأجل وضع 

تعزز دور الربملان واألحزاب الـسياسية،      اليت  التعديالت الدستورية   باليمن  ورحب    -٣٧
 ٦٠انضمام كازاخستان إىل أكثـر مـن        على  اً  اليمن أيض وأثىن  . عن السلطات احمللية    فضالً
اليمن وأعرب   .ألمم املتحدة لحبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك سبع معاهدات        اً  متعلقاً  دولياً  صك

عن تقديره إلنشاء شبكة من املراكز اليت متوهلا احلكومة لتقدمي املشورة القانونيـة اجملانيـة،               
 . من املعلومات حول تأثريها على محاية حقوق اإلنساناً وطلب مزيد

الوطنية حلقوق اإلنسان واإلطار املفـاهيمي      خطة العمل   البحرين باعتماد   ورحبت    -٣٨
 احلق يف التعليم    هاكازاخستان لتعزيز على  البحرين  وأثنت  . ة للعقد القادم  لسياسات القانوني ل

طلبت يف هذا الصدد،    و. من خالل ضمان إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي والثانوي للجميع        
من املعلومات حول اجلهود اليت بذلت لوضع خطـط اسـتراتيجية لتحقيـق           اً  البحرين مزيد 

 . التعليم جمال يفاألهداف اإلمنائية لأللفية 

األمم املتحدة حلقـوق    النظام الذي وضعته    كازاخستان مع   بتعاون  نيجرييا  ورحبت    -٣٩
إلجراءات ل الدائمة   هتاعاهدات ودعو امل إىل هيئات    الدوريةتقارير  لااإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي      

، ة والكتابـة  اإلملـام بـالقراء   توفري التعليم اجملاين وارتفاع نسبة      بنيجرييا  وأشادت  . اصةاخل
 ؛ إىل التقدم احملرز يف جماالت الرعاية الصحية، مبا يف ذلك لألشـخاص املعـوقني              توأشار

تحقيق األهداف اإلمنائية   شادت ب وأ.  ومكافحة االجتار غري املشروع    بتوفري السكن والعمل؛  و
 . احلد من الفقر، وحثت على تعزيز املؤسسات الوطنية يف جماللأللفية 
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ـ  املوجـودتني ال  حقوق اإلنسان   من أن مؤسسيت    عن قلقها   يا  وأعربت هنغار   -٤٠  هماميكن
 عما إذا كـان     تختلفة، وتساءل املؤسسية  املسياسية و السلطة ال فروع  بيف الشكاوى املتعلقة     النظر
كمـا  . الوضعأن يعاجل هذا     من شأنه    اإلنسانحقوق  املنظم ملركز مفوض    لقانون  املقرر ل تعديل  ال

 ت سـأل  اً،وأخـري . التعذيب وسوء املعاملة  مسألة  فية اليت ستتخذ ملعاجلة      عن التدابري اإلضا   تسأل
 . توصياتوقدمت هنغاريا . إذا كانت هناك خطط لتسهيل عمل منظمات اجملتمع املدين عما

تركيا مع التقدير التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، كما يتضح مـن             والحظت    -٤١
خبطة العمـل   ورحبت  . ٢٠١٠ون يف أوروبا يف عام      نظمة األمن والتعا  ملكازاخستان  رئاسة  

وطلبـت  . تعاون كازاخستان مع آليات حقوق اإلنسان الدوليـة       بالوطنية حلقوق اإلنسان و   
نتـهاكات  التركيا املزيد من املعلومات حول آليات تقدمي الشكاوى الفردية فيما يتعلـق با            

إنشاء مراكـز   بتركيا  أشادت  ،  فيما يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان    و. زعومة حلقوق اإلنسان  امل
  .اً يكون الوصول إليها ميسرلمعلومات القانونيةل

حقوق اإلنـسان، وأشـارت إىل      بتعزيز  كازاخستان  وأعربت بيالروس عن متسك       -٤٢
دعوة دائمة، ومع مكتب مفـوض      وجهت إليها   التعاون النشط مع اإلجراءات اخلاصة، اليت       

الحظت أن كازاخستان حققت جناحات ملموسـة     و. األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان    
مكافحـة االجتـار    علـى   كازاخستان  لقت الضوء على عمل     يف محاية حقوق مواطنيها، وأ    

 . توصياتوقدمت بيالروس . باألشخاص

إذا كانـت   عمـا   فرنـسا   سألت  خبصوص مشروع قانون بشأن العنف املرتيل،       و  -٤٣
يا على تقدمي شكاوى، وتدريب املوظفني      لتشجيع الضحا عامة  كازاخستان تعتزم تنفيذ محلة     

التدابري اليت اختذت عن فرنسا سألت ادعاءات التعذيب، وفيما يتعلق ب. املكلفني بإنفاذ القانون
حلقـوق  وطنيـة   العمـل   الخبطة   فيما يتعلق    اً،أخري. لضمان إجراء حتقيقات مستقلة وفعالة    

 . فرنسا توصياتمت وقد. اإلنسان، سألت عن التدابري املتخذة لضمان تنفيذها

اإللغاء التدرجيي لعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك عن طريـق الوقـف          ببلجيكا  ورحبت    -٤٤
بلجيكا عن قلقهـا    وأعربت  . ٢٠٠٧عام  يف  راجعة الدستور   مب، و ٢٠٠٣املعلن عام   املؤقت  

دون ُيعادون إىل بالدهم إزاء معاملة طاليب اللجوء والالجئني الذين كانوا يف كثري من األحيان     
 . توصيات بلجيكا وقدمت. مراعاة ملبدأ عدم اإلعادة القسرية

هـا  ردودللكازاخستان، و للتقرير الوطين    ااجلمهورية التشيكية عن تقديره   وأعربت    -٤٥
 . توصيات فيد للغاية، وقدمتللبيان االستهاليل املواً مسبقة اليت قدمتها سئلاأل على

الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقـوق اإلنـسان،        كازاخستان يف   على إجنازات   مصر  وأثنت    -٤٦
سلطت الضوء على اجلهود الرامية     و. وخاصة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

خطة عن اعتماد     ، فضالً ٢٠٢٠مصر ببدء خطة التنمية اجلديدة لعام       ورحبت  . إىل احلد من الفقر   
 . توصيات مصر أيضاًوقدمت . ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة الوطنية حلقوق اإلنسان العمل 
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املاضـية يف   خالل السنوات العشر    عن ترحيبها بالزيادة اليت حتققت      الصني  وأعربت    -٤٧
وبزيادة متوسط دخـل    سبعة أضعاف   مبعدل  الذي ارتفع   الناتج احمللي اإلمجايل لكازاخستان     

ف إىل  خطة عمـل هتـد    تطبيق  باإلضافة إىل ذلك، الحظت     . أربعة أضعاف   مبعدل السكان
اليت ستتخذ لتحـسني التعلـيم االبتـدائي        األخرى   عن التدابري    توسأل. حتسني وضع املرأة  

 . لألطفال يف املناطق الريفية

حتـسني حالـة حقـوق    كازاخستان الرامية إىل  األردن عن تقديره جلهود     وأعرب    -٤٨
تبني مـن   يالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان، كما       مواصلة  اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل       

فوضية حقوق اإلنسان وانضمامها إىل عدد      ملدائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، ودعمها      ال هتادعو
. عن وضع إطار تشريعي ومؤسسي شامل       قوق اإلنسان، فضالً  الصكوك الدولية حل  كبري من   

 . األردن توصياتوقدم . عقوبة اإلعدامالوقف االختياري لاألردن الضوء على وسلط 

األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان      منظومة  كازاخستان مع   بتعاون  رويج  النوأشادت    -٤٩
. وطنية حلقوق اإلنسان وتشريعات يف جمال املساواة بـني اجلنـسني          خطة عمل    هاواعتماد

النرويج عن قلقها بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واحملـامني،            وأعربت  
 . النرويج توصياتوقدمت . عالماإلعن القيود املفروضة على وسائل  فضالً

البعد اإلنساين  وأوهلا املتعلقة ب  األولويات اليت حددهتا كازاخستان،     برحبت صربيا   و  -٥٠
صـربيا  ورحبت  . باألشخاصملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مبا يف ذلك مكافحة االجتار           

ـ  ب االختياري التفاقية مكافحة التعذي    الربوتوكولكازاخستان على   تصديق  ب ت مـن    وطلب
 . تقاسم خرباهتا يف وضع آلية وقائية وطنية فعالةأن تكازاخستان 

التماسك االجتماعي واالسـتقرار    بالوس التقدم الكبري احملرز فيما يتعلق       والحظت    -٥١
، وكذلك اختاذ خطوات لتعزيز سـيادة       اجلماعات اإلثنية السياسي والتنمية االقتصادية جلميع     

 . ياتتوصوقدمت الوس . القانون

كستان إىل أن كازاخستان عززت محاية حقوق اإلنسان واملبـادئ          يطاجوأشارت    -٥٢
وهو ما يتـبني مـن   زيد من اجلهود لتوطيد الدميقراطية وسيادة القانون،   املالدميقراطية وتبذل   

كستان يطاجوألقت  . ٢٠١٠نظمة األمن والتعاون يف أوروبا لعام       ملتعيني كازاخستان رئيسة    
، وحتسني التشريعات املتعلقة باهلجرة باألشخاصتدابري اليت تنفذ ملكافحة االجتار الضوء على ال  

 . كستان توصيةيطاجوقدمت . وحقوق املهاجرين

، مبا يف ذلـك      ومحايتها أذربيجان التقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان      والحظت    -٥٣
جراءات اخلاصة واعتماد   إللدائمة  الدعوة  الالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، و      

كازاخـستان يف حتقيـق   جنـاح  سلطت الضوء على و. الوطنية حلقوق اإلنسان  خطة العمل   
التـدابري املتخـذة إلدمـاج      ألت عن   وس. األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال احلد من الفقر       

.  خمتلفـة   إىل كازاخـستان مـن بلـدان       وا الـذي عـاد    الكازاخـستانيني كبري من    عدد
 . يجان توصياتأذرب وقدمت
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انـضمامها إىل  قوق اإلنسان، واملتمثـل يف  حبالتزام كازاخستان بباكستان  ونوهت    -٥٤
 كازاخـستان علـى     تهنـأ و. األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   من معاهدات   سبع معاهدات   

بالتنوع العرقـي   باكستان  نوهت  و. احلد من الفقر   جمال   ف اإلمنائية لأللفية يف   ألهداحتقيقها ل 
اجملانيـة  تقدمي املـساعدة    بويف جمال التعليم    لإلعجاب  املثرية  حصاءات  باإلستان، و كازاخ يف

 . باكستان توصياتوقدمت . للفئات الضعيفةواملتخصصة 

الوطنية حلقـوق اإلنـسان   خطة العمل  مجهورية إيران اإلسالمية باهتمام     والحظت    -٥٥
اإلنسان وحقوق املواطن    ىل ضمان حقوق  إهدف  يي  ذوطين للسياسة القانونية ال   الخطط  املو

اللجنة الوطنية لشؤون املرأة واألسرة والسياسات      أشارت إىل   كما  . اليت ينص عليها الدستور   
التوظيف جماالت   يف   هاعن اإلجنازات اليت حققت     حقوق املرأة، فضالً  تدافع عن   السكانية، اليت   

 . تيران توصياوقدمت إ. والتعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية

وسائل اإلعـالم والعنـف     وبشأن االنتخابات،   احلديثة  التشريعات  برحبت كندا   و  -٥٦
. ٢٠١٠ لعـام    رئاسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا      على  املرتيل، وهنأت كازاخستان    

 بالقلق إزاء   ترفض املزعوم للمحاكمات العادلة، وشعر    الباملتعلقة  تقارير  الأشارت كندا إىل    و
كندا باخلطوات اليت   وأقرت  .  وحرية التعبري  اإلعالمة للسيطرة على وسائل     الوسائل املستخدم 

 . توصياتكندا قدمت و. باألشخاصاختذت ملكافحة االجتار 

بعـد إقـرار    سـيما    الكازاخـستان، و  بالتحول الدميقراطي يف    رحبت أوكرانيا   و  -٥٧
العالقات سامح يف   بالتجنازات فيما يتعلق    والحظت اإل . ٢٠٠٧التعديالت الدستورية يف عام     

شعوب جملس  جمموعة، وأثنت على إنشاء ١٤٠بني اجملموعات العرقية يف البلد والبالغ عددها 
لجماعـات  اليت أتاحتها هذه اخلطـوة ل     لفرص  ل اأوكرانيا عن تقديره  وأعربت  . كازاخستان

فية جهـود إضـا   أعربت عن رغبتها يف رؤية      ، لكنها   اجملموعة األوكرانية ، مبا يف ذلك     اإلثنية
 . توصيةأوكرانيا وقدمت . بلغات األقلياتمناسب لضمان تعليم 

خططها ملواصلة اإلصالحات الراميـة إىل حتـسني        عن   كازاخستان   آيرلنداوسألت    -٥٨
 على اإلثنيةالعملية االنتخابية، ومعاجلة اخنفاض مستوى مشاركة املعارضة، وتشجيع األقليات 

 التعـذيب وجـد أن    مبسألة ىل أن املقرر اخلاص املعين     إ آيرلنداوأشارت  . املزيد من املشاركة  
خطة بشأن اعتماد   كازاخستان  مبا أعلنته   عزولة، ورحبت   املاالت  احلاستخدام التعذيب جتاوز    

 .  توصياتآيرلنداوقدمت . ٢٠١٢عمل هتدف إىل القضاء على التعذيب حبلول عام 

ري املتخذة حلماية حقـوق     سلسلة التداب ا فيما يتعلق ب   فييت نام عن سروره   وأعربت    -٥٩
 ومحاية حقوق النساء واألطفـال      باألشخاصسيما ملكافحة االجتار     اإلنسان واحلريات، وال  

 على اإلجنازات اليت حتققت يف جماالت الضمان االجتمـاعي          توأثن. واملهاجرين والالجئني 
ون وحقـوق   اعتماد سياسة ترمي إىل تعزيز سيادة القان      شادت ب والرعاية الصحية والتعليم، وأ   

كازاخستان مع آليات األمم املتحدة حلقوق      أقرت بتعاون   و. ٢٠٢٠-٢٠١٠اإلنسان للفترة   
 . فييت نام توصياتوقدمت . اإلنسان، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة
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اً وطلبت مزيد . والديناإلعالم  فيما يتعلق حبرية    الواليات املتحدة عن قلقها     وأعربت    -٦٠
دائمـة  الدعوة  بالرحبت  و. القضاء على عمالة األطفال   بشأن  ل  من املعلومات عن خطة العم    

وقـدمت  . أعربت عن قلقها إزاء معاملة أفراد األقليات الدينية       و. ميع اإلجراءات اخلاصة  جل
 . الواليات املتحدة توصيات

مـن  اً  وطلبت مزيـد  . التزامها حبقوق اإلنسان  على  املكسيك كازاخستان   وهنأت    -٦١
القضائية يجية احلكومية من أجل التنفيذ الفعال ألحكام خطة السياسة          املعلومات عن االسترات  

 حقـوق األشـخاص   املواءمـة بـني     ، وال سيما التدابري الرامية إىل       ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  
 . املكسيك توصياتوقدمت . وحرياهتم

القانون على  ينص  ،  الدينوذكر الوفد أنه، باإلضافة إىل الضمانات الدستورية حلرية           -٦٢
وعن تدخل  املكفولة ألصحاب العقائد الدينية     قوق  احلؤولية اجلنائية واإلدارية عن انتهاك      املس

وهناك إجراءات مبسطة لتسجيل الطوائـف      . الدينيةالطوائف   يف أنشطة    األجهزة احلكومية 
التـسجيل الرمسـي واسـتخدام      عدم التقيد بإجراءات    أن ختتار   ميكن لطائفة دينية    و. الدينية

ـ  ٥٦١إضـافة إىل    مسجلة   منظمة دينية    ٤ ٤٢٧هناك  و. رإجراءات اإلخطا   دينيـة   ة منظم
 .  اإلخطارات إجراءتستخدما

غالبية مبـادئ   تتماشى مع   اً  مهاممني مظامل حقوق اإلنسان     فإن أل الوفد،  وكما ذكر     -٦٣
وكاالت ال، وزيارة    وموظفيها طلب معلومات من هيئات احلكومة    ومن بني هذه املهام     باريس،  

ماكن االحتجاز، والشروع يف تقصي احلقائق فيما يتعلـق بانتـهاكات حقـوق             وأاحلكومية  
تلقي الشكاوى ضد مكتب املدعي العام فيما يتعلق بانتهاكات حقوق          ومل يتم حظر    . اإلنسان
 . الربملان لتعزيز هذه املؤسسةإىل مشاريع قوانني تقدمي تعتزم احلكومة و. اإلنسان

كتب التابعة مل لمؤسسات التعليمية   ل املناهج الدراسية    حقوق اإلنسان يف  وأُدرج تعليم     -٦٤
أمـني مظـامل حقـوق      ونفذ  . القضاءجهاز  املدعي العام، ووزارة الداخلية، وزارة العدل و      

 والعـاملني يف    الدولـة ملوظفي  خمتلفة  اإلنسان، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، مشاريع تعليمية        
 .  غري احلكوميةاحلماية االجتماعية ونظم السجون، واملنظمات

ـ خطة العمـل     تنفيذ   التابعة للرئاسة أمانة جلنة حقوق اإلنسان     ورصدت    - ٦٥  ةالوطني
عدة توصـيات واردة يف     ُنفذت  ،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين اعتباراً من   و. حلقوق اإلنسان 

املساواة بني الرجال والنساء يف     اخلطة، مبا يف ذلك اعتماد قوانني بشأن الرعاية الصحية، و         
واصلة وأُدخلت عدة تعديالت تشريعية مل    .  والالجئني ،قوق والفرص، ومنع العنف املرتيل    احل

 ونوعيـة اخلـدمات     ؛ والقضاء ؛ وحماربة الفساد  العقوبات اجلنائية والنظم اجلزائية؛   حتسني  
. القانونية، وتقدمي املساعدة الطبية اجملانية واحلماية االجتماعية، ومحاية حقوق املـستهلك          

على الصعيد  يف جمال التبين الطفل والتعاون صديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية       التوجيري  
املكتبـات الرقميـة لتـوفري املعلومـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان              وأُنشئت  . الدويل
 . الضعيفة  للفئات



A/HRC/14/10 

GE.10-12490 14 

بـشأن طـاليب    الرئيسية  ملبادئ الدولية   ا بشأن الالجئني    ٢٠٠٩قانون عام   ومشل    - ٦٦
رفض الصادر ب قرار  اللجوء الطعن يف    الطالب  جيوز ل على سبيل املثال،    ف .اللجوء والالجئني 

.  عملية االستئناف  طوال النظر يف  البقاء يف كازاخستان     كما جيوز له      مركز الالجئ  همنح
بسبب عرقـه أو    باخلطر  حياته مهددة   تكون فيه   إىل بلد   إعادة الجئ   وحيظر القانون أيضاً    

 طاليبوميكن ل . آرائه السياسية بسبب  ئة اجتماعية معينة أو     دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل ف      
 ةالدبلوماسـي املمثليـات   طلب للحصول على مركز الالجئ مـن خـالل          تقدمي  اللجوء  

  . يةكازاخستانالوالقنصليات 
 بطريقة شـفافة    تهوحماكممعه  التحقيق  مت  ،  زوفتيسفيما يتعلق بقضية يفغيين     و  -٦٧

، أحد املواطنني بقتل شخص بنوع اخلطأ     ضية اُتهم فيها    ا ق أهنإىل  الوفد  وأشار  . ونزيهة
املدافعني عن حقـوق    على أهنا قضية ضد أحد      القضية  هذه  يف  بالتايل ينبغي أال ينظر     و

أمـام  قرار احملكمة   زوفتيس  يفغيين  استأنف  ،  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  يفو. اإلنسان
 أن  حـد جيـوز أل    ه ال كمة فإن احململا كان االستئناف قيد البحث أمام       واحملكمة العليا،   

 . القضائيةاإلجراءاتتدخل يف ي

التعـديالت الـيت    وقد وسعت   التعبري،  يضمن حرية   الدستور الرقابة و  وحيظر    - ٦٨
العوائـق  وسائل اإلعالم من خالل إزالة حرية  نطاق ٢٠٠٩أدخلت على القانون عام    

عززت ، وة والتلفزةإلذاعاحمطات وتسجيل املكتوبة وسائط اإلعالم أمام طباعة اإلدارية 
ستخدام املعدات السمعية   الإذن  احلصول على   شرط  إزالة  الصحفيني عن طريق    حقوق  

ىل إشبكة اإلنترنـت  املتعلق ب ٢٠٠٩العام قانون وال يهدف   . والبصرية أثناء املقابالت  
على التحريض على العنف، واليت تنطوي على  املعلومات   بل إىل حظر  تنظيم اإلنترنت،   

خالل األشـهر  و. املواد اإلباحيةعلى أو الديين، وكذلك  أو القومي   السياسي   التطرف
موقع على شـبكة    أي  أي دعوى قضائية ضد     مل ُترفع   ،   هذا القانون  تنفيذمن  السبعة  

 .مل يتم تسجيل أي إغالق إداري ألي موقع شبكياالنترنت، و

. األطفـال حقـوق   ماية  اعتماد مخسة مشاريع قوانني تتعلق حب     اً  حاليالربملان  يدرس  و  -٦٩
أكثر من  ويدرس  . شامل من أجل إدماج األطفال املعوقني     الأساليب جديدة للتعليم    واسُتخدمت  

خدمـة  العديد من املنـاطق     وقدم  يف املدارس العامة ورياض األطفال،      اً  معوق  طفالً ١٢ ٠٠٠
ـ     ُيطبق  و. التعليم عن بعد لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة       ول نظام احلصص لـضمان وص

 .الكليات واجلامعاتإىل ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ا

مواضيع اجتماعية وقانونية،   وأُدرجت يف املناهج الدراسية للمدارس احلكومية         -٧٠
بـدأت  ، ٢٠٠٧- ٢٠٠٦منذ العـام الدراسـي      و. دروس يف التربية املدنية   عن    فضالً

 .مبادئ دولة القانونعن اً املدارس تعطي دروس

تؤمن إليها وسائل    مدرسة داخلية لألطفال يف املناطق الريفية، و       ٣٨٠وتوجد    -٧١
كمـواد منفـصلة   ة لغـة  تسع عشر وُتدرَّس  . ا من االلتحاق هب    األطفال النقل لتمكني 
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ومت تأسـيس  . ادراسة لغاهتيف   اإلثنية مدرسة حكومية لضمان حق اجلماعات       ١٠٠ يف
 ٣٠أكثر من دراسة ال والكبار ألطفميكن فيه لاً  متخصصاً لغوياً مركز١٩٥جمموعه   ما

 .اجلماعات اإلثنيةمن لغات لغة 

وتساءلت أملانيا، فيما يتعلق ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال التعلـيم عـن                -٧٢
التدابري املتخذة ملواجهة ما تبقى من حتديات فيما يتعلق بالتعليم ما قبل االبتـدائي، ونوعيـة              

  .اقني، وقدمت أملانيا توصياتالتعليم وإدماج األطفال املع
وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن قلقها إزاء انعـدام              -٧٣

املساءلة عن أفعال التعذيب، واألخذ بتشريع لتشديد السيطرة على اإلنترنت، والـصعوبات            
اء الكامـل لعقوبـة     وتساءلت عن اإلطار الزمين املرتقب لإللغ     . اليت تواجهها بعض األقليات   

  .وقدمت توصيات. اإلعدام
 أن كازاخستان مل تقم مطلقاً بإعادة أي شخص أجـنيب يتمتـع             اوالحظت هولند   -٧٤

وتساءلت، رغم ذلك، عن التقارير اليت تفيد بترحيل بعض أفراد           مبركز اللجوء إىل دولة ثالثة    
شـخاص غـري مـؤهلني      األويغور الذين خيشون املالحقة القضائية، وما إذا كان أولئك األ         

  . وقدمت هولندا توصيات. للحصول على مركز الالجئ
وأشادت ماليزيا باجلهود املبذولة لتعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي، على النحـو          -٧٥

الذي يتبني من برنامج استئصال شأفة الفقر والتركيز على الرعاية الصحية العامـة والتعلـيم        
ت ماليزيا بتعاون كازاخستان مع اآلليات الدوليـة حلقـوق          وأشاد. واملساواة بني اجلنسني  

اإلنسان وجهودها جلعل التشريع الوطين يتطابق مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان ذات        
  . وقدمت ماليزيا توصيات. الصلة
 والتعـديالت   ٢٠٢٠-٢٠١٠ورحبت اهلند بالسياسة القانونية للدولـة للفتـرة           -٧٦

أخذت اهلند علماً باخلطوات اإلجيابية املتخذة يف جمال اإلصالحات         و. ٢٠٠٧الدستورية لعام   
ية والقضائية اليت تتضمن التزام البلد بإنشاء آلية وطنية وقائية لرصد ظروف االحتجـاز              اجلنائ

وحثت كازاخستان على مواصلة توسيع نطاق مشاركة اجملتمع املدين ووسائل اإلعـالم يف             
  .عمليات وضع السياسيات، وعلى التفكري يف إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان

ن يف جهودها ملكافحة العنف املرتيل وأخذت علماً مـع          وأيدت إسبانيا كازاخستا    -٧٧
وهنأت إسبانيا كازاخستان على توجيه دعوة      . االرتياح بإمكانية اعتماد قانون عن املوضوع     

      . مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة وعلى اعتماد خطـة عمـل وطنيـة حلقـوق اإلنـسان               
  .وقدمت توصيات

كازاخستان تتبع هنجاً يقوم على عدم التسامح       وأعربت أستراليا، بعدما الحظت أن        -٧٨
. وسـوء معاملتـهم    إطالقاً إزاء التعذيب، عن قلقها بشأن تقارير تتعلق بتعذيب احملتجزين           

الحظت، مع القلق، التقارير املتعلقة مبضايقة الصحفيني وسجنهم، والعقوبات التعجيزية           كما
. ييديـة املتعلقـة بالتجمعـات العامـة       املفروضة على التشهري وسب املدنيني والقوانني التق      

  . أستراليا توصيات وقدمت
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وذكرت فنلندا أن القوانني املتعلقة حبرية التعبري ووسائل اإلعالم واإلنترنت ال تـزال          -٧٩
تثري مشاكل وتساءلت عن اخلطط املتعلقة بضمان تطابق القوانني احمللية مع املعايري الدوليـة              

. ا عن اخلطط القائمة ملواجهة املشاكل املتعلقة بسيادة القانونوتساءلت فنلند. حلقوق اإلنسان
  . وقدمت فنلندا توصيات

وسلطت لبنان الضوء على تعاون كازاخستان مع اجلهات اخلاصة األمر الذي يـبني         -٨٠
وهنأت لبنان كازاخستان على    . شفافيتها يف التفاعل مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        

 التمتع حبقوق اإلنسان، بغض النظر عن املعتقد الديين أو األصـل اإلثـين              ضمان املساواة يف  
الوطين، ويف هذا الصدد، أشارت لبنان إىل دور جملس الشعب يف كازاخستان وقـدمت               أو

  .توصية يف هذا الشأن
وأعربت سلوفينيا عن القلق فيما يتعلق حبالة السجناء وحرية وسائل اإلعالم وحرية              -٨١

وشجعت على اختاذ تدابري ترمـي إىل حتـسني القـوانني           . ة األحزاب السياسية  التعبري وحال 
وأخذت سلوفينيا علماً بتقارير قدمتها آليات حقوق اإلنسان تفيد         . واملمارسات ذات الصلة  

.  بانتشار ممارسة العنف ضد املرأة وتساءلت عن التدابري املتخذة للتـصدي هلـذا الـشاغل              
  . وقدمت سلوفينيا توصيات

وأشادت سري النكا بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالتماسك االجتمـاعي والتعـايش              -٨٢
وأخذت علماً بوضع إطار مؤسسي حلماية      . السلمي واالستقرار السياسي والتنمية االقتصادية    

حقوق اإلنسان وتعزيز استقالل القضاء وتصديق كازاخستان على سبعة صكوك من صكوك            
وأعربت سري النكا عن ارتياحها إزاء بلوغ األهداف        .  اإلنسان األمم املتحدة املتعلقة حبقوق   

وقـدمت  . اإلمنائية لأللفية يف جماالت احلد من الفقر والتعليم االبتـدائي وحقـوق املـرأة             
  . النكا توصيات سري
وهنأت الفلبني كازاخستان على التصديق على عدد كبري من املعاهدات األساسـية              -٨٣

ورحبت باإللغاء الفعلي لعقوبة اإلعدام،     . ع آليات حقوق اإلنسان   حلقوق اإلنسان وتعاوهنا م   
وخبطة العمل الثالثة املتعلقة باالجتار باألشخاص وبدور كازاخستان النشيط يف تعزيز احلـوار           

كما أخذت علماً بالتقدم احملرز يف جمال التعليم وباجلهود املبذولة لتعزيز التثقيف            . بني األديان 
  . وقدمت الفلبني توصيات. انيف جمال حقوق اإلنس

وطلبت كوريا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني نظام العدالـة اجلنائيـة               -٨٤
ورحبت بالتعديالت املدخلة مـؤخراً علـى       . واستقالل جلنة حقوق اإلنسان وأمني املظامل     

يود املفرطـة   وسائل اإلعالم ومع ذلك أخذت علماً بأوجه القلق املعرب عنها فيما يتعلق بالق            
  . وقدمت توصيات. املفروضة على الصحفيني

وأخذت قطر علماً باخلطوات اهلامة اليت اختذهتا كازاخستان إزاء بلوغ األهـداف              -٨٥
. اإلمنائية لأللفية ومحاية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك يف جمايل احلـد مـن الفقـر والتعلـيم                 

ية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،    أخذت قطر علماً بتوقيع كازاخستان على اتفاق       وفيما
  .وقدمت قطر توصية. تساءلت عن اإلطار الزمين احملدد للتصديق عليها



A/HRC/14/10 

17 GE.10-12490 

ورحبت اليابان بتصديق كازاخستان على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتعاوهنا            -٨٦
وأعربت اليابان عن أملها يف زيادة      . مع اإلجراءات اخلاصة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

وأعربت اليابان عن ارتياحهـا للجهـود       . عزيز مؤسسات حقوق اإلنسان يف كازاخستان     ت
  .وقدمت اليابان توصيات. املبذولة يف جماالت التعليم والرعاية الصحية والضمان االجتماعي

وهنأت سنغافورة كازاخستان على التحسينات املتعلقـة بـاحلقوق االقتـصادية              -٨٧
والحظت أن كازاخستان عملت على تعزيز سيادة       . ية والسياسية واالجتماعية والثقافية واملدن  

وأثنت على كازاخستان لقيامها بتحسني اإلطار القـانوين        . القانون واستئصال شأفة الفساد   
  .وكفاءة العاملني يف النظام القضائي ويف إنفاذ القانون، من خالل التدريب

 حرية التجمع وكذلك خبطـة      وأخذت السويد علماً بتقارير تتعلق بفرض قيود على         -٨٨
وفيمـا يتعلـق بقـانون اإلنترنـت،        . كازاخستان لصياغة مشروع قانون يتعلق بالتجمع     

السويد أن فرض قيود شاملة ومصاغة بصورة مبهمة على مـستخدمي اإلنترنـت              ذكرت
.      يتعلق باملضمون وشروط التسجيل من شأنه أن حيد مـن احلـق يف حريـة التعـبري                 فيما

  .يد توصياتوقدمت السو
وسلطت املغرب الضوء على أمهية اجلهود اليت تبذهلا كازاخستان لالمتثال اللتزاماهتا             -٨٩

الدولية إزاء اجملموعات املستضعفة وال سيما الالجئون واملهاجرون، ورحبت بصياغة مشروع           
وأخذت املغرب علماً باعتزام كازاخـستان      . قانون يتعلق بوضع ملتمسي اللجوء والالجئني     

. كما أعربت عن ارتياحها إزاء التركيز على محايـة البيئـة          . نشاء آلية وطنية ملنع التعذيب    إ
  .وقدمت املغرب توصيات

ورحبت تايلند خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وأخذت علماً بوجود هيئـات              -٩٠
. متنوعة حلقوق اإلنسان وال سيما مفوض حقوق اإلنسان واللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان           

وأعربت تايلند عن ارتياحها إزاء تدريب العاملني يف إنفاذ القوانني ويف السجون على حقوق              
. اإلنسان وتساءلت عما إذا كان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان قد أدمج يف نظام التعلـيم               

  .وقدمت توصيات
 إىل  وسلطت أرمينيا الضوء على اإلصالحات التشريعية وكذلك على التدابري الرامية           -٩١

ورحبت أرمينيا بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية هبدف         . إصالح النظام القضائي  
 شهراً بعد االنضمام للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب بإنشاء ١٢القيام خالل 

  . وقدمت أرمينيا توصيات. آلية وطنية وقائية ترمي إىل رصد أماكن االحتجاز
 ٢٠٠٩ الوفد أن قانون الوقاية من العنف املـرتيل قـد اعتمـد يف عـام                 والحظ  -٩٢
. كازاخستان خططت لوضع آليات لتنفيذه بالتشاور مع منظمـات غـري حكوميـة             وإن
 مركـزاً   ٢٠وهناك  . أنشئت أقسام خاصة ضمن وزارة الداخلية للتصدي للعنف املرتيل         وقد

  . إىل ضحايا العنف املرتيلتقوم بإدارته منظمات غري حكومية لتقدمي املساعدة 
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 تنفيذ برنامج احلكومة الرامي إىل ٢٠٠٣وسلط الوفد الضوء على أنه جيري منذ عام          -٩٣
وهناك جلنة مشتركة بني الوكاالت وقـسم خـاص يف وزارة           . مكافحة االجتار باألشخاص  

وقد فرضت عقوبة جنائية على األشـخاص الـذين         . الداخلية ملكافحة االجتار باألشخاص   
وأنشئ مركز للتدريب يف أكادميية الشرطة      . ومون باالجتار باألشخاص، مبن فيهم األطفال     يق

عدد احلـاالت    ٢٠٠٩ونتيجة لذلك، اخنفض يف عام      . لتدريب الشرطة على هذا املوضوع    
  . املسجلة املتعلقة باالجتار باألشخاص

ففـي  . وتتبع كازاخستان سياسة قائمة على إلغاء عقوبة اإلعدام علـى مراحـل             -٩٤
اإلعدام، وقف اختياري ألجل غري مسمى لتنفيذ عقوبة        ، أعلنت كازاخستان عن     ٢٠٠٣ عام

.  فئات اجلرائم اليت ميكن فرض عقوبة اإلعـدام علـى مرتكبيهـا    ٢٠٠٧وخفضت يف عام    
وباإلضافة إىل ذلك، ينص الدستور املعدل على أن عقوبة اإلعدام هي تدبري استثنائي للمعاقبة              

رهابية اليت يترتب عليها فقدان احلياة، وبوجه خاص على اجلرائم اخلطرية اليت على األعمال اإل
  . ترتكب أثناء احلرب

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :حتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه بتأييد كازاخستان  -٩٥

ن املنصوص عليها يف قرار     بلوغ األهداف الطوعية املتعلقة حبقوق اإلنسا       -١
، مبا يف ذلك التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق            ٩/١٢جملس حقوق اإلنسان    

  ؛)الربازيل(األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل            -٢

  ؛)إسبانيا(قافية اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث
) مجهوريـة كوريـا   (التصديق على   )/سلوفينيا(النظر يف التصديق على       -٣

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهـي             -٤

اتفاقية وقعت عليها كازاخستان، على الرغم من أن العمل اجلـاري يف البلـد              
  ؛)تايلند(األشخاص ذوي اإلعاقة هو عمل ملحوظ حلماية حقوق 

األخذ بعملية فعالة وشاملة تتضمن منظمات مستقلة غري حكومية وغري            -٥
  ؛)النرويج(ممولة من احلكومات، ملتابعة التوصيات املترتبة على االستعراض احلايل 

إشراك منظمات اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الـدوري الـشامل             -٦
  ؛)كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململ(
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التعاون بصورة وثيقة مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون              -٧
  ؛)بلجيكا(الالجئني، فيما يتعلق بوضع الالجئني وملتمسي اللجوء 

مواصلة التعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية لتعزيـز             -٨
  ؛)رية الو الدميقراطية الشعبيةمجهو(حقوق اإلنسان 

مواصلة عملها لضمان زيادة حتسني القوانني الرامية إىل محايـة حقـوق              -٩
األطفال بغية حتديد املسؤوليات اجلنائية واإلدارية عن اجلرائم واجلنح املرتكبـة           

  ؛)قريغيزستان(ضد األطفال أو اليت يشارك األطفال يف ارتكاهبا 
 تشريعات حمددة ملكافحة التمييز والعنـف ضـد   تعزيز التدابري وإصدار   -١٠

  ؛)الربازيل(سيما فيما يتعلق باالعتداء اجلنسي والعنف املرتيل  املرأة وال
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل حتسني التشريع الوطين وتدابري إعمـال             -١١

  ؛)مصر(القانون الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 العمل اجلاري لتحسني التشريعات الوطنية وممارسـة إعمـال          مواصلة  -١٢

القانون يف جمال محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مع إيالء االعتبار الواجب            
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(للمعايري الدولية املعترف هبا بشكل عام 

ضمان أن حيترم التشريع املتعلق باإلنترنت وغريه مـن تكنولوجيـات             -١٣
  ؛)السويد(تصاالت احلديثة االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اال
سن مشروع قانون عن العنف املرتيل يتطـابق بالكامـل مـع املعـايري                      -١٤

  ؛)سلوفينيا(الدولية 
النظر، يف سياق اإلصالحات املتعلقة بوظيفة مفوض حقوق اإلنسان، يف            -١٥

ىل إنشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق     االنتقال من مؤسسة أمني املظامل إ    
  ؛)اجلزائر(اإلنسان، متسقة مع مبادئ باريس 

أمـني  (مراجعة مؤسسات جلنة حقوق اإلنسان ومفوض حقوق اإلنسان           -١٦
  ؛)آيرلندا(واختاذ التدابري الالزمة التساقها مع مبادئ باريس ) املظامل
  ؛)أملانيا(يس إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بار  -١٧
إنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق اإلنـسان طبقـاً ملبـادئ                -١٨

  ؛)ماليزيا( باريس
اختاذ خطوات إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان عمـالً             -١٩

  ؛)الفلبني(باريس  مببادئ
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النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس، من             -٢٠
  ؛)تايلند(هلياكل األساسية حلقوق اإلنسان يف كازاخستان شأهنا أن تعزز ا

إنشاء وظيفة أمني مظامل وطين معين حبقوق الطفل هبدف تعزيز ومحايـة              -٢١
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حقوق األطفال بصورة فعالة 

تعزيز سلطات مجعية الشعوب يف كازاخستان وضمان أن يتم ممارسـتها             -٢٢
  ؛)لبنان(أُنشئت لتحقيقها عمالً باألهداف اليت 

 إىل  ٢٠٠٩تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان للفتـرة مـن              -٢٣
  ؛ )االحتاد الروسي( تنفيذاً كامالً ٢٠١٢

تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان تنفيذاً كامالً، والعمـل مـع              -٢٤
 مـن   اجملتمع املدين وضمان أن تتجسد اخلطة يف القانون وحتظى بدعم مناسـب           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(امليزانية 
  ؛)سلوفينيا(تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان   -٢٥
تعزيز السياسات الرامية إىل النهوض حبقوق الطفـل وتنفيـذ املبـادئ              -٢٦

 ١١/٧التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال وفقاً لقرار جملس حقـوق اإلنـسان            
  ؛)الربازيل (٦٤/١٤٢وقرار اجلمعية العامة 

تنفيذ برامج خمتلفة إلذكاء الوعي مع التركيز بصفة خاصة على بـرامج              -٢٧
  ؛)هنغاريا(األطفال 

تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على عمل األطفال، ومحايـة الفتيـات              -٢٨
واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال يف املؤسسات الذين يولدون خـارج نطـاق            

وزيادة االهتمام حبماية حقوق األطفـال يف جمـال قـضاء           الزوجية من التمييز    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(األحداث 

تنفيذ الربامج اليت توصي هبا منظمة الصحة العاملية من أجـل حتـسني               -٢٩
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(املساعدة الطبية املقدمة إىل األطفال والنساء 

تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان      استخدام مجيع الطرق والسبل املناسبة ل       -٣٠
والتأكيد يف نفس الوقت على أن هذه العملية من شأهنا أن تؤدي إىل مواصـلة               
تطوير وتعزيز الثقافة احلقيقية حلقوق اإلنسان، وتعزيز بناء القـدرات يف جمـال             
حقوق اإلنسان والتشجيع على توعية اجلهور لتحسني تعزيـز ومحايـة حقـوق      

  ؛)رية إيران اإلسالميةمجهو(اإلنسان يف اجملتمع 
مواصلة تعزيز التدابري اليت تتخذها ملكافحة التطرف بغية ضمان احلماية            -٣١

  ؛)فييت نام(الفعالة حلقوق اإلنسان يف البلد 
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قد ترغب يف وضع برنامج يرمي إىل زيادة األهلية القانونية للعـاملني يف           -٣٢
ضايا املتعلقة بـاإلفراج    املؤسسات اإلصالحية لتمكينهم من التصدي بفعالية للق      

  ؛)سري النكا(املبكر عن األشخاص املدانني 
مواصلة اإلصالحات الرامية إىل التنفيذ الفعال للسياسات اليت حتمي وتعزز            -٣٣

حقوق اإلنسان من خالل اإلعمال الكامل خلطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان             
ليـات األمـم    والعمل بصورة وثيقة مع جهات منـها اإلجـراءات اخلاصـة وآ           

  ؛)أرمينيا( املتحدة
 شخص منحدر   ٦٥٠ ٠٠٠مواصلة تنفيذ سياسات طويلة األجل إلدماج         -٣٤

من أصل كازاخـستاين منتـشرين يف آسـيا، والـشرق األوسـط وأوروبـا يف                
  ؛)أرمينيا( اجملتمع
مواصلة جهودها الستئصال شأفة التمييز ضد املرأة يف مجيـع جمـاالت              -٣٥

  ؛)قريغيزستان(احلياة 
مواصلة جهودها لتعزيز وحتسني حالة املرأة ومكافحـة التمييـز ضـد              -٣٦
  ؛)السودان( املرأة
اختاذ التدابري الالزمة إلهناء التمييز اخلفي القائم على اجلنس مبا يف ذلك              -٣٧

  ؛)باكستان(العنف املرتيل 
العمل على استخدام مصطلحات ال توصـم األطفـال ذوي اإلعاقـة              -٣٨
  ؛)٢()سلوفينيا( يولدون خارج نطاق الزوجية األطفال الذين أو
مواصلة مكافحة التمييز ضد األشخاص الذين يعانون من اإلدمان على            -٣٩

اإليـدز،  /املخدرات واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشرية        
  ؛)الربازيل(سيما األطفال  وال
سيما  ص وال مضاعفة جهودها للقضاء على الوصم والتمييز ضد األشخا         -٤٠

  ؛)تايلند(اإليدز /ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية
مواصلة عملية إلغاء عقوبـة اإلعـدام، والنظـر يف التـصديق علـى                -٤١

الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              
  ؛)الفلبني( والسياسية

 جرمية خطرية يعاقب عليها بعقوبات مناسبة، من      اإلقرار بأن التعذيب هو     -٤٢
  ؛)أستراليا(خالل االلتزام بالتعريف املنصوص عليه يف اتفاقية مناهضة التعذيب 

__________ 

2 The original recommendation read as follows: “Discontinue using vocabulary that stigmatizes 
children with disabilities or children born out of wedlock ” (Slovenia). 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على التعـذيب وحتـسني ظـروف              -٤٣
االحتجاز ومحاية حقوق احملتجزين وتقاسم اخلربات ذات الصلة مـع البلـدان            

  ؛)اجلزائر( ملوضوعاملهتمة با
مواصلة تطبيق النهج القائم على عدم التسامح التام فيما يتعلق بالتعذيب        -٤٤

  ؛)أملانيا(واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
تعديل القانون لضمان النص على أن التعذيب جرمية خطرية يعاقب عليها   -٤٥

لتعريف بالكامل مع التعريـف املنـصوص   بعقوبات مناسبة وضمان اتساق هذا ا 
  ؛)أملانيا(عليه يف اتفاقية مناهضة التعذيب 

ضمان أن يكون القانون الذي يتم اعتماده مؤخراً بشأن العنف املـرتيل              -٤٦
متطابقاً بالكامل مع املعايري الدولية، وبث الوعي يف صفوف املسؤولني القـانونني    

 ملكافحة العنف الذي ميارس ضد املـرأة يف  يتعلق باحلاجة إىل اختاذ إجراءات  فيما
  ؛)أملانيا(إطار األسرة 

  ؛)أذربيجان(زيادة حتسني األوضاع يف السجون   -٤٧
حتسني املعايري وحالة حقوق اإلنسان يف السجون وإجراء حتقيق مستقل             -٤٨

  ؛)سلوفينيا(يف حاالت العنف يف السجون 
  ؛)بيالروس( باألشخاص مواصلة زيادة جهودها ملنع ومكافحة االجتار  -٤٩
مواصلة تطبيق النهج القائم على التركيز على الضحية يف إطار مكافحة             -٥٠

االجتار باألشخاص والنظر يف استخدام املبادئ العامة واملبادئ التوجيهيـة الـيت            
أوصت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان           

  ؛)الفلبني( مرجعية واالجتار باألشخاص كأداة
األخذ مبزيد من التدابري الرامية إىل الوقاية الفعالة ومكافحـة االجتـار              -٥١

باألشخاص مبا يف ذلك مواصلة محالت بث الوعي والتعاون مع املنظمات غـري             
  ؛)اليابان(احلكومية املعنية 

مواصلة مكافحة االجتار باألشخاص وإيالء األولوية ملختلف الوكـاالت           -٥٢
ُتسند إليها مهمة تنفيذ خطة العمـل الثالثـة ملكافحـة االجتـار              كومية اليت احل

  ؛)املغرب (٢٠١١ إىل ٢٠٠٩باألشخاص، للفترة من 
اختاذ تدابري لتعزيز استقالل القضاء، وتنفيذ اإلجراءات القضائية القائمة           -٥٣

  ؛)كندا(ومعاجلة موضوع الفساد يف حماكمها 
الدفاع يف اإلجـراءات اجلنائيـة وضـمان     تعزيز أدوار القضاة وحمامي       -٥٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وصول املتهمني بالكامل إىل حمام من اختيارهم 
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اختاذ تدابري ملنع أي تدخل يف ممارسة مهام حمامي الدفاع، عمالً بالعهـد               -٥٥
  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ملـدعني العـامني وزيـادة اتـساق           اختاذ تدابري للحد من صالحيات ا       -٥٦
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١٤اإلجراءات اجلنائية مع أحكام املادة      

  ؛)هولندا(والسياسية 
مواصلة تطوير سيادة القانون مبا يف ذلك اسـتقالل القـضاء ونزاهـة               -٥٧

 النظام  اإلجراءات أمام احملاكم لزيادة اتساق التشريعات واملمارسات مع مبادئ        
  ؛)فنلندا(القانوين الدويل 

فرض تدابري ملموسة لضمان اضطالع احملاكم مبهامها وفقاً للمعاهدات           -٥٨
  ؛)النرويج(الدولية املصدق عليها 

إصالح النظام القضائي وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة بإقامة العدل، مبا يف             -٥٩
داري لقـضاء األحـداث     ذلك من خالل إصالح الدوائر اجلنائية والنظـام اإل        

  ؛)املكسيك(وضمان استقالل القضاة واحملامني 
ــزين    -٦٠ ــوق احملتج ــضمان حق ــضائي ل ــام الق مواصــلة حتــسني النظ

  ؛)اليابان( والسجناء
وضع ضمانات صارمة لضمان عدم استخدام أي بيان يتم احلصول عليه             -٦١

  ؛)اجلمهورية التشيكية(من خالل التعذيب يف احملاكم 
أن تتماشى مجيع احملاكمات، مبا يف ذلـك حماكمـة املـشتبه يف             ضمان    -٦٢

  ؛)النرويج(ارتكاهبم أعماال إرهابية، مع املعايري الدولية حملاكمة عادلة 
مواصلة تعزيز النظام القائم إلنفاذ القانون والنظام القضائي هبدف معاجلة            -٦٣

تداء اجلنسي على   اإلفالت من العقاب ومنع االجتار والعنف املرتيل، وكذلك االع        
  ؛)ماليزيا(املرأة والفتيات 

وضع آليات فعالة لتمكني ضحايا التعذيب من تقدمي شكاوى، والتركيز            -٦٤
بصفة خاصة على األشخاص احملتجزين، لكي يتم التحقيق بصورة كاملة ومستقلة 
يف أي سوء تصرف من جانب أفراد الشرطة أو العاملني يف السجون أو مراكـز               

  ؛)اجلمهورية التشيكية(معاقبتهم بانتظام االحتجاز، و
إنشاء آلية مستقلة لرصد مجيع أماكن االحتجاز تتمشى مـع أحكـام              -٦٥

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب من أجل مناهـضة التعـذيب           
  ؛)فرنسا(بصورة فعالة 
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ري إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية وفقاً ألحكام الربوتوكول االختيـا           -٦٦
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

  ؛)آيرلندا(الالإنسانية أو املهينة 
إنشاء آلية وطنية للوقاية هلا موارد كافية وعمالً باملتطلبات املنـصوص             -٦٧

عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، املتمثلة يف االستقالل          
. قانوين والوظيفي واملايل التام وتشكيلة املوظفني، واحلـصانات واالمتيـازات         ال
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(

إنشاء آلية وطنية للوقاية معنية مبنع التعذيب وفقاً ألحكام اتفاقية مناهضة   -٦٨
  ؛)سري النكا(التعذيب وبروتوكوهلا االختياري 

 بشأن تنمية نظام    ٢٠١١-٢٠٠٩يذ املرسوم الرئاسي للفترة     دعم وتنف   -٦٩
  ؛)السودان(قضاء األحداث 

  ؛)الكويت(مواصلة إجنازاهتا يف جمال حرية الدين   -٧٠
سيما املبادرة املفيدة للغاية لعقد      احلفاظ على االنسجام بني األديان، وال       -٧١

يت مجعـت    ال ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣مؤمترات مثل تلك املعقودة يف األعوام       
  ؛)اجلزائر(بني كبار ممثلي األديان العاملية والتقليدية 

إذكاء الوعي يف صفوف موظفي إنفاذ القانون لكي يتمكن األفراد مـن              -٧٢
ممارسة حقهم يف حرية الدين أو حرية املعتقد دون مضايقة أو هتديـد بانتـهاك               

  ؛)ماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش(حقوق اإلنسان 
توسيع نطاق احلقوق اليت تتمتع هبا األديان التقليدية املستقرة لتـشمل             -٧٣

معتنقي األديان غري التقليدية ومتكينهم من االضطالع بأنشطتهم السلمية حبريـة           
  ؛)هولندا(ودون تدخل من احلكومة 

مواصلة الدعوة إىل إقامة حوار بني األديان وتقاسم أفـضل ممارسـاهتا              -٧٤
  ؛)الفلبني(ا مع بلدان أخرى وخرباهت
اختاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بإنشاء بيئـة تـدعم        -٧٥

  ؛)النرويج(لتعبري احرية 
إجراء حتقيقات فعالة يف االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقـوق             -٧٦

  ؛)النرويج(اإلنسان والصحفيني ومقاضاة مرتكبيها
 لتوسيع احليز الدميقراطي لوسائل اإلعالم واجملتمع       بذل مزيد من اجلهود     -٧٧

املدين بغية ضمان أن تكون حريـة التعـبري متـسقة مـع املعـايري الدوليـة                 
  ؛)كوريا مجهورية(
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مواصلة جهودها احلالية لزيادة متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار مبا يف              -٧٨
  ؛)كوبا(ذلك الربملان واهليئات التنفيذية يف الدولة 

  ؛)أذربيجان(مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز متثيل املرأة يف اجملتمع   -٧٩
  ؛)السودان(زيادة جهودها ملكافحة البطالة وال سيما يف صفوف الشباب   -٨٠
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(مواصلة جهودها ملكافحة عمل األطفال   -٨١
االجتماعيـة املقدمـة إىل   اختاذ التدابري الالزمة ملواصلة حتسني اخلدمات         -٨٢

سـيما ألضـعف الفئـات       سكاهنا هبدف تعزيز احلماية االجتماعية للسكان وال      
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز الرفاه الكامل ملواطنيها من خالل             -٨٣
  ؛)بيالروس(ضمان حقوقهم االجتماعية واالقتصادية 

از تقدم يف تنفيذ التدابري اليت يتم بالفعل تنفيذها لـضمان           مواصلة إحر   -٨٤
  ؛)كوبا(الوصول بشكل شامل إىل الصحة والتعليم 

مواصلة جهودها املبذولة لضمان احلماية االجتماعية لألشـخاص ذوي           -٨٥
  ؛)قريغيزستان(اإلعاقة وإدماجهم بشكل كامل يف اجملتمع 

واستئصال شأفة الفقر، مبا يف     مضاعفة جهودها يف جمال توزيع الثروات         -٨٦
ذلك من خالل ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية ومن خالل تقدمي الدعم            

  ؛)ماليزيا(واملساعدة املادية إىل أكثر اجملموعات هتميشاً وضعفاً يف البلد 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز نظام التعليم وفقاً للمعايري الدوليـة،             -٨٧

  ؛)باكستان(ى التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتركيز عل
إدراج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية،            -٨٨

  ؛)مصر( من اتفاقية حقوق الطفل ٢٩عمالً بأحكام املادة 
  ؛)األردن(زيادة تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   -٨٩
ادة تطوير ثقافات اجملتمعات اإلثنية     مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل زي       -٩٠

  ؛)باكستان(يف كازاخستان 
زيادة عدد املدارس اليت تقدم التعليم بلغات األقليـات وال سـيما يف               -٩١

  ؛)أوكرانيا(املناطق الكثيفة بالسكان من األقليات 
 بشأن  ١٩٥١االمتثال جلميع االلتزامات النامجة عن اتفاقية جنيف لعام           -٩٢

 ومبدأ عدم اإلعادة القسرية، وضمان حصول األفراد على حماكمة مركز الالجئني
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عادلة ومنصفة قبل إعادهتم إىل بلداهنم اليت قد يتعرضون فيها خلطـر التعـذيب              
  ؛)بلجيكا(وسوء املعاملة وغريها من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان 

يع بغية  مواصلة اعتبار األشخاص حمورا للتنمية يف جمتمع متجانس للجم          -٩٣
السماح مبزيد مـن التقـدم يف جمـال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة               

  ؛)األردن( والثقافية
بذل املزيد من اجلهود للتصدي بفعالية للتحديات املتعلقة حبماية البيئـة             -٩٤

واالستغالل املستدام للموارد الطبيعية والتعاون يف هذا الصدد مـع املنظمـات            
  ؛)قطر(الدولية املعنية 

مواصلة تعزيز جهودها اليت تعترب أساسـية يف تقيـيم أثـر أنـشطتها                -٩٥
  ؛)املغرب( االقتصادية على البيئة

مواصلة اجلهود املبذولة إلعالم املواطنني حبقوقهم وحتسني نوعية املعلومات           -٩٦
القانونية اليت تقـوم وسـائل اإلعـالم بنـشرها مبـا يف ذلـك مـن خـالل                   

  ؛)الكويت( اإلنترنت
ز التعاون مع اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية مبا يف ذلك صندوق           تعزي  -٩٧

األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واملفوضـية      
السامية حلقوق اإلنسان بغية بناء القدرات وضمان املساعدة التقنية يف جمـاالت            

التعلـيم واملـساواة بـني      هامة مثل استئصال شأفة الفقـر وإقامـة العـدل و          
  ؛)ماليزيا( اجلنسني
تقاسم اخلربات واملمارسات احلميدة مع بلدان أخرى يف جماالت التنمية            -٩٨

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(ومحاية حقوق اإلنسان 
تقاسم اخلربات مع البلدان األخرى املعنية فيما يتعلق جبهودها الراميـة إىل              -٩٩

ان، يف ضـوء اجلهـود الكـبرية الـيت تبـذهلا يف هـذا               محاية حقـوق اإلنـس    
  ؛)نطاجيكستا( اجملال
تقاسم خرباهتا اإلجيابية وأفضل ممارساهتا مع بلدان أخرى فيمـا يتعلـق             -١٠٠

  ؛)أذربيجان(باملستوى الرفيع للتسامح اإلثين والديين 
  ) نامتفيي(تقاسم خرباهتا يف جمال التعليم مع بلدان أخرى  -١٠١
 خربهتا فيما يتعلق بآليتها الوطنية املستقلة املبتكرة ملنع التعـذيب           تقاسم -١٠٢

اليت ميكن استخدامها كمثال علـى أفـضل املمارسـات يف جمـال مكافحـة               
  ؛)املغرب( التعذيب
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 ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ترى كازاخستان أن التوصيات رقـم         -٩٦
 ٤١ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٢ و ٣١ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٢و
 ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٧ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٢و
 ٧٨ و ٧٦ و ٧٥ و ٧٤ و ٧٣ و ٧٢ و ٧١ و ٧٠ و ٦٩ و ٦٣ و ٦٢ و ٦١ و ٦٠ و ٥٩و
 ٩٣ و ٩٢ و ٩١ و ٩٠ و ٨٩ ٨٨ و ٨٧ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٣ و ٨٢ و ٨١ و ٨٠ و ٧٩و
  . أعاله قد مت بالفعل تنفيذها أو هي قيد التنفيذ٩٧ و٩٦ و٩٥ و٩٤و

يف التوصيات املدرجة أدناه، وستقدم ردودهـا عليهـا يف          وستنظر كازاخستان     -٩٧
املوعد احملدد، دون أن يتجاوز ذلك انعقاد الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان،   

  :٢٠١٠يونيه /حزيراناملزمع عقدها يف 
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال               -١

  ؛)اجلزائر(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االنضمام إىل اإلعالن عن امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية، مع اإلحاطة علماً   -٢

بالتهنئة املوجهة إليها من فرنسا بشأن نـزع الـصفة اإلجراميـة عـن املثليـة                
  ؛)فرنسا( اجلنسية

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،             -٣
الثــاين للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة وكــذلك الربوتوكــول 

  ؛)سلوفينيا( والسياسية
تقدمي موجزات سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان عن متابعـة توصـيات      -٤

  ؛)هنغاريا(هذه الدورة لالستعراض الدوري الشامل كتدبري طوعي 
رب التوجه إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد لتنظيم زيارة يف أق  -٥

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(فرصة ممكنة 
إجراء املفاوضات الالزمة يف إطار توجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجـراءات             -٦

اخلاصة لضمان فعالية الزيارات اليت تقوم هبا اإلجراءات اخلاصة وال سيما املقرر            
  ؛)املكسيك(اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري 

مراجعة األحكام القانونية واملمارسات هبدف ضمان االمتثال الدقيق ملبدأ           -٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية(عدم اإلعادة القسرية 

مراجعة التشريعات القائمة وسن قوانني شاملة ملعاجلة موضوع االجتـار            -٨
  ؛)كندا(باملرأة وال سيما فيما يتعلق بالوقاية واملقاضاة واحلماية وإعادة التأهيل 

مواصلة اإلصالحات التشريعية الرامية إىل حتسني العملية االنتخابية قبل           -٩
، من خالل تبـسيط     ٢٠١٢االنتخابات الرئاسية والربملانية املزمع عقدها يف عام        
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إجراءات تسجيل األحزاب السياسية، وضمان متثيل املعارضة يف اللجنة املركزية          
ملشاركة بغية ضمان اتساق قـانون      لالنتخابات، وتشجيع األقليات اإلثنية على ا     

االنتخابات واللوائح واملمارسات اليت تنظم العملية االنتخابية مع أحكام العهـد           
  ؛)آيرلندا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

إلغاء شروط تسجيل اجملموعات الدينية املنصوص عليهـا يف القـانون             -١٠
 اليت هتدف إىل القضاء على      ٢٠٠٥ة يف عام    اإلداري القائم وفقاً للقوانني املعتمد    

التطرف، وتعزيز األمن القومي، ومراجعة أحكام قانون حرية الدين واجلمعيـات           
الدينية لضمان حرية املعتقد بشكل فعال وكذلك ضمان نظام قانوين ال يقوم على     

  ؛)املكسيك(التمييز لتسجيل الكيانات الدينية 
حكاماً تتعلق بالتشهري والقـذف بغيـة       تعديل التشريعات اليت تتضمن أ      -١١

ضمان االتساق مع التزامات كازاخستان الدولية فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان            
وااللتزامات ذات الصلة األخرى املتعلقة باحترام حرية التعبري ووسائل اإلعـالم           

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(
على قانون اإلعالم وشبكات االتصال ملنع تطبيق مراجعة التعديل املدخل   -١٢

التشريع اجلنائي املتعلق بالتشهري على أي مضمون شبكي، وتعزيز حرية التعـبري            
  ؛)إسبانيا(وحرية الصحافة فيما يتعلق بالقضايا السياسية 

سيما حرية اإلنترنـت،     مواصلة حتسني القوانني املتعلقة حبرية التعبري وال        -١٣
م، واالنتخابات، واألحزاب السياسية، وضمان امتثاهلا بالكامـل        ووسائل اإلعال 

  ؛)سلوفينيا(للمعايري الدولية 
بذل جهود للتعجيل بصياغة وتنفيذ قانون جديد عن احلق يف التجمـع              -١٤

وتقليل الطلبات فيما يتعلق بالتسجيل املسبق وتقليل الشروط املتعلقة باحلصول          
ل باملشاركني يف التجمع، وتوضيح املقصود      على معلومات تتعلق على سبيل املثا     

من السياسات بالنسبة لسلطات الدولة أو غريها من اجلهات اليت ُيـسند إليهـا         
  ؛)السويد(تنفيذ القرارات مبوجب القانون اجلديد 

زيادة التعديالت املدخلة على اإلطار املؤسسي مبا يف ذلك يف جمال العملية              -١٥
بغيـة ضـمان العمليـة الدميقراطيـة بالكامـل يف           االنتخابية ووسائل اإلعالم،    

  ؛)اليابان( البالد
إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف، على الرغم من وجـود وقـف               -١٦

اختياري على تنفيذها، واستبدال هذه العقوبة بعقوبة السجن، ورحبت فرنـسا           
فـض  باجلهود املبذولة للنص يف الدستور على تطبيق عقوبة اإلعدام على عدد خم           

  ؛)فرنسا(من اجلرائم 
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إلغاء عقوبة اإلعدام متاماً وهلذا الغرض التصديق يف أقرب وقت ممكن علـى        -١٧
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص يف احلقوق املدنية والسياسية، على           

ـ  ـالنحو املنص  ـ  ـوص علي ـ  ـه ف ـ  ـي اخلط ـ  ـة الوطني وق اإلنـسان   ـة حلق
  ؛)بلجيكا( ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة
الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلـك علـى               -١٨

ارتكاب جرمية اإلرهاب وجرائم احلرب، واإلعراب عن االرتياح إللغاء عقوبـة           
  ؛)إسبانيا(اإلعدام هنائياً حبق املدنيني 

النظر يف القواعد املتعلقة بتسجيل اجملموعات الدينية، واختاذ خطـوات            -١٩
نسجام فيما بني األديان مبا يف ذلك فيما يتعلق باألديان اليت تعترب أهنـا              لتعزيز اال 

  ؛)النرويج(ليست تقليدية يف البلد، بغية االلتزام بالدستور وباملعايري الدولية 
مراجعة األحكام املنصوص عليها يف قانوهنا اجلنائي اليت جترم القذف بغية             -٢٠

خلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومعايري     ضمان تطابقها مع أحكام العهد الدويل ا      
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ووضع حد للمحاوالت املبذولة لفرض الرقابة           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(على مواقع اإلنترنت أو غربلة حمتوياهتا 
مراجعة تشريعاهتا املتعلقة جبرمية القذف، للحد من التعويضات املقدمـة            -٢١

  ؛)هولندا(التشهري والتوقف عن تقييد الوصول إىل اإلنترنت عن ارتكاب جرمية 
  ؛)أستراليا(حذف األحكام املتعلقة جبرمية القذف فيما يتعلق بالصحفيني   -٢٢
النظر يف إلغاء الطابع اإلجرامي للتشهري وانتهاك شرف وكرامة املوظفني            -٢٣

  ؛)فنلندا(العموميني وإلغاء العقوبات اجلنائية على القذف 
مقاومة االجتاه حنو قمع حرية الكالم، مبا يف ذلك القيود املفروضة علـى           -٢٤

  ؛)النرويج(وسائل اإلعالم الشبكية 
إلغاء املسؤولية اجلنائية عن التشهري يف وسائل اإلعالم وتعـديل القـانون              -٢٥

املدين لضمان أن يكون أي حكم يف القضايا املدنية املتعلقة بالقذف معقوالً ومتناسباً             
الواليـات  (ينجم عنه إغالق منافـذ وسـائل اإلعـالم املعنيـة             اجلرمية وال مع  

  ؛)ةاألمريكي املتحدة
وقف استخدام الدعاوى القضائية، مبا يف ذلك الدعاوى املدنية واجلنائية            -٢٦

  ).كندا(املتعلقة بالقذف، ضد الصحفيني ومنافذ وسائل اإلعالم 
 يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة       أو التوصيات الواردة  /مجيع االستنتاجات و    -٩٨

وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق
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• Madina Jarbussynova, Ambassador-at-Large, Ministry for Foreign Affairs, Deputy 
Head of Delegation 

• Mukhtar Tileuberdi, Ambassador, Permanent Representative of Kazakhstan to the 
United Nations  

• Marat Beketayev, Vice-Minister of Justice  

• Birzhan Nurumbetov, Vice-Minister of Labour and Social Protection of the Population 

• Eldana Sadvakasova, Vice-Minister of Environmental Protection 

• Gaziz Telebayev, Vice-Minister of Culture and Information 

• Tastemir Abishev, Secretary of the Human Rights Commission under the President 
of the Republic of Kazakhstan 

• Serik Akhmetov, Secretary of the National Commission on Women Affairs and 
Family Demographic Policy under the President of the Republic of Kazakhstan 

• Bakhyt Meldeshev, Secretary of the Central Election Commission 

• Yuri Shokamanov, Executive Secretary of the Statistic Agency  

• Vyacheslav Kalyuzhny, Head of the National Centre for Human Rights 

• Mukharan Amirov, Chairman of the Investigation Committee of the Minister for the 
Interior 

• Ardak Doszhan, Chairman of the Committee on Religious Affairs, Ministry of Justice  

• Raissa Sher, Chairman of the Committee on the Protection of the Rights of Children, 
Ministry of Education and Science  

• Marklen Kamnazarov, Judge of the Supreme Court 

• Elvira Azimova, Department Director, Ministry of Justice 

• Arman Aydarkhanov, Director of the Department of the Organization of Medical 
Aid, Ministry of Health 

• Andrey Kravchenko, Director of the International Law Department, General 
Prosecutor’s Office  

• Viktor Timoshenkov, Deputy Director of Department of Educational and Social 
Legal Work, Ministry of Defence 

• Assel Utegenova, Head of Division, Department of Multilateral Cooperation, 
Ministry for Foreign Affairs   

• Damir Satenov, Assistant of Deputy Prime Minister 

• Abzal Saparbekuly, Counselor of the Permanent Mission of Kazakhstan to the 
United Nations  

     


