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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨جنيف، 

من ) ج(١٥نسان وفقاً للفقرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل         
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *كازاخستان    

ـ  ١٦ورقات مقدمة مـن     لذا التقرير هو موجز     ه    إىل عمليـة    )١(مـصلحة حب  ا ص
االستعراض الدوري الشامل، وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس              

فوضـية األمـم    مل آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات        وال يتضمن التقرير أية   . حقوق اإلنسان 
وقـد  . حمـددة مبزاعم  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيما يتصل            

بصورة منهجية يف حواشي النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير ومل ُتغيَّر النصوص             ذُكرت  
التركيز على  عدم  دة أو   معلومات عن مسائل حمدّ   إىل  وقد ُيعزى االفتقار    . ستطاعاألصلية قدر امل  

والنصوص الكاملـة   . هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل          
  مع مراعـاة   التقريرقد أُعّد   و. شبكةالجلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على         

  .اضمن االستعراألوىل األربع سنوات للجولة وترية 
 
  

__________ 
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  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق         ١أوصت الورقة املشتركة      -١

 كازاخـستان  ٣وحثت الورقة املشتركة . )٢(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا يف أبكـر          على التصديق على اتفاقية     

 كازاخستان إىل التصديق على مجيع املعاهـدات        ١ودعت الورقة املشتركة    . )٣(فرصة ممكنة 
الدولية األساسية حلقوق اإلنسان يف جمال اهلجرة وإىل التصديق على نظام روما األساسـي               

  .)٤(منفِّذةللمحكمة اجلنائية الدولية وإصدار تشريعات 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 الئحة تتعلق   ٢٠٠٨ أن احملكمة العليا اعتمدت يف عام        ١الحظت الورقة املشتركة      -٢

مل تطبق احملاكم، املعاهدات الدوليـة الـيت        لكن يف الواقع    بتنفيذ معايري املعاهدات الدولية؛ و    
  . )٥( اإلنسانصدقت عليها كازاخستان وال املعايري الدولية حلقوق

اهليئات واملؤسسات العامة وهيئات األمن       عن القلق ألن   ١وأعربت الورقة املشتركة      -٣
. ختضع لرقابة الربملان واحملاكم وغريها من املؤسسات واهليئات املستقلة املختـصة            ال القومي

عمليـات املراقبـة    أن   و ،فصل السلطات هو شكلي   أن   و ،والحظت هيمنة السلطة التنفيذية   
  .)٦(حتقيق التوازن بني السلطة التنفيذية والتشريعية هي عمليات قليلة األثرو

   حلقوق اإلنسان وهيكلهااملؤسسايتاإلطار   -جيم   
 وجود جلنة معنية حبقوق اإلنسان ختضع لسلطات رئيس         ١الحظت الورقة املشتركة      -٤

حظـت الورقـة    كما ال ). أمني املظامل (الدولة ووجود مفوض حلقوق اإلنسان لكازاخستان       
حمـدود إىل   اختصاصاهتما  مبادئ باريس، وأن    ن  تستوفيا  ال  أن هاتني املؤسستني   ١املشتركة  

درجة كبرية بسبب حظر النظر يف الشكاوى املقدمة عن نشاط وقـرارات رئـيس الدولـة           
  .)٧(والربملان ونوابه واحلكومة واملدعي العام وجلنة االنتخابات املركزية واحملاكم

جلنة محاية حقوق الطفل اخلاضعة لوزارة      أنه ليس بإمكان    لرسالة املشتركة   ا وجاء يف   -٥
  . )٨(التعليم والعلوم معاجلة املشاكل املتعلقة بإعادة تأهيل األطفال املنتهكة حقوقهم

 تـدابري   ،٢٠٠٥والحظت منظمة العفو الدولية أن كازاخستان اختذت، يف عـام             -٦
مجيع، الـسجون     ال عامة تتيح إمكانية الوصول إىل معظم،      مثل إنشاء جلان للمراقبة ال     ،إجيابية

الصالحية القضائية على غالبيـة الـسجون        ومرافق االحتجاز يف مجيع أحناء البالد؛ أو نقل       
  .)٩(ومرافق االحتجاز من وزارة الشؤون الداخلية إىل وزارة العدل
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  تدابري السياسة العامة  -دال   
 وسط آسيا كازاخستان بتدريب     -نني العقوبات   أوصت الرابطة الدولية إلصالح قوا      -٧

مجيع موظفي نظام العقوبات والسياسيني واحملامني والقضاة والعاملني الطبيني وغريهـم مـن             
املوظفني العموميني، على معايري حقوق اإلنسان وإعالمهم هبا وبااللتزامات الدوليـة حلقـوق             

  .)١٠(ائد الرقابة العامة على أماكن االحتجازاإلنسان وآثارها يف إطار القانون الكازاخستاين وبفو

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  حلقوق اإلنسانالتعاون مع آلية   -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
، مل ُتنشر التوصيات واملالحظات اخلتامية والتعليقات العامة        ١وفقاً للرسالة املشتركة      -٨

  .)١١(عاهدات، فيما يتعلق بكازاخستان، كما أهنا مل تنفذ إال يف حاالت نادرةهليئات امل

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أوصت دار احلرية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان كازاخستان بأن توجـه بـصفة               -٩

كما اقترحـت دار احلريـة      . )١٢(خاصة دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد         
  .)١٣(بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أنه على الرغم من اجلهود الرمسية، فإن حالة املرأة يف            ١أشارت الورقة املشتركة      -١٠

.  يف املائـة   ١١,١تتجـاوز     ال رأة يف الربملان  فنسبة متثيل امل  . كازاخستان تتطلب دعماً فعلياً   
لرسـالة  جـاء يف ا و. )١٤( يف املائة من مرتـب الرجـل       ٦١ومتوسط مرتب املرأة يصل إىل      

 وظائف املرأة مـصدراً ثانويـاً       أن األسرة وأصحاب العمل على السواء يعتربون       ٤ املشتركة
والحظـت  .  األسرة املوسـعة  مما يسهم يف اعتماد املرأة اقتصادياً على الرجل وعلى         ،للدخل

 أن التركيب اجلنساين جملتمع كازاخستان يركز على األمومـة وصـون            ٤الورقة املشتركة   
األسرة كهدف رئيسي يف حياة املرأة، األمر الذي يوصم املرأة غري املتزوجة وُيبقـي املـرأة                

اعتماد قانون  ب١وأوصت الورقة املشتركة . )١٥(املتزوجة يف عالقات زوجية قائمة على العنف
  .)١٦("يف احلقوق والواجبات لبشأن املساواة بني املرأة والرج"
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املشاكل امللحة اليت يواجهها أطفال املهاجرين والالجئني إىل  ١ الورقة املشتركة ونوهت  -١١
 وأوصت بضمان ،وىعدميي املأذوي املركز التعليمي املتدين وأطفال  العائدين إىل الوطن وأطفال

  .)١٧(أطفال األسر الفقريةُمَركَّب وفعال ملشاكل أولئك األطفال وحل التوصل إىل 
فريوس نقص املناعة   الكشف عن   ختبار  أن اخلضوع ال   ٣والحظت الورقة املشتركة      -١٢

 هو إلزامي بالنسبة جلميع األجانب الذين يدخلون البلد لإلقامة فيه ملدة تتجاوز سـتة    ةالبشري
 توصيات جلنة حقوق اإلنـسان      ٣وأيدت الورقة املشتركة    . )١٨(أشهر أو لإلقامة الدائمة فيه    

بأن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة الوصم والتمييز اللذين يواجههما األطفال واألسر   لكازاخستان  
 بثالثة أمـور،  الورقة املشتركة   كما أوصت   . )١٩(اإليدز/البشرية نقص املناعة    بفريوساملتأثرة  

 واإلدمـان علـى     البشرية نقص املناعة    فريوس أن اإلصابة ب   القانون احمللي إىل   منها أن يشري  
ألشخاص املصابني احلماية من التمييز نظراً      لاملخدرات مها مبثابة اإلصابة بإعاقة، وأن يضمن        

  .)٢٠(لوضعهم الصحي
يدرج امليول اجلنـسية واهلويـة        ال  أن القانون اجلنائي   ٤والحظت الورقة املشتركة      -١٣

 عدم وجود ممارسة قانونية     ١والحظت الورقة املشتركة    . )٢١(ر التمييز اجلنسانية كأسباب حلظ  
 كازاخستان بوضع جمموعة مـن      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٢(للنظر يف ادعاءات التمييز   

التدابري التشريعية واإلدارية والتنظيمية للتشجيع على إقامة مؤسسات وآليات وإجراءات فعالة           
  .)٢٣(ملكافحة التمييز

  أمنه الشخصييف ق الفرد يف احلياة واحلرية وح  -٢  
 عن الوقـف    ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  اإلعالن يف    ١الحظت الورقة املشتركة      -١٤

، مت األخذ بعقوبة    ٢٠٠٤مارس  /آذارويف  . اًامُتلغى مت إىل أن   االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام     
والحظت منظمة العفو الدولية    . )٢٤(عقوبة اإلعدام لسجن املؤبد يف كازاخستان كبديل عن       ا

 أن حيتفظ حبقه يف تقدمي التمـاس بـالعفو          للمحكوم عليه باإلعدام يف كازاخستان    أنه حيق   
والحظ االئتالف العاملي ملكافحة عقوبة اإلعدام عدم وجود سجناء حالياً بانتظـار            . )٢٥(عنه

ة اإلعدام ومنظمة العفو ولفت االئتالف العاملي ملكافحة عقوب    . )٢٦( حبقهم تنفيذ عقوبة اإلعدام  
وحث االئتالف . )٢٧(الدولية االنتباه إىل التطورات اليت حدثت للحد من نطاق عقوبة اإلعدام        

العاملي ملكافحة عقوبة اإلعدام كازاخستان على إلغاء عقوبة اإلعدام يف القـانون اجلنـائي              
  .)٢٨( يف أوقات احلرب مبا يف ذلك جرائم اإلرهاب واجلرائم املرتكبة،بالنسبة جلميع اجلرائم

 والحظت اللجنة الدولية لفقهاء القانون أن تعريف التعذيب يف القـانون اجلنـائي              -١٥
يشمل مجيع العناصر املدرجة يف اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وأن العقوبات املنصوص عليها              ال

اقيـة  تتمشى مع خطورة اجلرمية، على النحو الـذي تقتـضيه اتف            ال بالنسبة جلرمية التعذيب  
  .)٢٩(مناهضة التعذيب
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 أن اهليئـات املعنيـة بإنفـاذ       ١ والورقة املشتركة    )٣٠(٢والحظت الورقة املشتركة      -١٦
القانون تلجأ إىل التعذيب وممارسة الضغوط النفسية والتهديدات، على نطاق واسع، هبـدف             

 والحظـت   .)٣١(ونزع اعترافات بارتكاب اجلرميـة    " اإلبالغ الذايت عن احلالة   "اإلجبار على   
 بل ابتداًء    منذ حلظة احتجازهم الفعلي،    تسجيل احملتجزين عادةً  يتم    ال  أنه ٢الورقة املشتركة   

وأثارت اللجنة الدولية لفقهـاء     . )٣٢(لالحتجاز" جنائي"أو  " إداري"من صياغة بروتوكول    
 ،حتجازحتدث يف الفترة اليت تلي اال   كثرياً ما   سوء املعاملة اليت    حاالت  بشأن  هواجس  القانون  

. تسجيل املشتبه فيه الذي مت إلقاء القبض عليه يف سجل رمسي           أي قبل أن يكون من املطلوب     
فترة أطـول،   لاليت غالباً ما تستمر عملياً      و احملددة رمسياً بثالث ساعات      ،وخالل هذه الفترة  

احلبس االنفرادي، دون ضمانات قانونيـة مبنـع سـوء       قيد  احتجاز املشتبه فيهم    فعلياً  جيوز  
وحثت . )٣٣(احلصول على رعاية  حامني و ضمان إتاحة إمكانية االتصال مب     مبا يف ذلك     ،املعاملة

 جملس حقوق اإلنسان على أن يكفل االستعراض الدوري الشامل التصدي      ٢الورقة املشتركة   
  .)٣٤(باحملتجزينللشواغل املتعلقة بفشل الدولة يف االحتفاظ بسجالت صحيحة 

نفاذ القانون، فيما يبدو،    فو الدولية استمرار جلوء موظفي إ     كما الحظت منظمة الع     -١٧
 وال سيما يف مرافـق االحتجـاز املؤقـت أثنـاء            ،كممارسة روتينية املوقوفني  ضرب  إىل  

ـ  عليهم، أو خـالل       أثناء إلقاء القبض    يف الطرق  االستجواب األويل، أو    إىل مراكـز    همنقل
ينص على منح حقوق إجرائيـة        ال قانونوالحظت منظمة العفو الدولية أن ال     . )٣٥(االحتجاز

اللجوء أو األجانب الذين لطاليب لألفراد الذين يتم إحضارهم الستجواهبم يف قضية جنائية، أو 
كما الحظت اللجنة الدوليـة لفقهـاء       . )٣٦(ُيقتادون إىل خمافر الشرطة للتحقق من وثائقهم      

 ساعة،  ٧٢تتجاوز    ال ، إىل فترة  القانون أن باإلمكان تأجيل إبالغ أقارب احملتجز باحتجازه       
 كازاخستان على االعتراف مبوجـب      ٢وحثت الورقة املشتركة    . )٣٧("ظروف استثنائية "يف  

إعالمه عن سبب إلقاء القبض     ، يف    بغض النظر عن وضعه اإلجرائي     ،القانون حبق كل شخص   
 داًء من حلظـة   الضمانات اإلجرائية املتاحة له ابت    ببإعالمه كتابة حبقوقه و    و ،ذلكعليه، وقت   

 وضمان تقدمي هذه املعلومات     ،أقاربه باحتجازه وقت االحتجاز   احتجازه الفعلي، ويف إبالغ     
إبالغه عن اآلثار املترتبة على التنازل عن هذه احلقوق،           يف و ،بلغة يفهمها و،   كتابةً إىل احملتجز 

 أن ١ملـشتركة  والحظت اللجنة الدولية لفقهاء القانون والورقـة ا     . )٣٨(واحترام ذلك عملياً  
 الحظتا  َبيد أهنما . مجيع عمليات إلقاء القبض    ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١ابتداًء من    احملكمة حتظر 

املثـول أمـام    لالعتراض على قانونية احتجازه، مثل حـق        تتاح للمحتجز   عدم وجود آلية    
  كازاخـستان  سياوسط آ يف  وأوصت الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات       . )٣٩(القضاء
  .)٤٠(مجيع حاالت تقييد احلريةيف أمام القضاء إجراءات اإلحضار  بتطبيق
 وجود حمتجزين يف أماكن مل ُيعترف هبا بصورة رمسيـة           ١والحظت الورقة املشتركة      -١٨

احلبس قيد  واحتجاز أشخاص   ) ديار آمنة تابعة هليئات األمن القومي     (على أهنا مرافق لالحتجاز     
 كازاخستان على إنشاء آلية فعالة لرصـد الـسجون         ٢كة  وحث الورقة املشتر  . )٤١(االنفرادي

ومجيع أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك زنزانات االستجواب التابعة للجنة األمن القومي ومرافـق              
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 أوصت الرابطة الدولية    ،ويف هذا الصدد  . )٤٢(االحتجاز املؤقت التابعة لوزارة الشؤون الداخلية     
بقيام دولـة   "كازاخستان بوضع واعتماد قانون يتعلق       يف وسط آسيا  إلصالح قوانني العقوبات    

الوقاية الوطنية تكون متطابقة مـع   قاعدة قانونية آللية بغية إرساء   " كازاخستان بعمليات الرصد  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة           أحكام  

توسيع نطاق قائمة املؤسسات اليت ميكن للجان املراقبـة         ب، و )٤٣(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
لمحاكمة التابعة لـوزارة الداخليـة      السابق ل تشمل مرافق االحتجاز    حبيث   ،حلكومية مراقبتها ا

  .)٤٤(فهوم الزيارات املفاجئةباألخذ مبوغريها من املؤسسات، و
أنه على الـرغم أن   سيا وسط آ  يفوالحظت الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات         -١٩

 كانت هنـاك بعـض      ،)٤٥(إحراز كازاخستان نتائج ملموسة يف جمال إصالح قانون العقوبات        
احلاالت يف مناطق خمتلفة احتج فيها السجناء بقيامهم بتشويه أجـسادهم مـدعني تعرضـهم               

تـشترط   ،فمـثالً .  وال تزال بدائل السجن مَنفَذة بصورة نادرة       .)٤٦(للتعذيب أو لسوء املعاملة   
القواعد اجلديدة املتعلقة باجلزاءات اجملتمعية أن تدفع املنظمات اليت تنتفع من األشـغال العامـة               

 أن السجناء خيضعون الختبارات إجبارية تتعلق بفريوس        ٣ والحظت الورقة املشتركة     .)٤٧(أجراًً
هلم فيها،  نقص املناعة البشرية بعد إيداعهم مؤسسات إصالحية وبعد مرور ستة أشهر على قبو            

 وأعربت الورقة   .)٤٨(تربره أسساً صحية عامة     ال على الرغم من أن االختبار اإلجباري للسجناء      
 عن القلق إزاء عدم وجود برامج لإلبر واحلقن يف نظام املؤسسات اإلصـالحية يف               ٣املشتركة  

بشرية  وعدم توفري إمكانية وصول األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة ال          ،)٤٩(كازاخستان
وأوصـت الرابطـة    . العكوسة بشكل كاف إىل العالج مبضادات الفريوسات        )٥٠(يف السجون 

 منها مراجعة اللوائح والتشريعات الـيت تـنظم         ،أمورملة  الدولية إلصالح قوانني العقوبات جب    
  .)٥١(عدام، بغية جعلها تتمشى مع معايري وقواعد األمم املتحدةاإلمعاجلة احملكوم عليهم بعقوبة 

 لقيام رجال الـشرطة باحتجـاز أشـخاص         القلق عن   ٤وأعربت الورقة املشتركة      -٢٠
باالستناد إىل ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية وتعبريهم اجلنساين ولرفض أخصائيني طبيني            

. )٥٢( واحملـولني جنـسياً    ني اجلنس ومشتهيتقدمي اخلدمات إىل السحاقيات واملثليني جنسياً       
 منها اختاذ مجيع تدابري الرقابة الضرورية       ،أمورملة   كازاخستان جب  ٤تركة  وأوصت الورقة املش  

 ،اجلمهـور عامة   موجهة إىل    توعيةوغريها فيما يتعلق باملنع وتقدمي احلماية؛ وتنظيم محالت         
وكذلك إىل مرتكيب أفعال العنف الفعليني واحملتملني، بغية مكافحة أشكال التحيز اليت تقـوم   

  .)٥٣(بامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانيةعلى العنف املتعلق 
 امرأة وطفلة ضـحية   ٥٩٠-٥٧٠، ذهب عدد يتراوح بني      ١ووفقاً للرسالة املشتركة      -٢١

 ضـحية االغتـصاب أو االعتـداء        ، امرأة وطفلة سـنوياً    ٢٠ ٠٠٠ وتذهب   ،العنف املرتيل 
لة بـسبب   أن االعتداء داخل األسرة يظـل مـشك    ١والحظت الورقة املشتركة    . )٥٤(اجلنسي

القانون باختاذ تدابري مناسبة وبسبب تسامح اجملتمع       إنفاذ  اإلفالت من العقاب وعدم قيام هيئات       
 كازاخستان بأن تقـوم     ٤ وأوصت الورقة املشتركة     .)٥٥(فيما يتعلق مبمارسة العنف ضد املرأة     
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نسان، وبأن  انتهاكاً حلقوق اإلأن ممارسة العنف ضد املرأة بوصفه بشتوعيةبوضع وتنفيذ برنامج 
الصحييون والقانونيون واجملتمعـات  األخّصائيون موظفو الدولة و(تعمل على خمتلف املستويات     

قانون بشأن مكافحـة العنـف      اعتماد  ب ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٦()احمللية واملرأة نفسها  
ـ    . )٥٧( وبأن تنشئ الدولة مراكز لضحايا العنف املرتيل       ،املرتيل  ٤تركة  شكما أوصت الورقة امل

 . حكماً جنسانياً حمايداً بشأن االغتصاب)٥٨( اجلنائياقانوهنكازاخستان بأن تعتمد يف 

والحظت محلة اليوبيل أن احلكومة بذلت جهوداً يف السنوات األخرية للحـد مـن         -٢٢
من البلـدان   تزال    ال كازاخستانبيد أن   إىل داخل البلد؛    هتريبهم  عدد األشخاص الذين يتم     

وأثنت محلة اليوبيل على كازاخستان     . )٥٩(قلقاً بالغاً فيما يتعلق باالجتار باألشخاص     اليت تثري   
 وشجعت كازاخستان على وضع برامج      ،يقومون بإالجتار ن  ملا تبذله من جهود يف مقاضاة مَ      

  .)٦٠(حلماية ضحايا االجتار
ألطفـال،  ووفقاً للمبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضـد ا             -٢٣
العقوبة اجلسدية مشروعة داخل املرتل، ألهنا غري حمظورة صراحة يف قانون الطفل الصادر              فإن

والحظت املبادرة العاملية أن العقوبة اجلسدية غري حمظورة يف مدارس اجليش           . ٢٠٠٢يف عام   
وضعهم حتت رعاية أو حضانة األطفال يوجد حظر صريح على العقوبة اجلسدية يف إطار        وال
 ٢٠٠٧عـام   تباه إىل توصية جلنة حقوق الطفـل        ولفتت املبادرة العاملية االن   . )٦١(قرباء هلم أ

  .)٦٢(احلاالتبأن حتظر صراحة العقوبة اجلسدية يف مجيع لكازاخستان 

   مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون،إقامة العدل  -٣  
التنفيذية والفساد وهيمنة دور مكتب     نفوذ السلطة   أن   أفادت جلنة احلقوقيني الدولية   و  -٢٤

مهامـه  هي عوامل ما زالت تعرقل ممارسـة القـضاء          على اإلجراءات القضائية    املدعي العام   
 ٢٠٠٨ على الرغم من إن اإلصالحات اليت أدخلت على اهليئة القضائية يف عام           ،مستقلة بصورة

  .)٦٣(ةالقضائيالسلطة قد أدت إىل استقاللية 
ص املعين باستقالل احملـامني     االدولية الضوء على أن املقرر اخل     قوقيني  احلجلنة  وسلطت    -٢٥

 يف حماكمة   قوقاحلاملهنية القانونية يف كازاخستان يقوِّض من       الروح  والقضاة الحظ أن ضعف     
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حماولة سلطات كازاخستان تقييد أنـشطة حمـامي             . )٦٤(عادلة

 ألنه ميكن للسلطات أن ترفض، عملياً، منح احملامني ترخيـصاً           الدفاع، كما أعربت عن قلقها    
إلمكانيـة االطـالع   لتمثيل الدفاع باالستناد إىل عدم حصوهلم على التراخيص األمنية املطلوبة  

دفاع ومنظمات غري حكومية أثاروا شواغل      ي  والحظت اللجنة أن حمامي   . )٦٥(أسرار الدولة على  
 وأوصت كازاخستان باختـاذ     .)٦٦(سيوفتيين ج يفغتعلق مبحاكمة   كمة العادلة فيما ي   تتعلق باحملا 

تدابري للحد من سلطات املدعني العامني ومحاية احلق يف املساواة يف وسائل الدفاع يف الدعاوى               
وأوصت منظمة العفو الدولية كازاخستان بضمان التزام مجيع احملاكمات، مبـا يف            . )٦٧(اجلنائية

  .)٦٨(إلرهابيني، امتثاالً دقيقاً للمعايري الدولية للمحاكمة العادلةذلك حماكمة املشتبه هبم من ا
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رجـال الـشرطة     اللجنة الدولية لفقهاء القانون أن     و ٢والحظت الورقة املشتركة      -٢٦
يف االدعاءات بالتعذيب وغريها من االدعـاءات       داخلياً  جيرون يف الغالب عمليات التحقيق      

ووفقاً للرسـالة   . )٦٩(الستقاللية والشفافية إىل ا تحقيق يفتقر   املتعلقة بسوء املعاملة، وإن هذا ال     
 الـضحية   ، ينتهي التحقيق الداخلي من جانب رجال الشرطة برفض مطالبـات          ٢املشتركة  

املقرر اخلاص املعـين    عن  منظمة العفو الدولية    نقلت  و. )٧٠( إجراء حتقيق جنائي   وبقرار برفض 
يثقون   ال  فيما يبدو، عن تقدمي الشكاوى ألهنم      ،معظم احملتجزين ميتنعون  "قوله إن   بالتعذيب  

ـ  الـشواغل  ٢وأثارت الورقة املشتركة . )٧١("بالنظام أو ألهنم خيشون االنتقام   أن احملـاكم  ب
 القيام على النحو الواجب بالتحقيق يف ادعاءات الدفاع بالتعذيب، ومطالبـة            تقاعست عن 

الـسوابق القـضائية    ارسة تتعارض معاملدعى عليهم بتقدمي إثباتات تدعم ادعاءاهتم، وهي مم      
كازاخـستان   منظمة العفو الدولية   وأوصت .)٧٢( يف جمال حقوق اإلنسان    املأخوذ هبا الدولية  

بضمان عدم استخدام أي أقوال ُتنتزع نتيجة التعذيب أو غريه من أشكال سـوء املعاملـة                
يب أو بغـريه مـن    استخدامها كدليل ضد املتهم بالتعـذ عداكدليل يف إجراءات احملاكمة،  

 كازاخستان بضمان  ٢وفضالً عن ذلك، أوصت الورقة املشتركة       . )٧٣(أشكال سوء املعاملة  
  .)٧٤(دنيةاملاكم احملأمام  همضرريف جرب يف حق صريح لضحايا التعذيب ما 
تنص حالياً علـى      ال  عن قلقها ألن قوانني كازاخستان     ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٢٧

 املخدرات مبوجب أمر من احملكمة كبديل للسجن عقاباً على ارتكـاب            معاجلة اإلدمان على  
 بتشكيل نظـام لقـضاء      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٥( وأوصت بتعديل القانون   ،جرائم

يف وسط آسيا كازاخستان    وأوصت الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات       . )٧٦(األحداث
 يف القـانون اجلنـائي      ،ة من خالل معاجلة امليول    تباع ممارسات محيد  اع معايري دولية وبا   تببا

 حنو اإلفراط يف العقاب وعدم معاجلة حاالت انفرادية، وبالعودة          ،وقانون اإلجراءات اجلنائية  
اإلفراج  هبا سابقاً واملتمثلة يف تعزيز بدائل السجن، مبا يف ذلك            إىل السياسة اليت كان معموالً    

  .)٧٧(املبكر حتت رقابة
 إنفاذظمة العفو الدولية أن هناك اعتقاداً بأن الفساد يف صفوف موظفي            والحظت من   -٢٨

  .)٧٨(القانون واهليئة القضائية يسهم بصورة كبرية يف جو اإلفالت من العقاب

  احلياة األسريةيف الزواج وحرمة احلياة اخلاصة، ويف احلق يف   -٤  
، ينص على   " حبماية الصحة  املتعلق" ألن القانون    القلق عن   ٣أعربت الورقة املشتركة      -٢٩

ميكـن    ال أن السرية املتعلقة باملعلومات الطبية ختضع لبعض االستثناءات اهلامة للغاية الـيت           
جيب اإلفشاء عن املعلومات الصحية املتعلقة باملريض بطلب من سـلطات الرعايـة             : تربيرها

 .)٧٩(أو من حمكمةهيئات التحقيق أو من   من الشرطة أو من مكتب االدعاء العام   وأالصحية،  
 أن قانون كازاخستان يتضمن أحكاماً واسعة       ٣وفضالً عن ذلك، الحظت الورقة املشتركة       

  .)٨٠(النطاق بشأن الفحوصات اإلجبارية لفريوس نقص املناعة البشرية يف ظروف خمتلفة
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من حقوقه األبوية مبوجـب      ، جيوز حرمان أحد الوالدين    ٣ووفقاً للرسالة املشتركة      -٣٠
 علـى  النحو الواجب االعتراف بأنه شـخص مـدمن   مت على   "إذا   "ن الزواج واألسرة  قانو"

وفضالً عن ذلك، تندرج كـل مـن        ". املشروبات الكحولية أو املخدرات أو املواد املخدرة      
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإلدمان على املشروبات الكحوليـة واملخـدرات يف             

  . )٨١(ر قيام املصاب هبا بالتبينقائمة الشروط الطبية اليت حتظ
.  أنه قد ُنزعت الصفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي املثلي٤والحظت الورقة املشتركة   -٣١

كما الحظت الورقة   . )٨٢(مستمراًوتطبيبهم   يزال الوصم املرتبط بتجرمي املثليني      ال ومع ذلك، 
ري هويتهم اجلنـسية يف     مَغيِّبشأن حقوق   تشريعات  كازاخستان أيضاً   لدى   أن   ٤املشتركة  

 .)٨٣(مل يتم نشر هـذا التـشريع      غري أنه   . هم يف الوثائق الرمسية   تغيريها وتغيري جنسهم وأمسائ   
ربط امليول اجلنسية إىل اجلـنس اآلخـر        ما زالت كازاخستان ت   ،  ٤ووفقاً للرسالة املشتركة    

. )٨٤(القـسرية نسية  اجللعالقات  من ا فئة مستقلة   بوصفه  بالسلوك اجلنائي يف قوانينها اجلنائية،      
 اجلـنس   أن منظمات السحاقيات واملثليني جنسياً وثنـائيي ٤ة كما الحظت الورقة املشترك  

 ،للغايـة الظاهرة   جنسياً يف كازاخستان تعرضت باستمرار للتهديد بسبب أنشطتها          لنيواحملو
  . )٨٥( أسباب التوترسرريثما تنحوأهنا توقفت عن االضطالع بأنشطتها العامة 

والتجمع الـسلمي، واحلـق يف      وتكوين اجلمعيات    التعبري   وحريةحرية الدين أو املعتقد،       -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

عاليـة ميارسـون    الرتب  ذوي ال  أنه وجد أن املسؤولني الوطنيني       ١٨ل ذكر منتدى ا    -٣٢
 التعصب الديين حتـت     رسأن وسائل اإلعالم متا    عدائية ضد املوظفني احملليني؛ و      أعماالً رمسياً

الحظ رقابة متشددة وسرية على الطوائف الدينية؛ و      متارس   قوات الشرطة    أن و ؛مظلة الدولة 
أعمال املدامهة واالستجواب، والتهديدات وفرض الغرامات اليت تؤثر على الطوائـف           تفشي  

ألمن فيما  اعدم  شعور ب وجود  على املنتمني إليها؛ كما الحظ      الدينية املسجلة وغري املسجلة و    
اجلنسية الذين أدينوا   عدميي   املواطنني األجانب أو     رَضعَُّتَو ،)٨٦(يتعلق مبلكية املمتلكات الدينية   

، وأوصت منظمة العفو الدوليـة      )٨٧(لترحيلشطة تبشريية غري مسموح هبا، إىل ا      بارتكاب أن 
 هلـم   الـسماح بلذوي املعتقدات الدينيـة، و     أن تكفل احترام حقوق اإلنسان    بكازاخستان  

غـريه   وأالسجن  وأمبمارسة أنشطتهم السلمية بشكل خيلو من املضايقة والتهديد باالحتجاز       
  .)٨٨(من انتهاكات حقوق اإلنسان

 أن الرابطات الدينية ُتعترب، يف إطار أنشطة إعمال القانون          ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٣٣
واألمن القومي، مصدراً من مصادر      هيئات الدولة القائمة على سيادة القانون        االيت تضطلع هب  

ـ    من بني اجلماعات     أن   ١٨ل وأبلغ منتدى ا  . )٨٩(التهديد باألمن القومي    اًاليت يشتبه فيها رمسي
، ومعظم الربوتستانت، وأنصار هاري     ني يتصرفون بصفة مستقلة، واملسلمني األمحديني     مسلم
ـ شنا وشهود يهوا، وأهنم يوصفون من قبل املسؤولني         يكر   والحـظ  .)٩٠("ائـف طو"أهنم  ب

احلكومات احملليـة   تقاعس   على الرغم من خمتلف التقارير اليت تشري إىل          ،صندوق بيكيت أنه  
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تدخلها يف التجمعات اليت تعقدها جمموعات مثل شهود        من  تسجيل اجملموعات الدينية، و   عن  
نسان هتا، فإن منظمات حقوق اإلا يف عبادهاتدخلو ،كريشنايهوا، واملعمديني، وأنصار هاري 

غري أن  . )٩١(٢٠٠٩أن احلالة حتسنت بصورة ملحوظة حبلول النصف األول من عام           أفادت  
تزال   ال  وإن كانت تشاطر هذا الرأي،     ، أهنا  أشارت الرابطة األوروبية لشهود يهوا املسيحيني    

 وناشدت األمـم املتحـدة بـدعوة        ،)٩٢(هناك جماالت تتعلق باحلرية الدينية تواجه عقبات      
  .)٩٣( منها إلغاء السجلني املتعلقني بعمليات الترحيل،أمورمجلة ىل كازاخستان إ

القضاء علـى   " هبدف   ٢٠٠٥ثالثة قوانني اعتمدت يف عام      أن  دار احلرية،   أفادت  و  -٣٤
إىل تقييد كبري للغاية للتشريعات املتعلقـة حبريـة         قد أدت   " تعزيز األمن القومي  "و" التطرف

ـ       كما الحظ صندو  . )٩٤(الوجدان والدين  وانني احلاليـة   ق بيكيت أن العديد من أحكام الق
 النـشاط الـديين     ن علـى  ن تعاقبا فيها املادتان يف القانون اإلداري اللتا     ، مبا   املتعلقة باألديان 

ودعت محلة اليوبيل كازاخستان إىل إلغاء شروط       . )٩٥(، هي أحكام هتدد حرية الدين     السلمي
 ألن ذلك يـشكل انتـهاكاً       ،الدينيةاجلماعات  القانون اإلداري احلايل اليت تقضي بتسجيل       

إىل إنشاء نظام لتـسجيل اهلويـة        كما دعت .  يف العبادة واملمارسة   اجلماعات حلريات هذه 
 بتنقـيح القـانون احلـايل       ١وأوصت الورقة املـشاركة     . )٩٦(يقوم على التمييز    ال القانونية

ديد يتضمن على األقل مفهومـاً      وباعتماد قانون ج  ) حبرية الدين واجلمعيات الدينية    املتعلق(
والحظت هيئة رصد حقوق    . )٩٧(الدين بشكل يفي باملعايري الدولية     و موسعاً حلرية الوجدان  

، حكماً بأن   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١١أن اجمللس الدستوري يف كازاخستان أصدر يف         اإلنسان
اءات القانونيـة  املتعلق باألخذ بتغيريات وإجراء إضافات على بعض اإلجـر       "القانون املقترح   

وذكر صندوق بيكيت   . )٩٨(هو قانون ينتهك الدستور   " املتعلقة حبرية الدين والرابطات الدينية    
والحظت هيئة رصد   . )٩٩(أنه ينبغي الثناء على حكومة كازاخستان ألهنا التزمت هبذا احلكم         

كومـة  حقوق اإلنسان الشواغل اليت أعربت عنها املنظمات غري احلكومية باحتمال قيام احل           
  .)١٠٠(يتالشي االهتمام الدويل هبذا املوضوعحاملا باحلد من جديد من حرية الدين 

 والتهديـد   ط اإلعـالم  وأعربت دار احلرية عن قلقها ألن درجة حتكم الدولة بوسائ           -٣٥
إىل درجة كبرية مـن     هو أمر حيد    ،  الطفيفة حىت على االنتهاكات     ،بفرض عقوبات متشددة  
  .)١٠١(رة مستقلةعمل وسائل اإلعالم بصو

 أن القانون اجلنائي يتضمن موادَّ حتمي شرف وكرامة         ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٦
 عنصراً  ٥٠فالقانون اإلداري يتضمن أكثر من      .  وأعضاء الربملان  املوظفني ورئيس اجلمهورية  

 أن  ١كما أبلغت الورقة املشتركة     . )١٠٢(جلرم يف جمال النشاط اإلعالمي    من عناصر ا  مستقالً  
هيئـة  ورحبـت   . )١٠٣(متواجدون يف السجون   الصحفيني املدانني بتهمة إفشاء أسرار الدولة     

 اليت تـؤثر    رصد حقوق اإلنسان بقيام رئيس اجلمهورية بالتوقيع على جمموعة من التعديالت          
أن هذه  وذكرت  ،  ٢٠٠٩فرباير  /قانوناً يف شباط  هذه التعديالت    لتصبح    اإلعالم طعلى وسائ 
 اإلعالم، مبا يف ذلك سيطرة طتعاجل املشاكل األوسع نطاقاً املتعلقة حبريات وسائ  الالتعديالت
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كما الحظت دار احلرية أن التعـديالت الـيت         . )١٠٤(وهذه الوسائط لحكومة على    ل والنيامل
أُدخلت على القانون مل ُتسقط صفة اجلرمية عن التشهري والسب ومل تلغِ أشـكال احلمايـة                

كما أهنا مل تضع قانوناً للتقادم فيما يتعلـق بـدعاوى           . وظفي احلكومة اخلاصة املقدمة إىل م   
مل حتد من مبالغ الغرامات أو مدد السجن املسموح هبـا يف             و ،الدفاع عن الشرف والكرامة   

القـذف  جترمي  بتعليق  وأوصت هيئة رصد حقوق اإلنسان كازاخستان       . )١٠٥(هذه الدعاوى 
ة إللغاء املواد ذات الصلة يف القانون اجلنائي املتعلقة         وباختاذ مجيع اخلطوات الالزم   والتشهري،  

األخذ بفرض   ب ١وأوصت الورقة املشتركة    . هاوضع حد للتعويضات املقدمة في    ورائم  ذه اجل هب
  . )١٠٧( اإلعالمحدود على احتكار وسائط

وأبلغت هيئة رصد حقوق اإلنسان أن رئيس الدولة وقع علـى قـانون آخـر يف                  -٣٧
 بإلغاء أبسط التحسينات اليت أدخلت مبوجـب التعـديالت   إمجاالً يقضي   ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ويوسع القانون اجلديد النطاق احملتمل للقذف اجلنائي ليـشمل         . فرباير/املوقع عليها يف شباط   
كما حيظر القانون وسائل اإلعالم من املشاركة يف أنـواع          . مجيع أشكال مضمون اإلنترنت   

 فيما يبدو، أشكاالً عديدة     ،اغة أوجه احلظر هذه تستهدف    وصي. حمددة من األمور السياسية   
. )١٠٨(تفـسريات تعـسفية   نطاقها هو من االتساع مبا يسمح ب      من أشكال النقاش السياسي و    

 بإلغاء قانون األنظمة املتعلقة باإلنترنت ووضع حد ملمارسة إعاقة          ١وأوصت الورقة املشتركة    
إصدار قانون بشأن   ب ١ت الورقة املشتركة    كما أوص . منشورات اإلنترنت بشكل غري قانوين    

  .)١٠٩( يتمشى مع املعايري الدوليةإمكانية اطِّالع املواطنني ووسائط اإلعالم على املعلومات مبا
كازاخستان تتحكم بـشدة بالتجمعـات       والحظت هيئة رصد حقوق اإلنسان أن       -٣٨

، )١١٠(حريـة التجمـع    وأن احلكومة مل تبذل أي جهد جلعل التشريع ينص على            ،اجلماهريية
حتصل على ترخيص من السلطات       ال  أن األنشطة اجلماهريية اليت    ١وأبلغت الورقة املشتركة    

 أن ١كما أبلغـت الورقـة املـشتركة    . رغم كوهنا ذات طابع سلمي    ،   قمعاً متشدداً  تواجه
  وهيئـات الـشرطة    اإلعاءقرارات لصاحل   تقريباً   اهليئات القضائية اختذت يف مجيع احلاالت     

ن العقوبات املفروضـة    وأعربت دار احلرية عن القلق أل     . )١١١(وهيئات سلطات التنفيذ احمللية   
 عقوبـات   جتمعات سـلمية وعقـدها هـي      على انتهاك اإلجراءات القانونية بسبب تنظيم       

وأوصت هيئة رصد حقوق اإلنسان كازاخستان بإزالة القيود املفرطة علـى           . )١١٢(متشددة
 ما تعهدت   كون القوانني واألنظمة املتعلقة بالتظاهرات متمشية مع      حرية التجمع وضمان أن ت    

ع هذه اللـوائح    رَِّشيقوم مُ به كازاخستان من التزامات دولية يف جمال حقوق اإلنسان، وبأن           
ووصفت هيئة رصد حقوق اإلنسان     . )١١٣( من قانون حرية التجمع    ١٠والقوانني بإلغاء املادة    

  .)١١٤( وسيلة فعلية للحد من حرية التجمعأهنا تقدم للسلطاتبهذه املادة 
 أن العالقات بني احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة         ٤والحظت الورقة املشتركة      -٣٩

كانت صعبة بسبب جهود الدولة للسيطرة بشكل ما على اجملتمع املدين من خـالل تطبيـق           
موعـات  وبث اخلوف بشكل عام يف صفوف جم       تشريعات تقييدية على استخدام اإلنترنت    
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ضرورة تطـابق القـانون     جبملة أمور، منها     ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٥(اجملتمع املدين 
 مع املعايري الدولية اليت حتدد حـق الـشخص يف إنـشاء             تشكيل اجلمعيات املتعلق باحلق يف    

  .)١١٦٥(تلك ذات الطبيعة غري الرمسيةها منظمات واحتادات ومجعيات واالنضمام إليها، مبا في

  الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي   -٦  
 ١ح اإلعاقة املقدمة من الدولة غري متاحة إال بنسبة َن أن ِم١الحظت الورقة املشتركة   -٤٠

وال يوجد أي تـشريع خـاص       . )١١٧( يف املائة من البالغني يف البلد      ٣يف املائة من األطفال و    
. )١١٨(ستثناء التشريع املتعلق بالدعم االجتماعيبا سنني،يكفل وحيمي حقوق ذوي اإلعاقة وامل 

واملـسنني   باعتماد تشريع خاص بشأن حقوق ذوي اإلعاقـة          ١وأوصت الورقة املشتركة    
  .)١١٩(يتمشى مع معايري األمم املتحدة ذات الصلة

خدمات الرعايـة   إمكانية احلصول على     عن القلق ألن     ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٤١
ما يقيم عقبات غري ضرورية أمـام       إثبات اإلقامة يف منطقة حمددة،      ب ةمشروطالصحية اجملانية   

حيملـون    ال َمـن  وكذلك للمهاجرين و   ،تقدمي الرعاية ألشخاص مسجلني يف مناطق أخرى      
، إذا مل يتمكن ٣ووفقاً للرسالة املشتركة . وثائق مطلوبة تبيِّن هويتهم ومكان إقامتهم املسجل 

ميكن حرماهنم من خدمات الرعاية الصحية اجملانية يف تلك         بات،  هذا اإلث األشخاص من تقدمي    
  .)١٢٠(املناطق أو إحالتهم إىل مرافق تقدمي اخلدمات بأجر

يزال هو الطريقـة الـشائعة ملنـع          ال  أن اإلجهاض  ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٢
 مستويات   إىل تعليق جلنة حقوق الطفل بشأن تدين       ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )١٢١(احلمل

 وأيدت توصيتها بأن توفر كازاخستان طائفة شاملة من وسائل منع           ،الوعي بالصحة اجلنسية  
  .)١٢٢(احلمل على نطاق واسع وأن تزيد من التوعية بتخطيط األسرة

مستويات النظافة الصحية َتَدين  التقارير اليت تشري إىل ٣والحظت الورقة املشتركة      - ٤٣
ني يف جمال الرعاية الصحية فيما يتعلق بفريوس نقص املناعـة           وعدم مالءمة مؤهالت العامل   

، وبسبب انعدام التمويل وتدريب العاملني، تـستخدم        ٣ووفقاً للرسالة املشتركة    . البشرية
نبغي طرحها بعـد  ياملؤسسات الطبية فيما يتعلق بعدد من املرضى معدات طبية ملوثة كان         

إىل األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  ولُِفت انتباه خاص .استعماهلا ملرة واحدة
 وإىل أن سوء النظافة الصحية واخنفاض مرتبـات مـوظفي           ،من خالل عمليات نقل الدم    

 عن  ٣كما أعربت الورقة املشتركة     . )١٢٣(الرعاية الصحية وتفشي الفساد هي أسباب ذلك      
هـي تـدابري    ومعاجلتـهم   ة  املصابني بفريوس نقص املناعة البشري    وقاية  القلق ألن تدابري    

العكوسة سوى أقل مـن     ، مل يتلق العالج املضاد للفريوسات       ٢٠٠٧ويف عام   . كافية  غري
  .)١٢٤(نصف السكان الذين هم حباجة إليه

 عن القلق ألنه رغم ارتفاع حاالت تعاطي املخـدرات          ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٤٤
وفرة لتقدمي العالج هي حمدودة للغايـة، وأهنـا         أن اخلدمات احلالية املت   أُفيَد  واإلدمان عليها،   
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 وأن درجـات    ،إزالة السمية املقرونة بطرق حمدودة إلعادة التأهيل       تشمل يف األحوال العادية   
 أن العالج اإللزامي املتعلق باإلدمان علـى  ٣وأبلغت الورقة املشتركة  . )١٢٥(جناحها منخفضة 

، هناك  ٣ووفقاً للرسالة املشتركة    . )١٢٦(املخدرات مستخدم على نطاق واسع يف كازاخستان      
، مبا يف ذلك السماح لقـوات الـشرطة يف          اإلَبرأيضاً قيود اعتباطية موثقة عن برامج تبادل        

  .)١٢٧( بشكل قانويناإلَبركازاخستان بالتدخل من خالل تبادل 
 أن من بني األسباب األساسية لالنتـهاكات اجلماعيـة          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٥
 عدم وجود سياسة بيئية حكومية، واالستغالل اجلشع        :ما يلي ق اإلنسان فيما يتعلق بالبيئة      حلقو

للموارد الطبيعية، وتدمري النظام احلكومي حلماية البيئة، وجتاهل التشريعات الدولية والوطنيـة،            
 ١كما الحظت الورقة املشتركة     . )١٢٨(، فضالً عن فساد النظام    وعدم كفاية التشريعات الوطنية   

اختـاذ  عدم وجود آلية تشريعية تأخذ يف احلسبان الرأي العام ومشاركة اجملتمـع يف عمليـة                
متلـك  الـيت   من مصادر غري حكومية،     األدلة احملصَّلة   فلم تأخذ احملاكم يف احلسبان      . اتالقرار

رية مجع املعلومات، مما حيد إىل درجة كب      من  ترخيصاً ميكِّنها من إجراء حتقيقات يقوم هبا خرباء و        
القضاء بشأن قضايا   إىل  االحتكام  ق يف   احلو. )١٢٩(من حقوق اجملتمع يف احلصول على املعلومات      

السبل قوق البيئة أمام احملاكم أثبتت انعدام       حب ةالذاتياملطالبة  عملية  كما أن    ،هِكالبيئة هو حق ُينتَّ   
إمكانيـة   أن تكفل    عدالة األرض كازاخستان  منظمة  كما حثت   . )١٣٠(فعالة للحماية القانونية  ال

  .)١٣١(لالحتكام إىل القضاءاملعلومات، وأن تتيح سبالً للمشاركة، واطالع العامة على 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
الحظ صندوق بيكيت أنه يتعني على املنظمات الدينية اليت تقوم بتعلـيم األديـان                -٤٦

 مجاعةجيوز ألي     ال وفضالً عن ذلك،  . ة التعليم لتعليم املواد الدينية    احلصول على موافقة وزار   
 أن تقدم التعليم اإلضايف خارج نظام التعليم العام دون موافقة احلكومـة ودون تـسجيلها              

وتفرض مثل هذه اللوائح قيوداً شديدة على حقوق الوالـدين يف           . كجمعية دينية معترف هبا   
  .)١٣٢(هاعرافوأأسرهم تعليم أطفاهلم معتقدات 

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
اجمللس اإلسالمي الـذي تدعمـه    َيصف عادةً    اخلطاب الرمسي  أن   ١٨الحظ احملفل     -٤٧

، حىت وإن كـان القـانون       "تقليدية" معتقدات   بأنهالكنيسة األرثوذكسية الروسية     و الدولة
ية والبوذية حتظى بتـسامح     والطوائف الدينية مثل اليهودية والكاثوليك    . يدعم هذه الصيغة   ال

  .)١٣٣(املسؤولني فيما يبدو

   اللجوءوطالبواملهاجرون والالجئون   -٩  
 أن املهاجرين يتعرضون يف كثري من األحيان للتعذيب واملعاملة          ١أبلغت الورقة املشتركة      -٤٨
قاعدة وعناصر الرق، والعنف، والقسر يف إطار عالقات العمل مقبولة يف معظم األحيان ك            . املهينة
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ويف حاالت عديدة، يعود ذلك إىل أن املهـاجرين حتـت           . ولكن ليس كانتهاك حلقوق اإلنسان    
 الـسخرة وتواطـؤ اجملتمـع       أوضاعضغط الظروف اليت يعيشوهنا ليس أمامهم خيار إال قبول          

  .)١٣٤(والسلطات من أجل استغالهلم، وتشكك ذوي النفوذ واجملتمع يف املهاجرين، والفساد
ينظمه التـشريع   وضماهنا  الالجئني   أن حتديد حقوق     ١لورقة املشتركة   والحظت ا   -٤٩

اللجوء، الـذين تعتـربهم     طاليب  يتضمن ضمانات إلعمال حقوق       ال املتعلق باهلجرة، الذي  
  .)١٣٥(القانون مهاجرين غري قانونينيإنفاذ هيئات 

تعاون مـع   رة الكازاخستانية ال   شرطة اهلج  مواصلةوأبلغت منظمة العفو الدولية عن        -٥٠
اللجوء والالجئني، إليها، مبا يف     عن طاليب    معلومات   هانقلعن مواصلة   جماور و نظريهتا يف بلد    

وأعربت جلنة  . )١٣٦(ذلك تزويدها بعناوين وأرقام هواتف وبصمات أصابع وصور فوتوغرافية        
إىل  اًاللجـوء قـسر  طاليب  تسليم اجملرمني وإعادة    عن  الدولية عن قلقها إزاء تقارير      احلقوقيني  

يف حال وجود احتمال مبواجهة التعـذيب  إعادهتم البلدان اجملاورة انتهاكاً للحظر الكلي على  
أو غريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو التعرض النتهاكات خطرية أخرى حلقوق             

 اللجـوء، طـاليب    أن كازاخستان تسلِّم أحيانـاً       ١وذكرت الورقة املشتركة    . )١٣٧(اإلنسان
 إىل معاهـدات    اً بل استناد  ، واتفاقية مكافحة التعذيب   ١٩٥١عمالً باتفاقية الالجئني لعام      ال

التزاماهتا بعدم اإلعادة، وال سيما بأن      بالوفاء ب وأوصت اللجنة مبطالبة احلكومة     . )١٣٨(إقليمية
متتنع عن نقل أي شخص إىل بلد ُيحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب أو سوء املعاملـة أو ألي                  

 وبضمان إتباع عملية قضائية كاملة وعادلة قبـل إعادتـه يف            ،انتهاك خطري حلقوق اإلنسان   
ودعت منظمة العفو الدولية كازاخستان إىل ضـمان        . )١٣٩(حاالت وجود مثل هذه املخاطر    

عادلـة  االستفادة من سبل انتصاف     احلماية الدولية من    يطلبون  متكُّن مجيع األشخاص الذين     
  .)١٤٩(ق يف االستئنافوشفافة مقرونة باحل

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٠  
تتذرع بعملية مكافحة اإلرهاب    كثرياً ما   الحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات         -٥١

على أهنا هامة للغايـة لـضمان االسـتقرار القـومي            وغريه من التهديدات باألمن القومي    
اإلسالمية احملظورة واألحزاب   اجلماعات   املستهدفة بشكل خاص  الفئات  ومن بني   . واإلقليمي

كمـا  . )١٤١(اللجوء من البلدان اجملـاورة    وطالبو  اإلسالمية، أو غريها من األقليات الدينية،       
قد اختذوا  القوانني  واملوظفني املكلفني بإنفاذ    الحظ صندوق بيكيت أن حكومة كازاخستان       

راقبة األقليات الدينية يف إطـار       إجراءات صارمة لتسجيل وم    خالل السنوات العديدة األخرية   
  .)١٤٢(سياسات مكافحة اإلرهاب املزعومة

 وإن كان متجـسداً يف      ،ن افتراض الرباءة   منظمة العفو الدولية عن القلق أل      وأعربت  -٥٢
سيما يف سياق ما يسمى حباالت األمن القومي          ال ،القانون، فإنه يتم انتهاكه بصورة منتظمة     

حيث ُيدان املشتبه فيهم يف معظم األحيان أمام اجلمهور قبـل           ويف إطار مكافحة اإلرهاب،     
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ضروب وغريه من   املنتظم  كما أعربت عن قلقها إزاء االدعاءات بالتعذيب        . البدء باحملاكمات 
األمن القومي، ألجهزة  السلطة القضائية   يف ظل   سوء املعاملة يف مراكز االحتجاز قبل احملاكمة        

ليت تقوم هبا مرافـق     الوطين والقومي ومكافحة اإلرهاب ا    وال سيما يف سياق عمليات األمن       
 منظمة العفـو الدوليـة   والحظت. سؤولة مباشرة أمام رئيس الدولة وحده  امل األمن القومي، 

األحزاب اإلسالمية احملظورة أو األفراد املشتبه بأهنم ينتمون إىل هـذه           عضاء  أن أ االدعاءات  
هاب وخيضعون لالحتجاز التعـسفي وملـدد       األحزاب ُيستهدفون يف عمليات مكافحة اإلر     

مغلقـة  تكـون   واحملاكمات يف مثل هذه الدعاوى      . متواصلة يف زنزانات احلبس االنفرادي    
  .)١٤٣(ومراقبة احملاكماتحضورها ملراقبني مستقلني ُيسَمح ألسباب األمن القومي وال 

  املنجزات، وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود  -ثالثاً   
نظمة العفو الدولية بتصديق كازاخستان على الربوتوكـول االختيـاري          رحبت م   -٥٣

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
التوقيع على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            بو

نظمة أن كازاخستان تعاونت وتشاورت مع اجملتمع املدين واملنظمات   ملاوالحظت  . والسياسية
الدولية إلنشاء آلية وطنية وقائية لالضطالع برصد مستقل ومعلن عنه جلميع أماكن االحتجاز  

 شهراً بعد االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب            ١٢يف غضون   
  .)١٤٤(املهينة وبة القاسية أو الالإنسانية أووغريه من ضروب املعاملة أو العق

  األولويات واملبادرات الوطنية الرئيسية والتعليقات  -رابعاً   
  .ال يوجد

  بناء القدرات والتعاون التقين  -خامساً  
  .ال يوجد
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