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 املنهجية  -أوالً  

  .٢٠١٣-٢٠١٠غطي هذا التقرير الفترة ي  -١
اجات التقرير الوطين جلمهوريـة     نتويربز التقرير نتائج تنفيذ التوصيات املتعلقة باست        -٢

 .٢٠١٠  لعامكازاخستان يف إطار االستعراض الدوري الشامل

واستخدمت يف التحليالت وثائق رمسية من أجهزة الدولـة وبيانـات إحـصائية               -٣
ومقاالت وتقارير، وغري ذلك من املواد املستمدة من مصادر رمسية، عـالوة علـى مواقـع          

 .اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية على اإلنترنت

 من حلقات التشاور،    وتضمن عملية التحضري لالستعراض دورات تدريبية وسلسلة        -٤
نامج األمم املتحدة للتنمية وعن منظمات غـري        ربشارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلون ل     

 .حكومية وخرباء أجانب

وروعيت يف إعداد هذا التقرير واقعة أن مجهورية كازاخستان امتنعت عـن تنفيـذ         -٥
 .١٢-٩٧ و١٠-٩٧ و٤-٩٧ و٣-٩٧ و٢-٩٧ و١-٩٧التوصيات 

 مبادئ باريس يف التشريعات     طبيقمة عن الترتيبات املؤسسية، وت    حملة عا   -ثانياً  
 الوطنية جلمهورية كازاخستان

 ٢٥-٩٥ و ٢٣-٩٥ و ٢٠-٩٥ و ١٥-٩٥ و ٦-٩٥ و ٥-٩٥التوصيات      
 ٣٣-٩٥و

امتثال غـري    ("باء"، صنِّف ديوان مفوض حقوق اإلنسان يف املركز         ٢٠١٢  عام يف  -٦
وتتسق أنشطة ديوان    . الوطنية حلقوق اإلنسان   لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات    ) مكتمل

ويذكر على وجه اخلصوص    . مفوض حقوق اإلنسان بشكل كامل مع جمموعة مبادئ باريس        
 :أن مفوض حقوق اإلنسان

وتدرج . خيضع تعيينه ملوافقة رئيس اجلمهورية بالتشاور مع جملسي الربملان          )أ(  
 ؛األسباب اليت تؤدي إىل إعفاء املفوض من منصبهيف الوثيقة التوجيهية املتعلقة بالتعيني قائمة ب

ميلك صالحية أن يطلب إىل املسؤولني تقدمي أية معلومات تتعلق حبقـوق              )ب(  
يف ذلك مؤسسات القطاع اخلاص، بغرض        مبا اإلنسان وحرياته، وأن يزور اهليئات املختصة،     

جملـس الـوزراء، يف     متابعة عمليات الرصد؛ وصالحية خماطبة رئيس اجلمهورية والربملان و        
 ؛احلاالت ذات التأثري الكبري على احلياة العامة
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جيوز له استالم املعامالت من مجيع الوحدات يف إقليم البلد والنظر فيهـا،               )ج(  
دراسة مسألة إنـشاء مكاتـب      اً  وجتري حالي  .ئق تشمل الوسائل اإللكترونية املتاحة له     ابطر

 إقليمية لديوان مفوض حقوق اإلنسان؛

وباإلضافة إىل ذلك، تنعكس     .يقدم التوصيات إىل أجهزة السلطات العامة       )د(  
يف التقرير السنوي الذي يرفع إىل رئيس اجلمهورية عن أنشطة ديوان مفوض حقوق اإلنسان، 

يتيح إمكانية الرقابة علـى       مما مجيع الطلبات اليت تقدم إىل املفوض والتوصيات اليت يصدرها،        
 تنفيذها؛

عالية مع منظمات اجملتمع املدين، ومع املنظمات الدولية كـذلك،          يتعاون بف   )ه(  
 بشان طائفة واسعة من القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

يباشر مهام عمله بصورة علنية وتنشر بياناهتا على نطاق واسع يف وسـائط         )و(  
  ؛)www.ombudsman.kz (اإلعالم اجلماهريي وعلى املوقع الشبكي الرمسي للديوان

يشارك يف إعداد ومناقشة مشروعات القوانني املعيارية املتـصلة حبقـوق             )ز(  
 اإلنسان على مستوى اهليئات الربملانية املعنية بالصياغة واالعتماد؛

 يف الشكاوى الفردية؛اً ينظر أيض  )ح(  

 تبدأ عنده إجراءات النظر يف انتهاكات حقوق اإلنسان؛  )ط(  

يتبـع    والتنفيذيـة،   أوقضائية  أوشريعيةال خيضع يف عمله ألية سلطات ت     )ي(  
 ؛يدخل يف تشكيل هياكلها  أوديوانه إىل أي من هيئاهتا

للجميـع حريـة    اً  ينشر تقريره السنوي يف هيئة وثيقة مطبوعة وتتاح أيض          )ك(  
 .احلصول علية من املوقع الشبكي

 .حلكوميـة للتعاون مع املنظمات غري ا    اً  كبرياً  ويويل مفوض حقوق اإلنسان اهتمام      -٧
وقد أرسى أسس تعاون راسخة مع مكتب كازاخستان الدويل املعين حبقوق اإلنسان وسيادة             
القانون وحتالف املنظمات غري احلكومية ملناهضة التعذيب يف كازاخستان، وجملس التنـسيق            

 .التابع للجنة الرقابة العامة

 مجهوريـة   من خطة عمـل حكومـة  ١١للفقرة اً وقام مفوض حقوق اإلنسان، وفق    -٨
، املتعلقة بتنفيذ توصيات الدول األعضاء يف األمم املتحـدة        ٢٠١٤-٢٠١١كازاخستان للفترة   

املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل حلالة حقوق اإلنسان يف البلد، واليت وافقت عليها              
أكتوبر / تشرين األول  ١٣ املؤرخ   ١١٦٥حكومة مجهورية كازاخستان مبوجب مرسومها رقم       

، باالشتراك مع وزاريت اخلارجية والعدل، ومكتب املدعي العام، بإعـداد مقترحـات             ٢٠١١
موجهة إىل مكتب رئيس مجهورية كازاخستان، بشان تنفيذ توصيات جملس األمـم املتحـدة              

 .حلقوق اإلنسان املتعلقة بتحقيق اتساق مركز أمني املظامل يف كازاخستان مع مبادئ باريس
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 . اجتاه إىل توسيع نطاق صالحيات مفوض حقوق اإلنسان        ،٢٠١٣  عام ولوحظ يف   -٩
وينص القانون اجلنائي وغريه من القوانني األخرى جلمهورية كازاخستان، على منح مفوض            
حقوق اإلنسان سلطة املنسق يف إطار النظام الوطين لآلليات الوقائية املعنية بكفالـة محايـة               

حية وغريها من مرافق االحتجاز األخـرى       حقوق اإلنسان ومنع التعذيب يف املرافق اإلصال      
 .ذات احلراسة املشددة

، كانت توصيات اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان قد نفذت ٢٠١٤مايو / أيار١٢ويف   -١٠
 .تزال التوصيات املتبقية يف طور التنفيذ  وال.ئةا يف امل٨٠بنسبة اً عملي

 تابع حلكومـة مجهوريـة      وأنشئ جملس لتنسيق التعاون مع املنظمات غري احلكومية         -١١
وتعمل جمالس للتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف إطار الـوزارات املعنيـة              .كازاخستان

ويصل جمموع عدد اهليئات     .ارة احمللية على مجيع املستويات    دبالشؤون االجتماعية وهيئات اإل   
 .اً هيئة تقريب٣٠٠االستشارية إيل 

 التعاون الدويل  -ثالثاً  

 ٦-٩٧ و٩٩-٩٥ و٩٨-٩٥ و٩٧-٩٥ و٨-٩٥التوصيات     

وحترص مجهورية كازاخستان على التعاون بشكل منتظم مع رابطات ومنظمـات             -١٢
حقوق اإلنسان الوطنية يف سلوفينيا، والنرويج، وأوكرانيا، وقطـر، وفنلنـدا، وسويـسرا،             

ة، ودول  وقرغيزستان، واالحتاد الروسي، وطاجيكستان، والواليات املتحدة األمريكي       وأملانيا،
 .أخرى متعددة

وهناك تعاون نشط مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جمـال     -١٣
سيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتبها اإلقليمي           وال حقوق اإلنسان، 

لوسط آسيا، ومكتب األمم املتحدة يف األستانة، واليونيسيف، ووكاالت أخـرى لألمـم             
املتحدة، ومع مركز منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف األسـتانة ومكتـب مؤسـسات               
الدميقراطية وحقوق اإلنسان وغريه من مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى التابعة للمنظمـة،   
ومع منتدى آسيا واحمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، ومنظمة            

نظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمـة بيـت           التعاون اإلسالمي، وم  
 .احلرية، وجلنة هلسنكي النروجيية، ومركز السالم وحقوق اإلنسان يف أوسلو

املقرر اخلاص  :وزار كازاخستان حىت اآلن، مثانية من املقررين اخلاصني لألمم املتحدة  -١٤
، واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق        )٢٠٠٤(ديسبوي  . املعين باستقالل القضاة واحملامني، ل    

نوفـاك   .، واملقرر اخلاص املعين بقضايا التعذيب، م      )٢٠٠٦(شينني   .اإلنسان واإلرهاب، م  
، واملقرر اخلاص   )٢٠٠٩(ماكدوغال  . واملقرر اخلاص املعين بقضايا األقليات، غ      ،)٢٠٠٩(
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عين باحلق يف التعلـيم،     ، واملقرر اخلاص امل   )٢٠١٠(رولنيك   .املعين بتوفري السكن املالئم، ب    
يف ذلـك أسـبابه       مبـا  ، واملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة،      )٢٠١١(سينغ   .ك

، واملقرر اخلاص املعين حبريـة      .)٢٠١٤  وعام ٢٠١٢  عام مرتني يف (شاهينيان   .وعواقبه، غ 
 ).٢٠١٤(بيليفيلدت . هاملعتقد،   أوالدين

املقرر اخلاص  :ت الثنني من املكلفني بواليات زيارا٢٠١٤  عامومن املقرر أن يشهد  -١٥
املعين باحلق يف حرية االجتماع واالنضمام إىل اجلمعيات ألغراض سلمية، واملقـرر اخلـاص     
املعين باآلثار املترتبة يف جمال حقوق اإلنسان على إدارة املواد والنفايات اخلطرة والـتخلص              

 .منها بطريقة سليمة بيئياً

  تنظيمية واملؤسسية حلماية وتعزيز حقوق اإلنساناجلوانب ال  -رابعاً  

  احلق يف احلياة    

 ١٨-٩٧ و١٧-٩٧ و١٦-٩٧ و١٥-٩٧ و٤١-٩٥التوصيات     

 .لعقوبة اإلعداماً طوعياً تنفذ كازاخستان حظر  -١٦

ومل تنضم مجهورية كازاخستان بعد إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد             -١٧
ومع ذلك، يتـضمن     . املدنية والسياسية، املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام      الدويل اخلاص باحلقوق  

لتـضييق  اً  حمدداً   هنج ٢٠٢٠-٢٠١٠مفهوم السياسة القانونية جلمهورية كازاخستان للفترة       
 .نطاق استخدام عقوبة اإلعدام بشكل تدرجيي

 احلماية من التعذيب    

   ٦٧- ٩٥ و٦٦- ٩٥ و٦٤- ٩٥ و٤٨- ٩٥ و٤٥- ٩٥ و٤٢- ٩٥التوصــيات      
 ١٠٢-٩٥ و٦٨-٩٥و

ونظـرت   .يتواصل العمل من أجل احلد من األفعال اإلجرامية املتصلة بالتعـذيب            -١٨
يف قضايا جنائيـة    اً   شخص ٦٧ دعوى حملاكمة    ٣٨ يف   ٢٠١٣-٢٠١٠احملاكم خالل الفترة    

 .متعلقة بالتعذيب

وألغراض ضمان فعالية مكافحة انتهاكات احلقوق الدستورية للمـواطنني، يعمـل             -١٩
وجود ممثـل   "مكتب املدعي العام على تنفيذ مشروع يف جمال العدالة اجلنائية، حتت مسمى             

 ." ضمان حلقوق املواطنني-ادعاء مناوب يف صفوف الشرطة 
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وتنظِّم السلطات املفوضة هلـم أوامـر        .وتضم صفوف النيابة العامة مدعني خاصني       -٢٠
 للمـدعي العـام     ٧األمر رقم   (ستان  متنوعة صادرة عن مكتب املدعي العام جلمهورية كازاخ       

 اعتماد التعليمات املتعلقة بفحص   "، بشأن   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١جلمهورية كازاخستان املؤرخ    
االدعاءات املتعلقة بأعمال التعذيب وغريه من األفعال غري القانونية املتـصلة بإسـاءة معاملـة               

 ذات طابع خاص، والوقاية مـن       األطراف يف الدعاوى اجلنائية واألشخاص احملتجزين يف مرافق       
 علـى أن يقتـصر      ٢٠١٣فرباير  / شباط ٨وينص مرسوم املدعي العام املؤرخ       ."تلك األفعال 

 .التحقيق يف الدعاوى اجلنائية املتعلقة حباالت التعذيب بشكل حصري على املدعني اخلاصني

راء ، الصادر عن جملـس وز     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٧ املؤرخ   ٤٣٠وينص املرسوم رقم      -٢١
مجهورية كازاخستان، على وجوب إجراء فحص طيب مستقل من قبل خرباء خمتصني تـابعني              

إذا طلـب ذلـك       أو ملركز الطب الشرعي يف املنطقة املعنية، إذا اكتشف حدوث أذي بـدين           
 .السجناء املدانون واألشخاص احملتجزون من قبل العاملني يف هيئات إنفاذ القانون رهن التحقيق

 تعاون ممثلي االدعاء احملليني مع املنظمـات غـري          ٢٠١٢-٢٠١٠فترة  وشهدت ال   -٢٢
احلكومية يف اختاذ تدابري للوقاية من اجلرائم املتصلة باستخدام أساليب التعذيب مـن قبـل                

 .احملكومـون   أواملؤسسات اليت حيتجز فيها املواطنون املعتقلون       ويف العاملني يف أجهزة الدولة   
دورة تدريبية شـاملة للتثقيـف يف جمـال          ات غري احلكومية  ونظمت باالشتراك مع املنظم   

املعاهدات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان ألفراد القوات النظامية املكلفـني بإنفـاذ             
القانون، جبانب إجراء تدريبات عملية وعقد حلقات دراسية واجتماعات موائد مـستديرة            

 .ع نفسهوبشأن املوض

املسؤولني يف هيئات الشؤون الداخلية، بالتعاون مع ممـثلني          قيام   ٢٠١١  عام وشهد  -٢٣
من مرافـق   اً   مرفق ٢٨٠عمليات تفتيش على      العامة، بتنفيذ  "ميثاق حقوق اإلنسان  "ملؤسسة  

 مؤسسة ذات طابع خاص، بغرض الوقاية من اجلرائم         ١٣٤الشؤون الداخلية، مشلت تفتيش     
 .املتصلة بالتعذيب

، يف أكادميية اللجنـة املعنيـة بنظـام املؤسـسات           ٢٠١٢-٢٠١٠ونظمت يف الفترة      -٢٤
 ١ ٥٨٠اإلصالحية، دورات تدريبية بشأن موضوع محاية حقوق اإلنسان، هبدف ترقية مهارات            

 .من موظفي النظام اإلصالحياً فرد

وتبادل مفوض حقوق اإلنسان يف مجهورية كازاخستان اخلربات مع أمني املظامل يف              -٢٥
 .آللية الوقائية الوطنية يف بلدهاً منسقاً يضلذي يعمل أاسلوفينيا، 

، أدخلت على القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان تعديالت نتج         ٢٠١١  عام ويف  -٢٦
عنها انتقال التعذيب من فئة اجلرائم ضد العدالة إىل فئة اجلرائم ضـد احلقـوق واحلريـات                 

واختذت عدة تـدابري     .تكبيهاالدستورية، وتوسيع نطاق اجلانب املوضوعي للجرمية ودائرة مر       
 مـن قـانون     ١٩٢وأدخلت علـى املـادة       .عملية مبتكرة هبدف منع التعذيب ومكافحته     
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اإلجراءات اجلنائية تعديالت تنص على اختصاص حتقيق بديل، أي أنه يف حالـة ارتكـاب               
 جرمية التعذيب من قبل أفراد هيئات إنفاذ القانون تتوىل التحقيق الشرطة املاليـة، والعكـس          

 من قانون اإلجراءات اجلنائية إضافة تنص علـى         ٥٣٢ من املادة    ١أحلقت بالفقرة    .صحيح
عدم تسليم الشخص املطلوب إىل دولة أجنبية إذا كان هناك سبب لالعتقاد بأنه قد يتعرض               

 .خلطر التعذيب يف تلك الدولة

إدخـال تعـديالت    " قانون مجهورية كازاخستان بـشأن       ٢٠١٣  عام واعتمد يف   -٢٧
ضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان، بشأن املسائل املتعلقة بإنشاء           وإ

 الالإنـسانية   أو آلية وقائية وطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسـية           
اءات اإلجـر  ‘١‘ :وُجسِّد القانون املتعلق باآللية الوقائية فيما يلي     ."اإلنسان املهينة لكرامة  أو

 نظام ترشيد سلوك القاصرين ‘٤‘ نظام الرعاية الصحية؛ ‘٣‘ النظام اإلصالحي؛   ‘٢‘اجلنائية؛  
 . نظام عزل األشخاص بشكل مؤقت عن اجملتمع‘٥‘وتعليمهم؛ 

وأدخلت تعديالت على قانون مجهورية كازاخستان املتعلق باملخالفات اإلداريـة،            -٢٨
 . املشروع لألطراف يف اآللية الوقائيةتنص على نشوء املسؤولية عن إعاقة العمل

وتنص الطبعة اجلديدة من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخـستان علـى تـشديد               -٢٩
تـؤدي إىل وفـاة     أوبدنية جسيمةاً املسؤولية اجلنائية عن أعمال التعذيب اليت تسبب أضرار       

 . سنة١٢الضحية، وعلى زيادة مدة عقوبة السجن لتصل إىل 

جلرمية املذكورة، مبوجب قانون كازاخستان اجلنائي نفسه، بفئة األفعـال          وأحلقت ا   -٣٠
 .ختضع ألحكام فترة التقادم، واستبعدت كذلك إمكانية منح العفو  الاليت

املهينـة    أو الالإنسانية  أو احلماية من العنف وغريه من ضروب املعاملة القاسية           
 لكرامة اإلنسان

 ٦٣-٩٥ و٤٦-٩٥ و٣٧-٩٥ و١٤-٩٥ و١٠-٩٥التوصيات     

وتطبق يف مجهورية كازاخستان على أساس دائم جمموعة من التدابري ذات الطـابع               -٣١
 . بغرض توفري احلماية من العنف لفئات معينة من السكانيالوقائي واحلظر

وتضطلع دوائر الشؤون الداخلية املعنية حبماية املرأة من العنف بتنفيذ تدابري عمليـة               -٣٢
ويبلغ جمموع العاملني يف تلك      . والوقاية منه وتنفيذ سياسات البلد اجلنسانية      ملنع العنف املرتيل  

 .من الشرطةاً  فرد١٣٣اً الدوائر حالي

 ألف أمر بتوفري احلماية، يف إطار تنفيذ    ٩٣، إصدار   ٢٠١٣-٢٠١٢وشهدت الفترة     -٣٣
رسون العنـف   تدابري معينة هتدف إىل تعزيز اإلحساس هبيبة القانون لدى األشخاص الذين ميا           

 .اً شخص٢ ١٣٧وحتمل املسؤولية اإلدارية جراء ذلك  .املرتيل والتأثري على سلوكياهتم
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اخلط اهلاتفي الوطين الـساخن لكـسب ثقـة األطفـال           "وجيري تنفيذ مشروع      -٣٤
 ورود أكثر   ٢٠١٣-٢٠٠٩وشهدت الفترة    .، بصورة نشطة  "١٥٠"، على الرقم    "والشباب

 . ألف شخص١٨ئل مشلت انتهاك حقوق أكثر من  ألف مكاملة، بشأن مسا٦٠٠من 

، أدخل يف القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان نص بـشان فـرض            ٢٠١٠عام    -٣٥
عقوبة إضافية على املعلمني وغريهم من األشخاص الذين يتحملون مسؤولية قانونية يف اجملال             

ن احلق يف شغل    التربوي ويرتكبون جرائم عنف حبق أشخاص قاصرين، تتلخص يف احلرمان م          
 .مزاولة أمناط معينة من العمل  أومناصب معينة

، عدل القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان بغرض تشديد العقوبـة          ٢٠١١عام    -٣٦
 .البدين لشخص قاصرتسبيب األذى على 

، إصالحات على قانون العمل جلمهوريـة كازاخـستان،         ٢٠١٢  عام ت يف وأدخل  -٣٧
يشارك فيها أشخاص قاصرون، يف       واملؤسسات اليت تؤدي أعماالً   تقضي حبظر قيام املنظمات     

جماالت التعليم والتدريب والترفيه والصحة والتربية البدنية واألنشطة الرياضـية واخلـدمات            
صدرت حبقهم يف   أوالطبية واالجتماعية والثقافية والفنون، مبنح عقود عمل ألشخاص مدانني

مثل القتل وإحلاق األذى    (جرائم ضد أشخاص قاصرين     السابق أحكام قضائية بتهمة ارتكاب      
 .)البدين املتعمد

إدخـال تعـديالت    " سن قانون مجهورية كازاخستان بـشأن        ٢٠١٤  عام وشهد  -٣٨
وإضافات تتعلق مبسائل مكافحة العنف األسري على بعض القوانني التـشريعية جلمهوريـة             

ن التدابري القانونيـة اإلضـافية      بشأن جمموعة متنوعة م   اً  ، الذي يتضمن أحكام   "كازاخستان
وزادت مدة سريان أوامر احلمايـة     .املتعلقة بالتصدي لوقائع العنف املرتيل ومساعدة ضحاياه      

 وأضيف كذلك شرط حظر إقامة الشخص الذي يرتكب أعمال          اً، يوم ٣٠ أيام إىل    ١٠من  
 . إقامة خاص بهالعنف املرتيل يف ذات املرتل مع الضحية، إذا اتضحت قدرته على توفري مكان

 احلق يف احلرية وحرمة اخلصوصية، واحلالة يف املرافق اإلصالحية    

   ٦٠- ٩٥ و٥٩- ٩٥ و٤٨- ٩٥ و٤٧- ٩٥ و٤٣- ٩٥ و٣٢- ٩٥التوصــيات      
 ٦٨-٩٥ و٦٦-٩٥ و٦٤-٩٥و

وجـرى   . مـرة  ٢,٥مبقدار  اً   عام ٢٠اخنفض عدد السجناء يف كازاخستان خالل         -٣٩
، مبوجب قـانون العفـو،      ٢٠١١  عام اخستان يف مبناسبة الذكرى العشرين الستقالل كاز    

اً  سجين ٨٥٩من نزالء السجون، وختفيض األحكام الصادرة على        اً   فرد ٢ ٦٢٨اإلفراج عن   
 .بشكل فعلي
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ويف كل عام، تطلق اهليئة الرقابية سراح مئات األشخاص احملتجزين بشكل غري قانوين               -٤٠
 اً؛ شخـص ١ ٠٤٣ إطالق سراح ٢٠١٠  عاموشهد .يف مقار عمل أجهزة التحقيقات اجلنائية     

 . أشخاص٨٠٣، ٢٠١٣  وعاماً؛ شخص٨٥٧، ٢٠١٢  وعاماً؛ شخص١ ٠٦٣، ٢٠١١ وعام

ذا طبيعة معياريـة    اً  ، أصدر املدعي العام جلمهورية كازاخستان أمر      ٢٠١٣  عام ويف  -٤١
وبينما مشلت حاالت اسـتخدام      .بتوسيع نطاق استخدام التدابري اجلزائية يف شكل ضمانات       

، أي  ٢٠١٣  عام يفاً   شخص ٣٣٣، فقد بلغ هذا العدد      ٢٠١٢  عام يفاً   شخص ٢٠ضمان  ال
 . يف املائة١ ٥٦٥بزيادة قدرها 

 وألغراض حتسني القاعدة املادية والتقنية للوحدات واملؤسسات الطبية، بـدأ، منـذ          -٤٢
 ."سالمة كازاخستان"، شراء أحدث املعدات واللوازم الطبية، يف إطار برنامج ٢٠١١ عام

 تدابري لترقية مهارات العاملني يف مرافق النظام اإلصالحي ٢٠١٢  عام ونفذت خالل   -٤٣
احلفاظ على كرامة اإلنـسان يف      " و ،"معايري القوانني الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      "بشأن  

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، واآلليـات        " و ،"مرافق سلب احلرية  
 ."احترام سيادة القانون يف أنشطة املرافق اإلصالحية" و،"الوطنيةالوقائية 

، التوقيع على مرسوم رئيس مجهورية كازاخستان بـشأن         ٢٠١٢  عام وجرى، يف   -٤٤
وجتـاوز   ."منح شهادة استثنائية للعاملني يف أجهزة إنفاذ القانون يف مجهورية كازاخستان          "

 ألف فرد ٧٠خص، من بينهم أكثر من  آالف ش١١٠جمموع احلاصلني على تلك الشهادات     
ومتثل الغرض من إصدار هذه الشهادات يف تشكيل طواقم من املوارد البـشرية              .من الشرطة 

 .من أجل إقامة نظام عصري إلنفاذ القانون، يليب تطلعات اجملتمع وقطاع األعمال

 وخصصت لإلنفاق على العمليات الرئيسية لترميم املرافـق اإلصـالحية وإعـادة             -٤٥
 ).٢٠١٢  عام تينغي يف٢١٣مقابل ( بليون تينغي ٢,٧، أكثر من ٢٠١٣  عامتشييدها يف

 تدابري  ١٠"، طرح املدعي العام جلمهورية كازاخستان مفهوم اختاذ         ٢٠١٤  عام ويف  -٤٦
 ."خلفض عدد نزالء السجون

خمصصات متويل مشتريات معدات املنـشئات الـسكنية ولـوازم            عام وتزداد كل   -٤٧
 ؛٢٠١٢  عـام  مليون تينغي يف   ٢٤٦,٧ :رافق النظام اإلصالحي، على النحو التايل     اإلعاشة مل 

 .٢٠١٤  عام مليون تينغي يف٥١٥ و؛٢٠١٣  عام مليون تينغي يف٤٤٦,٦و

وجيري يف مرافق النظام اإلصالحي، تنفيذ أنشطة لتقييم تدابري مكافحة السل وتوفري              -٤٨
 . يف املرافق اإلصالحيةمساعدة تنظيمية ومنهجية سنوية لرصد مكافحته

 ١٠١تضم يف تـشكيلها    جلنة رقابة عامة،   ١٥ يف مجيع مناطق البلد،      اً،وتعمل حالي   -٤٩
 .واملنظمات غري احلكومية وهيئات إنفاذ القانون ملنظمات اجملتمع املدين ممثالً
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وتتعاون أكادميية اإلدارة العامة التابعة ملكتب رئيس مجهوريـة كازاخـستان مـع               -٥٠
ات التعليم العايل التابعة للدائرة االحتادية لنظام العقوبات يف االحتاد الروسي، من أجل             مؤسس

 .ترقية مهارات موظفي جلنة النظام اإلصالحي ونقل املمارسات اجليدة

، استعراض وتعزيز أنظمة توفري األغذية الطبيعية واإلمـداد         ٢٠١١  عام وجرى، يف   -٥١
املشتبه فيهم املتهمني واملدانني، وكذلك من يفرج عنهم        بلوازم اإلعاشة واإليواء لألشخاص     

 .عقب انقضاء عقوبتهم

إدخال تعديالت  "بشأن   ، اعتمد قانون مجهورية كازاخستان    ٢٠١٣يوليه  /ويف متوز   -٥٢
وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق بإنشاء آلية وقائية            

املهينـة    أوالالإنـسانية   أومن ضروب املعاملة والعقوبة القاسـية  وطنية ملنع التعذيب وغريه     
وستحظى مرافق احتجاز األشخاص الذين تسلب حريتهم، مبوجب هـذا          . "للكرامة البشرية 

القانون، باإلضافة إىل زيارات هيئات الرقابة العامة، بزيارات من أعضاء الرابطات العامة اليت             
واملصاحل القانونية للمواطنني، ومن حمـامني وأخـصائيني        تزاول أنشطة تتعلق حبماية احلقوق      

 .اجتماعيني وأطباء

واعتمد قانون العقوبات اجلديد جلمهورية كازاخستان، الذي ينص على مواصـلة             -٥٣
وتتمثـل اآلثـار     .إضفاء السمة اإلنسانية على النظام اإلصالحي يف مجهورية كازاخـستان         

ديدة للقانون يف حتديث نظام تنفيذ العقوبات اجلنائية من         اإلجيابية الرئيسية لتطبيق الصيغة اجل    
خالل رفع مستوى األمن الشخصي للمحكومني ومحاية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة بقدر           

 .حمسوس

ويكفل قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد جلمهورية كازاخستان حق احملكـومني يف             -٥٤
اجلهـاز املخـتص      أو رة املرفق اإلصالحي  تقدمي التماسات وشكاوى شفوية وكتابية إىل إدا      

بتنفيذ احلكم، وإىل السلطات اإلدارية العليا هليئات وأجهزة تنفيذ العقوبـات، وإىل احملـاكم    
وسلطات االدعاء وغريها من مؤسسات الدولة األخرى، والرابطـات العامـة، وكـذلك             

 .انونللقاً املنظمات الدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسان واحلريات وفق

ـ            -٥٥ لقـوانني  اً  وحيق للشخص احملكوم احلصول على مساعدة قانونية متخصـصة وفق
 .مجهورية كازاخستان

وينص قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على إنشاء آلية حلماية حقوق احملكومني عن              -٥٦
 .طريق الرقابة من قبل اهليئات الرمسية ومكاتب االدعاء والرابطات العامة

ويـنص القـانون     .لإلجراءات اجلنائية اً  جديداً  هورية كازاخستان قانون  وسنت مج   -٥٧
اجلديد على تعيني قاض للتحقيق ليبت يف مسائل منح األذونات لتنفيذ نطاق مـن التـدابري                
اإلجرائية وإجراءات التحقيق، عالوة على تدابري االحتجاز االحترازي واإلقامة اجلربية وإيداع           

 .ابع خاصالقاصرين يف مؤسسات ذات ط
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 حرية الرأي والتعبري    

   ١١- ٩٧ و٦- ٩٧ و٧٧- ٩٥ و٧٥- ٩٥ و٣٠- ٩٥ و١٣- ٩٥التوصـــيات     
 ٢٦-٩٧ و٢٠-٩٧ و١٣-٩٧و

 يف  ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ١بلغ عدد مرافق وسائط اإلعالم اجلماهريي املسجلة يف           -٥٨
 ٨٧وتشكل الصحافة املطبوعة غالبيتها العظمى بنسبة        .اً مرفق ٢ ٢٠٢مجهورية كازاخستان   

 . يف املائة٣ يف املائة، ووكاالت األنباء نسبة ١٠يف املائة، والوسائط اإللكترونية نسبة 

 منها يف املائـة مملوكـة للدولـة،         ٢٧نسبة   :وسائط اإلعالم اجلماهريي املطبوعة     -٥٩
 يف  ٦نـسبة    : يف املائة مملوكة لشركات؛ ووسائط اإلعالم اجلماهريي اإللكتروين        ٧٣ ونسبة

وتنفذ اهليئات احلكومية    . يف املائة مملوكة للقطاع اخلاص     ٩٤ مملوكة للدولة، ونسبة     املائة منها 
تدابري لضمان احلق يف احلصول على املعلومات احملفوظة لدى اهليئات العامة وتسهيل الكشف             

 .الفعال عن املعلومات احملفوظة لدي مؤسسات القطاع اخلاص

 .نترنتخدمات اإل جمال حرية اإلعالم يف تطويرويتمثل أحد التوجهات االستراتيجية يف   -٦٠

، ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤وينص مرسوم رئيس مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٦١
 علـى رفـع نـسبة     "٢٠١٦  عام مفهوم أمن املعلومات جلمهورية كازاخستان حىت     "بشأن  

 . يف املائة٣٦,٦حصول املواطنني على خدمات اإلنترنت لتصل إىل 

ويربو عـدد    .و نشر املعلومات عن طريق اإلنترنت إىل االزدياد بشكل مضطرد         وينح  -٦٢
 ٧٠يف الوقت احلاضر على     " kz "املشتركني يف اإلنترنت من خالل البوابة الرمسية لكازاخستان       

 . يف املائة كل يوم٢٥ و٢٠ألف مشترك، ويتزايد هذا العدد بنسبة تتراوح بني 

الريفية، من خالل بناء شبكات اتصال غري سـلكية     وجيري العمل على ربط املناطق        -٦٣
  . ميغا هرتز٤٥٠بقوة )" CDMA (تعدد بوابات الوصول باستخدام تقسيم الشفرة"عرب تقنية 

ومن املقرر تطوير شبكة الربط باستخدام هذه التقنية حبيث تزداد مساحة تغطيتـها               -٦٤
 .٢٠١٥  عام يف املائة يف١٠٠إىل  ٢٠٠٩يف عام  يف املائة ٥٩ من

 .، ُدشِّنت شبكة األقمار الصناعية الرقمية الوطنية٢٠١١  عامويف أوائل  -٦٥

وأدخل نظام آيل موحد للمعلومات التحليليـة يف الـسلك القـضائي جلمهوريـة          -٦٦
كازاخستان، يستطيع مجيع األشخاص من خالله احلصول على بيانات الدعاوى القضائية من            

 .مجيع احملاكم على اختالف درجاهتا

 من خطة العمل املتعلقة بتدابري تنفيذ هذه التوصيات، اليت اعتمدت  ٣٢وتنص الفقرة     -٦٧
 / تـشرين األول   ١٣، املـؤرخ    ١١٦٥مبوجب مرسوم حكومة مجهورية كازاخستان رقم       

، على أن ينظر يف مسألة نقل أفعال التشهري اجلنائي إىل الدائرة املدنية أعضاء              ٢٠١١ أكتوبر
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ويتعني أن تتخذ القرار النـهائي يف        . اهليئات واملعنية باألنشطة التشريعية    اللجنة املشتركة بني  
 .هذا الصدد اللجنة املذكورة أعاله على وجه التحديد

جيري   ال إىل أن الدستور يكفل احلق يف محاية الشرف والكرامة ومسعة العمل،          اً  ونظر  -٦٨
مل للدعاوى اجلنائية على التشهري     العمل يف املرحلة الراهنة على استعراض مسألة اإللغاء الكا        

باملواطنني وإساءة مسعتهم وإهانة شرفهم وكرامتهم، ألن األهداف الرئيسية لقانون العقوبات           
  .تشمل محاية حقوق املواطنني وحرياهتم ومصاحلهم املشروعة

وتعرب مجهورية كازاخستان، بوصفها دولة دميقراطية، عن التزامها باحترام مجيـع             -٦٩
 .املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها القضائية وكفالة حقهم يف حرية التعـبري           األفراد  

ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن التدابري اليت اختذهتا الدولة لتقييد هذه احلقوق ضرورية مـن                
 الصحة العامة  أوالنظام العام  أومسعتهم، ومحاية األمن القومي  أوأجل احترام حقوق اآلخرين

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١٩مع املادة   اً  وتنسجم هذه التدابري متام    .داب العامة اآل أو
 .املدنية والسياسية

رد يف قـانون مجهوريـة       و وتتطلب كفالة أمن املعلومات، حسب تعريفـه الـذي          -٧٠
، تطبيق تدابري مكافحة    "ألمن الوطين ا"، بشأن   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٦كازاخستان املؤرخ   

، تعديل  ٢٠١٢يناير  /ولذلك أدخل، يف كانون الثاين     .التشهري من خالل حجر موارد اإلنترنت     
، ينص على أن بث املواد اليت تنتجها        "وسائط اإلعالم "على قانون مجهورية كازاخستان بشأن      

عالم أجنبية، واليت يكون فيها انتهاك لدستور مجهورية كازاخـستان وملعـايري هـذا            إوسائط  
ستوجب فرض حظر قضائي على تلك املواد، وعلى نشاط وسائط اإلعالم األجنبيـة     القانون، ي 

اإللكترونية املعنية من خالل احلجر على موارد اإلنترنت التابعة هلا ومنع الوصول إليها يف إقليم               
  .مجهورية كازاخستان

، نـص يلغـي     ٢٠١١  عام وأضيف إىل القانون املدين جلمهورية كازاخستان، يف        -٧١
وفيما يتعلق بوسائط    .ة طلب الشخصيات االعتبارية للتعويض عن األضرار غري املادية        إمكاني

يعد مبقدور الشخصيات االعتبارية اليت تلتمس إجراءات محاية          مل اإلعالم، يعين هذا النص أنه    
 .الشرف والكرامة ومسعة العمل املطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي

حمطات البث التلفزيوين   "ورية كازاخستان بشأن     سن قانون مجه   ٢٠١٢  عام وشهد  -٧٢
وتتمثل املبادئ األساسية هلذا القانون يف توفري ضمانات دستورية للحق يف حرية             ."واإلذاعي

حيظرها القـانون، وكفالـة حريـة التعـبري       ال تلقي املعلومات وبثها من خالل أية وسائط      
لدولة عند اسـتخدم خـدمات البـث        واإلبداع، وتوفري أمن املعلومات لألفراد واجملتمع وا      

 .التلفزيوين واإلذاعي

إدخـال  "ستحدثت مبوجب قانون مجهورية كازاخستان بشأن       اويف الوقت نفسه،      -٧٣
تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق بتعزيـز            
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إىل القـانون يف اإلجـراءات      السمة اإلنسانية للقوانني اجلنائية وترسيخ ضمانات االمتثـال         
 .، أحكام تتعلق بالتحامل اإلداري٢٠١١يناير / الصادر يف كانون الثاين"اجلنائية

 من القانون اجلنائي جلمهوريـة كازاخـستان        ١٢٩وأدخلت تعديالت على املادة       -٧٤
 ، استبعدت مبوجبها عقوبة االعتقال ملدة تصل إىل ستة أشهر على هتمة التشهري عرب             )التشهري(

لكن جتدر اإلشارة إىل أن هتمة التشهري مصنفة، وفق قـانون اإلجـراءات              .وسائل اإلعالم 
اجلنائية احلايل، ضمن الدعاوى اخلاصة اليت تنظر فيها احملاكم بناء علـى شـكوى الطـرف          

  .املتضرر، الذي يتعني عليه تقدمي أدلة اإلثبات ذات الصلة

، وحقوق املهـاجرين والالجـئني      تيار مكان اإلقامة  خاحلق يف حرية احلركة وا        
 والرعايا العائدين

 ٧-٩٧ و٩٢-٩٥ و٣٤-٩٥ و٧-٩٥التوصيات     

، يف إطار االحتاد اجلمركي واملنطقة االقتصادية املوحدة، إنشاء         ٢٠١٢  عام تقرر، يف   -٧٥
وتتمثل املهام الرئيسية للجنة يف التشاور مع ممثلي         .اللجنة االستشارية املعنية بسياسات اهلجرة    

لدول األعضاء يف االحتاد اجلمركي واملنطقة االقتصادية املوحدة وإعداد مقترحـات بـشأن             ا
إنشاء نظام قانوين موحد ُيعىن بتوفري فرص العمالة لرعايا الدول األعضاء، وإنشاء قاعدة إطار            

 .قانوين لرسم سياسة مشتركة بشأن اهلجرة، على أساس االتفاقات والقوانني

 فرداً  ٢٢ ٠٠٠ رب عمل،    ٢ ٧٩٢ الذين استقدمهم    ، األجانب وبلغ عدد العاملني    -٧٦
 يف املائة من جمموع     ٥,٤، أي نسبة    ٢٠١٢  عام يف إطار حصص العمالة األجنبية املقررة يف      

 .)اً ألف٣٨٩البالغ (عدد العمال املأجورين 

 أسرة،  ١٠ ٢٣٢، بلغ عدد أسر الرعايا العائدين الذي وصلوا البلد          ٢٠١٠  عام ويف  -٧٧
  أسـرة،  ١٤ ٨٠٣،  ٢٠١١ عـام   ويف اً، شخـص  ٣٦ ٧٥٤ جمموع عدد أفرادهـا      وبلغ
ــام  ويفاً، شخــص٤٧ ١١٢ أو ــرة،١٥ ١٠٩، ٢٠١٢ ع  اً، شخــص٣٩ ٤٠١  أو أس
  .اً شخص٣٣ ٩٥٢  أو أسرة،١٥ ٣٣٨، ٢٠١٣ عام ويف
 ١٨٧ ٧٠٠ ، بلغ متوسط حجم املنح املالية اليت خصصت للعائدين        ٢٠١٠  عام ويف  -٧٨
، ارتفـع هـذا املبلـغ       ٢٠١١ عـام   ويف .، يف شكل مبلغ مقطوع    للشخص الواحد  تينغي
  تينغـي يف   ٢٣٧ ٢٠٠، و ٢٠١٢  عـام   تينغي يف  ٢٢١ ٧٠٠ تينغي، وإىل    ٢١١ ٩٠٠ إىل
  .٢٠١٣ عام
وتكفل جلميع الرعايا العائدين إمكانية احلصول على خـدمات الرعايـة الـصحية               -٧٩

ويعمل  .ملستهدفة بتدابري تعزيز العمالة   ويلحقون عادة بالفئات ا    .والتعليم والرعاية االجتماعية  
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 يف املائة من أفرادهم الذين يف سن العمل يف خمتلف جماالت اإلنتاج، ويـشتغل               ٦٦أكثر من   
 .واحد من بني كل أربعة من هؤالء بالزراعة

وتشارك وزارة الشؤون الداخلية يف مجهورية كازاخستان بفعالية يف عمل جمموعـة              -٨٠
ملتحدة السامية لشؤون الالجئني الناشطني يف جمال محايـة حقـوق           شركاء مفوضية األمم ا   

ـ اً  الالجئني وعدميي اجلنسية وجمموعات اهلجرة املختلطة، والذين يوفرون قدر         مـن  اً  ملموس
ومن إجنازات هذا التعاون صدور تقرير خاص بشأن        . الدعم التقين واخلربة بشأن هذه املسائل     

اص عـدميي اجلنـسية والالجـئني يف مجهوريـة          حالة حقوق الرعايا العائدين واألشـخ     "
ويقـدم   .، عن جلنة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب رئيس مجهورية كازاخستان         "كازاخستان

هذا التقرير توصيات موسعة بشان مواصلة تعزيز محاية الالجئني، واحلد من حاالت انعـدام              
 .اجلنسية ومنع حدوثها

 . يف مجهوريـة كازاخـستان    "اهلجرة"، سن قانون جديد بشأن      ٢٠١١  عام وشهد  -٨١
واشتملت القواعد اجلديدة على     .ويسر هذا القانون اعتماد قواعد جديدة لتسجيل املهاجرين       

 .مشل األسرة منح تأشريات ألغراض مثل مجع

وستمنح هذه التأشرية لألجانب الراغبني يف السفر إىل مجهورية كازاخستان بغرض             -٨٢
ويستطيع توجيه الدعوة إلـيهم يف       .حيتها إىل سنة واحدة   مجع مشل األسرة، وتصل مدة صال     

هذه احلالة مواطنو مجهورية كازاخستان، وأبناء جلدهتم مـن األشـخاص ذوي األصـول              
الكازاخية املقيمني بصفة مؤقتة يف إقليم مجهورية كازاخستان، واملهاجرين املقيمني بـشكل            

 .رين بغرض العملدائم يف إقليم مجهورية كازاخستان، عالوة على املهاج

، لوائح هتدف إىل تبـسيط إجـراءات        ٢٠١٢  عام هلذا القانون، يف  اً  واعتمدت وفق   -٨٣
 .دخول وخروج األجانب وإطالة فترة بقاء احلاصلني منهم على فئات معينة من التأشـريات             

 واحتفظت اللوائح اجلديدة باإلجراءات املبسطة ملنح تأشـريات الـدخول إىل كازاخـستان     
 دولة متقدمة النمو، حبيث يستطيعون احلصول على تأشريات قصرية األجل بدون            ٤٨ملواطين  
  .)دعم التأشريات(دعوة 
 من قانون مجهورية كازاخستان     ٣وُحدد املركز القانوين للرعايا العائدين يف الفصل          -٨٤

ويكفل هذا القانون حصول الرعايا العائدين       ."اهلجرة" بشأن   ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٢املؤرخ  
فراد أسرهم على فوائد وتعويضات وأشكال أخرى من املساعدات االجتماعية، إضافة إىل            وأ

 .خدمات التكيف واالندماج

 إدخال تنقيحات على قانون مجهوريـة كازاخـستان بـشأن           ٢٠١٢  عام وشهد  -٨٥
لالتفاقية اً  ، بغرض تنظيم إجراءات حتديد وضع الالجئ من قبل اجلهة املخولة وفق           "الالجئني"

 .ة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبااخلاص
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، أضيف إىل قانون العمل جبمهوريـة كازاخـستان         ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين    -٨٦
 .ملحق يقضي بإدراج وثيقة مركز الالجئ يف قائمة الوثائق اليت قد يربم مبوجبها عقد العمل

بادل بالتقارير الطبية   ، التوقيع على اتفاق بشأن االعتراف املت      ٢٠١٣  عام وجرى، يف   -٨٧
 فيما بني الدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية           ينعن احلالة الصحية للعاملني املهاجر    

 .األوروبية اآلسيوية

 مكافحة االجتار باألشخاص    

 ٨-٩٧ و٦٣-٩٥ و٥٢-٩٥ و٤٩-٩٥التوصيات     

، خطة وطنيـة ملكافحـة      ٢٠١٢  عام اعتمدت حكومة مجهورية كازاخستان، يف      -٨٨
 .خالل السنوات القليلة القادمةاً حمدداً  تدبري٤٠وتنص هذه اخلطة على تنفيذ  .جتار بالبشراال

، أربعـة مـشاريع     ٢٠٠٩  عام وأعدت وزارة العدل يف مجهورية كازاخستان، يف        -٨٩
أنشئت يف   :على تنفيذها، وهي  اً  اجتماعية يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، جيري العمل حالي        

 مراكز لتوفري اإلقامة املؤقتة وخدمات إعادة التأهيل لضحايا االجتار بالبشر           إقليم كازاخستان 
 مـن   "مركز اتصال "وتقدمي الدعم للمنظمات غري احلكومية اليت تشتغل بقضاياهم، وأسس          

أجل تيسري االتصال العمليايت مع ضحايا جرائم االجتار بالبشر، وإعداد تسجيالت بالفيـديو             
 . ملكافحة االجتار وبثها عرب وسائط اإلعالم اجلماهرييبشأن اجلوانب االجتماعية

وجرى بث مجيع هذه التسجيالت على قنوات دائرة التلفزيون الوطنية، والقنـوات              -٩٠
وعالوة على ذلك، صدرت كتيبات خاصـة عـن          .احمللية كذلك، عن طريق وزارة العدل     

 . إىل اخلارجاالجتار بالبشر موجهة إىل رعايا كازاخستان الراغبني يف السفر

توفري الـدعم للموقـع الـشبكي       "، مشروع جديد بشأن     ٢٠١٢  عام ونفذ، منذ   -٩١
 ."املخصص ملسائل مكافحة االجتار بالبشر

حالة خطف ألغـراض     ١١ : دعوى جنائية، مشلت   ٣٤٦ إقامة   ٢٠١٣  عام وشهد  -٩٢
  بالبشر،  حالة اجتار  ٣٣ و  حاالت سلب غري قانوين للحرية بغرض االستغالل،       ٨ و االستغالل،

 ٤٠ و  حالة اجتار بأشخاص قاصـرين،     ٢٤ و  حالة استدراج قاصرين ملمارسة الدعارة،     ١٧و
 .القوادة وإدارة أوكار للبغاء  أو حالة لتشغيل٢١٣ وحالة لدفع أشخاص لالشتغال بالبغاء،

ويوجد يف البلد يف الوقت احلاضر مرفق إليواء ضحايا االجتار بالبشر وتوفري خدمات          -٩٣
 .وهو مشروع جترييب تابع لوزارة العدل يف مجهورية كازاخستان .تأهيل هلمإعادة ال

ومتتثل مجهورية كازاخستان إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنـسان             -٩٤
 .واالجتار بالبشر اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتطبقها
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 منظمة غري حكومية يف تقدمي املساعدة       ٢٠عمل  ويف جمال مكافحة االجتار بالبشر، ت       -٩٥
 .للضحايا

تنفيذ اخلطة الرابعة ملكافحة اجلرائم املتعلقة باالجتار بالبـشر ومنعهـا           اً  وجيري حالي   -٩٦
 .والوقاية منها، يف إطار برنامج للتعاون بني البلدان األعضاء يف رابطة الدول املستقلة

ديد على إنشاء صندوق خاص للتعويض عـن        وينص قانون اإلجراءات اجلنائية اجل      -٩٧
وينص قانون العقوبات اجلديد على املـصادرة اإللزاميـة          .األضرار النامجة عن تلك اجلرائم    

 .للممتلكات اليت تستخدم يف جرائم االجتار بالبشر

، بـشأن   ٢٠١٣يوليه  / متوز ٤وجرى، مبوجب قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ         -٩٨
ت على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق         إدخال تعديالت وإضافا  "

 ٢٧٠ و ١-١٣٨ و ١٣٨ و ١٣٣ و ١-١٣٢ و ١٢٨، تعديل املـواد     "مبكافحة االجتار بالبشر  
 املتعلقة بانتهاكات قانون العمل جلمهورية كازاخستان وإشراك القاصرين يف االشتغال    ٢٧١و
نون اإلجراءات اجلنائية وقـانون املخالفـات       وأدخلت تغيريات على قا    .البغاء واالجتار هبم  ب

اإلدارية فيما يتعلق بعدم وفاء موظفي اخلدمات الصحية بواجب إبالغ السلطات املختـصة             
بـسبب    أو جـروح   أو بشأن األشخاص الذين يأتون إىل املرافق الصحية بإصابات جديدة        

  معروفة للـدعارة   تعرضهم لإلجهاض غري املأمون، وحاالت اإلصابة بأمراض، وتوفري أماكن        
 .القوادة أو

 من قانون العمل بـشأن اسـتبعاد أي       ٢٦وأدخلت تعديالت وإضافات على املادة        -٩٩
صدرت حبقهم يف السابق أحكام قضائية بتهمة ارتكاب جـرائم ضـد              أو أشخاص مدانني 

ويشمل ذلك القتل وتعمد إحلاق أضرار       :أشخاص قاصرين من العمل يف جمال التعليم والتربية       
 .ية وانتهاك احلرمة اجلنسية، عالوة على اجلرائم املتصلة باالجتار بالبشرصح

، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣وسنت مجهورية كازاخستان القانون املؤرخ        -١٠٠
إدخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما          "بشأن  

 القانون حق الطفل يف احلمايـة مـن االسـتغالل       ويكفل هذا  ."يتعلق حبماية حقوق الطفل   
 .االقتصادي

 حرية الفكر والوجدان والدين    

 ١٩-٩٧ و١٠-٩٧ و٥-٩٧ و١٠٠-٩٥ و٧٤-٩٥ و٧٠-٩٥ التوصيات    

 انعقاد املؤمتر الرابع لزعماء الديانات العاملية والتقليديـة وإنـشاء           ٢٠١٢  عام شهد  -١٠١
لت األمانة املعنية بالتحضري النعقـاد املـؤمتر        ، شك ٢٠١٣ عام  ويف .جملس للزعماء الدينيني  

 .، يف مدينة األستانة٢٠١٥  عاماخلامس يف
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وبناء علـى    .وتنفذ األمانة عملها يف شكل حماضرات وحلقات تعليمية واجتماعات          -١٠٢
ذلك، انتظم ممثلون هليئة الشؤون الدينية يف كازاخستان يف إلقاء حماضرات وتنظيم حلقـات              

اعات مائدة مستديرة ولقاءات، مبشاركة مدعوين من أعضاء جلنة األمن          مدراسية وعقد اجت  
الوطين ومكتب املدعي العام ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع جبمهورية كازاخستان، ووكالة           
مجهورية كازاخستان املعنية مبكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد، من أجل توضيح األحكام           

 .نالقانونية املتعلقة باألديا

، بزيـارات إىل  ٢٠١٤-٢٠١٣وقامت وكالة الشؤون الدينيـة، خـالل الفتـرة        -١٠٣
الفاتيكان، والنمسا، وماليزيا، واهلند، وأذربيجان، وإيران، والواليات املتحـدة األمريكيـة،           
واإلمارات العربية املتحدة، ومصر، واالحتاد الروسي، وقرغيزستان، من أجل حبث عالقـات            

وأعدت مشاريع مذكرات تفاهم بشأن التعاون بني وكالة الشؤون          .لديينالتعاون يف اجملال ا   
الدينية جبمهورية كازاخـستان والـسلطات املختـصة يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة،               

 .وطاجيكستان، وتركيا، وقريغيزستان

وألغراض تعزيز احلوار بني األديان وتبادل اخلربات اإلجيابية مع البلدان األخـرى،              -١٠٤
 سلسلة من التدابري يف البلدان األعضاء يف مؤمتر زعماء الديانات العاملية            ٢٠١٣  عام يفنفذت  

وهي اململكة العربية السعودية، وإسرائيل، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية،          :والتقليدية
  .واالحتاد الروسي

بيليفيلد، . هالربوفسور املعتقد،    أو وقام مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الدين         -١٠٥
، حيث أشار إىل    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٤مارس إىل   / آذار ٢٦الفترة من    بزيارة كازاخستان يف  

 .أن التعددية الدينية والعرقية من السمات املميزة للمجتمع يف كازاخستان

وجيري تنفيذ الربنامج الذي أعدته الدولة بغرض مواصلة حتديث نظام إنفاذ القانون              -١٠٦
ويشتمل هذا الربنامج على اجتاه مـستقل        .٢٠٢٠-٢٠١٤مجهورية كازاخستان للفترة    يف  

يرمي إىل تطوير مهارات موظفي إنفاذ القانون، بوسائل منها توفري التـدريب والتوعيـة يف               
 .جماالت تشمل حقوق اإلنسان وشؤون األديان

كازاخستان اجلديـد   ومن اإلجنازات اهلامة يف جمال األديان اعتماد قانون مجهورية            -١٠٧
وتلقى مفوض حقوق اإلنـسان      .٢٠١١  عام ، يف "النشاط الديين واجلمعيات الدينية   "بشأن  

أعرب مقدموها عن عدم اتفاقهم مع املعايري الواردة         اً، التماس ٢ ٥٣٩عقب سن هذا القانون     
 وبلغ عدد االلتماسات اليت وجهت إىل جملس برملان كازاخستان أثنـاء           .يف مشروع القانون  

 .اً التماس٢٢٩النظر يف مشروع هذا القانون 

النشاط الديين واجلمعيـات    " من قانون مجهورية كازاخستان بشأن       ٣وتؤكد املادة     -١٠٨
، وجود احلرية الدينية الكاملة يف البلد، حيث تنص على حظر           ) القانون -فيما يلي    ("الدينية

ألشخاص الطبيعيني بـدوافع تتـصل      عرقلة النشاط الديين املشروع وانتهاك احلقوق املدنية ل       



A/HRC/WG.6/20/KAZ/1 

GE.14-16236 18 

تلطيخ مسعة األتباع األجالء ألي دين        أو بغرض إهانة مشاعرهم الدينية،     أو بعالقتهم بالدين 
 .تدنيس املباين واألماكن الدينية  أومن األديان

 من القانون دور احلكومة يف جمال العالقـات بـني           ٨ من املادة    ٣وتصف الفقرة     -١٠٩
 .ولة، وتتضمن مبدأ عدم تدخل الدولة يف أنشطة اجلمعيات الدينيةاملؤسسات الدينية والد

وال تنطوي آلية تسجيل اجلمعيات الدينية على أي شرط يتعذر استيفاؤه من قبـل                -١١٠
األفراد ألغراض ممارسة أنشطة الدعوة، وتتطلب فقط إعداد السجالت وفق هنج     أو اجلمعيات

وتسجيل اجلمعيات الدينية مكفول حبكم      . البلد حمدد، وختطيط وتنظيم ساحة العمل الديين يف      
ضرورة محاية أسس النظام الدستوري واألخالق والصحة واحلقـوق واملـصاحل املـشروعة             

 .للمواطنني، وصون أمن الدولة واجملتمع، مع احترام مبدأ حرية املعتقد والدين

ـ   وحيدد قانون مجهورية كازاخستان املتعلق باملخالفات اإلدارية در         -١١١  دقجة اخلطر احمل
باجملتمع والتدابري املتعلقة باملسؤولية عن عدم استيفاء الشروط املنصوص عليها يف القـانون،             

وتـستند التـدابري املتعلقـة       .دون أن حيد من حقوق وحريات املواطنني فيما يتعلق بالدين         
جلمعيـات  النشاط الديين وا  "قانون   باملسؤولية عن عدم استيفاء الشروط املنصوص عليها يف       

، اليت تتخذ مبوجب قانون مجهورية كازاخستان املتعلق باملخالفات اإلدارية، يف املقام            "الدينية
مجهوريـة  "أن  األول إىل األحكام األساسية لدستور مجهورية كازاخستان، اليت تنص علـى      

ة على  ويتمثل املبدأ الرئيسي للدولة القائم     ."كازاخستان دولة قائمة على مبدأ سيادة القانون      
ويطبق هذا املبدأ يف مجيع جمـاالت احليـاة         . يعلى عليه   ال سيادة القانون يف أن القانون يعلو     

ويعين هذا أن من واجـب مجيـع        .العامة وميثل املستوى األعلى لتنظيم حرية الفرد ومحايتها       
األجهزة احلكومية واجلمعيات الدينية واملسؤولني واملواطنني على حد سواء، التصرف علـى            

وبناء على ذلك، تطبق التدابري الـيت        .ألحكامه، وتطبيق تلك األحكام   اً  ساس القانون ووفق  أ
 "النشاط الديين واجلمعيـات الدينيـة     "تتخذ بشأن خمالفة قانون مجهورية كازاخستان بشأن        

 .بالتساوي على مجيع األطراف اخلاضعة لذلك القانون فيما يتعلق باألنشطة الدينية

 حقوق التصويت    

 ١٥-٩٧ و١٣-٩٧ و٩-٩٧لتوصيات ا    

، أدرجت يف قوائم الناخبني أمساء مجيع مواطين مجهورية كازاخستان          ٢٠١١  عام يف  -١١٢
 دون  اً،تقريب) أبريل/ نيسان ٣(حبلول موعد االنتخابات الرئاسية     اً   عام ١٨الذين أكملوا سن    

يف التـصويت   نسمة، وشارك    ٩ ٢٠٠ ٢٩٨وبلغ عدد السكان الراشدين يف البلد        .أي متييز 
 يف املائة من جممـوع عـدد النـاخبني          ٨٩,٩٨نسبة    أو اً، شخص ٨ ٢٧٩ ٢٢٧من بينهم   

 / كـانون الثـاين    ١٥ومارس حق التصويت يف االنتخابات الربملانية اليت جرت يف           .البلد يف
 يف املائة ٧٥,٤من سكان مجهورية كازاخستان، أي نسبة اً  فرد٧ ٠١٨ ٩٢٧، ٢٠١٢ يناير
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أجريت االنتخابات الرئاسية   و. )اً فرد ٩ ٣٠٣ ٦٩٣البالغ  (لناخبني يف البلد    من جمموع عدد ا   
 .والربملانية على أساس مبادئ كفالة البدائل والقدرة التنافسية

) احلكـام (من رؤساء اإلدارات احمللية     اً   فرد ٢ ٤٥٧، انتخب   ٢٠١٣ويف أغسطس     -١١٣
 ية اإلقليمية، يف مجيـع منـاطق      على مستوى القرى والفرقان واملقاطعات واملدن ذات األمه       

 ماليني  ٧ منطقة، واليت يعيش فيها أكثر من        ١٤مجهورية كازاخستان اإلدارية البالغ عددها      
أكثر من اثنني   أو اً، مرشح ٦ ٧٣٨وبلغ عدد املرشحني يف هذه املنافسات االنتخابية         .مواطن

 .من املتنافسني عل كل مقعد

وبلغ عدد النـساء مـن بـني احلكـام           .ة خمتلفة  قومي ٢٣وميثل احلكام املنتخبون      -١١٤
 . امرأة عن االنتخابات السابقة هلا٣٢، بزيادة ) يف املائة١١,٤( امرأة ٢٨٠ املنتخبني

وبلغ عدد التعديالت واإلضافات اليت أدخلت على قانون مجهوريـة كازاخـستان              -١١٥
، ١٩٩٥سبتمرب  /ل أيلو ٢٨ املؤرخ   "االنتخابات يف مجهورية كازاخستان   "الدستوري بشأن   

، اعتمـد   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤  ويف .وإضافة   تعديالً ٧٨٢خالل مجيع سنوات سريانه،     
بعض املسائل املتعلقة بانتخاب حكـام املـدن ذات األمهيـة           "بشأن  اً  رئيس الدولة مرسوم  

إلقليمية واملقاطعات والقرى والفرقان يف مجهورية كازاخستان، غري املنضوية يف عداد الدوائر  ا
من قبل فيما يتعلق اً ويهدف هذا املرسوم إىل التحول عن النظام الذي كان مستخدم   ."الريفية

 .بتعيني الدوائر االنتخابية

 تاحلق يف حرية التجمع السلمي واالجتماعا    

 ١٤-٩٧التوصية     

 بلغ عدد املناسبات املختلفة اليت سـجلت يف كازاخـستان يف الفتـرة مـن بدايـة           -١١٦
 ألف  ٢٥٠ مناسبة، وشارك فيها أكثر من       ١ ٢٢٢،  ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٠١٠ عام

 ٦٦٠وبلغ عدد املناسبات غري املأذون هبا من هذا العدد الكلي لألنشطة اليت نفذت،              . شخص
، ٢٠١٣-٢٠١٠وشـهدت الـسنوات      . ألف مـواطن   ١٣٨مناسبة، شارك فيها أكثر من      

  غري مـأذون هبـا،     ٦٣٠ و هبا،اً  ة مأذون  مناسب ١٧٠ مناسبة احتجاج، من بينها      ١ ٢١١ تنظيم
  اقتـصادية،  - ذات طبيعة اجتماعية     ٨١٩ و من السلطة التنفيذية احمللية،   اً  تتطلب إذن   ال ٤١١و
 . سياسية- ذات طبيعة اجتماعية ٣٩٢و

 .اًجتمع ٦٢٤ واً، إضراب٥٦ واً، احتجاج٢٦٧ ولقاء، ١٨٢ :ومشلت هذه املناسبات  -١١٧

نية اليت حتكم تنظيم التجمعات يف كازاخستان مع معايري القانون          وتتسق األنظمة القانو    -١١٨
الدويل، وخباصة معايري اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             

 .والسياسية، واملمارسات املتبعة يف بلدان العامل ذات النظم الدميقراطية املتطورة املعترف هبا
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 من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان، مبوجـب قـانون          ٣٣٤وعدلت املادة     -١١٩
إدخال تعـديالت   "، بشأن   ٢٠١١  عام يناير/ كانون الثاين  ١٨مجهورية كازاخستان املؤرخ    

وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق بتعزيـز الـسمة             
، على  "تثال إىل القانون يف اإلجراءات اجلنائية     اإلنسانية للقوانني اجلنائية وترسيخ ضمانات االم     

حنو خيفف العقوبات على خمالفة القانون فيما يتعلق بتنظيم وعقد التجمعـات واللقـاءات              
 .السلمية واملسريات واالحتجاجات والتظاهرات

وتعمل أجهزة الدولة املخولة، مبشاركة اجملتمع املدين، على وضع تـصور إلعـداد               -١٢٠
 .ديد بشأن اللقاءات والتجمعات السلميةمشروع قانون ج

 احلق يف احلصول على املساعدة القانونية املتخصصة باجملان    

 ٥٤-٩٥التوصية     

مـن  (تطبق الدولة سياسة إعالمية نشطة يف جمال تقدمي املساعدة القانونية للسكان              -١٢١
وتـوفر  ). كإىل ذل   وما خالل تشغيل مراكز اتصال هاتفي، وعقد جلسات إحاطة تفسريية،        
 "١١٩"الرقم اهلـاتفي    (اً  الدولة املشورة القانونية باجملان لسكان املناطق احلضرية والريفية مع        

 ).٨٧١٧٢٥٨٠٠٥٨ أو

توفري املساعدة القانونية من قبل حمامني مـستقلني        لوخصص أكثر من بليوين تينغي        -١٢٢
 .٢٠١٤-٢٠١٢بتمويل من موارد امليزانية العامة يف الفترة 

 ٨٠ اجملانية، وزهاء    "العدالة" مليون تينغي لتشغيل قاعدة بيانات       ٥٠٠خصص حوايل   و  -١٢٣
ملركز االتصاالت اهلاتفية التـابع لـدائرة       اً   مليون ٤٧، وقرابة   "الدعاية القانونية "لربنامج  اً  مليون

 .املعلومات القانونية

نونيـة  املـساعدة القا  "، صدر قانون مجهورية كازاخستان بشأن       ٢٠١٣  عام ويف  -١٢٤
، الذي يفسر اجلوانب القانونية للمساعدات االستشارية الـيت توفرهـا           "املكفولة من الدولة  

 ).املعلومات القانونية واملشورة القانونية ومحاية األشخاص الطبيعيني ومتثيلهم(الدولة 

وأدخلت تعديالت على قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية كازاخستان، مبوجـب            -١٢٥
إدخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني      "، بشأن   ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣ؤرخ  القانون امل 

التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق بتحديث نظام تقدمي املساعدة القانونية املكفولـة      
وخباصة فيما يتعلق بتوجيه الدعوة إىل حمام، وتعيني احملامي واسـتبداله ودفـع             (،  "من الدولة 
فيما يتعلـق بتـوفري املـساعدة       (، وعلى قانون اإلجراءات املدنية      ) ذلك إىل  وما مستحقاته،

تعـديالت  اً  وأدخلـت أيـض    .، وعلى القانون املتعلق باملخالفات اإلدارية     )القانونية باجملان 
، بـشأن  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٥وإضافات على قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ  

 .، فيما يتعلق بتوفري املساعدة القانونية باجملان وطرائق تغطية نفقاهتا"احملاماة"
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 حقوق املرأة    

 ٧٩-٩٥ و٧٨-٩٥ و٣٧-٩٥ و٣٥-٩٥التوصيات     

 نسمة،  ١٧ ٠٩٨ ٥٤٦ بلغ عدد النساء من جمموع عدد سكان كازاخستان البالغ          -١٢٦
وجاء ترتيـب    ).يف املائة  ٥١,٨( امرأة   ٨ ٨٤٥ ٠٦٧ ،٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

 حسب ترتيب الدول مـن حيـث        اً، بلد ١٣٦ من بني    ٣٢مجهورية كازاخستان يف املركز     
 الفريـق املعـين     ٢٠١٣  عـام  املساواة بني اجلنسني، وفق البيانات اليت نشرها يف أواخـر         

 .بالتحليالت يف منتدى دافوس، متقدمة يف ذلك على مجيع بلدان رابطة الدول املستقلة

 ٤٨ ٣٧٨، بلغ عدد النساء العامالت يف اخلدمة العامة         ٢٠١٣يناير  / الثاين  كانون ١ويف    -١٢٧
وتبلغ نسبة متثيل املـرأة     . )اً فرد ٩١ ٠٧٧من جمموع عدد العاملني البالغ      ) ( يف املائة  ٥٥,٧(امرأة  

 حقائـب وزاريـة مـن       ٣ يف املائة، ويشمل ذلك      ١٠وسط موظفي السلك السياسي للدولة      
، ويشمل ذلـك هيئـات      ) يف املائة  ١٥أي  (حكومة كازاخستان    حقيبة على مستوى     ١٩ أصل

 .رئيسية مثل وزارة العمل والشؤون االجتماعية وزارة الصحة وزارة شؤون التكامل االقتـصادي            
، بلغت  ٢٠١٠ عام  ويف .ولوحظ ازدياد عدد النساء وسط نواب الربملان يف مجهورية كازاخستان         

  يف املائـة يف    ١٣,٧ يف املائـة، مقابـل نـسبة         ١٣,٦ملان  ها املرأة يف الرب   تنسبة املقاعد اليت شغل   
 من جمموع عـدد      يف املائة  ٢٦,١ امرأة، ميثلن نسبة     ٢٨اً  ويضم جملس الربملان حالي    .٢٠١١ عام

 يف املائـة    ٣٦,٤ومتثل املرأة نسبة    ). ٢٠١٢  عام  امرأة قبل انتخابات   ١٩بلغ هذا العدد    (النواب  
كازاخستان؛ وتشغل أكثر من نصف مقاعـد القـضاة علـى          من قضاة احملكمة العليا جبمهورية      

 ). يف املائة٥٣,٦(مستوى احملاكم احمللية 

اخنفاض مضطرد يف اجلرائم املرتكبـة يف جمـال          ٢٠١٢-٢٠٠٥وسجل يف الفترة      -١٢٨
حيث اخنفض عدد هذه اجلرائم بأكثر من النصف خالل الفترة املذكورة،            العالقات األسرية؛ 

 ).٢٨٥ إىل ٥٧٨من  (إىل النصفرمية، واخنفض عدد جرائم القتل  ج٧٨٠ إىل ١ ٦١٠من 

قيام مجعية سيدات األعمال يف كازاخـستان      اً   أيض ٢٠١٣-٢٠١٠وشهدت الفترة     -١٢٩
للقمـة األوروبيـة     ٣، واالجتماع رقم    "املرأة والدين "عقد منتدى    :بتنفيذ أنشطة من قبيل   

 .، ضـمن أنـشطة أخـرى      ٢٠١٣  لعـام  اآلسيوية للمرأة، واجتماع القمة العاملية للمرأة     
، انضمت مجعية سيدات األعمال يف كازاخستان إىل عضوية الرابطة العاملية           ٢٠١٢ عام ويف

 .لصاحبات األعمال، وعضوية اجلماعة العاملية لرئيسات مؤسسات األعمال احلرة

، قانون مجهورية كازاخـستان بـشأن       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٨واعتمد، يف     -١٣٠
، الذي تطلب إنفـاذه    "ات الدولة للمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة         ضمان"

 .٢٠١٣-٢٠١٠بذل جهود كبرية من قبل اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف الفترة 
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، ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦وجرى، مبوجب قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ         -١٣١
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملـة      " بشأن   ١٥٦ية منظمة العمل الدولية رقم      التصديق على اتفاق  

 ."العمال ذوو املسؤوليات األسرية: بني العمال والعامالت

إدخـال  "، مبوجب قانون مجهورية كازاخـستان بـشأن         ٢٠١٤  عام وجرى، يف   -١٣٢
ا يتعلق بقـضايا    تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيم        

، إدخال تعديالت يف جمال مدخرات التقاعد، فيما يتصل بأجور إجـازة            "األمن االجتماعي 
 .األمومة والتأمني االجتماعي اإللزامي

 حقوق األطفال    

 ٣٩- ٩٥ و٣٨- ٩٥ و٢٨- ٩٥ و٢٦- ٩٥ و٢١- ٩٥ و٩- ٩٥التوصـــيات     
 ٨١-٩٥ و٤٠-٩٥و

رعاية األسرية لأليتام واألطفال احملـرومني      يف توفري منط ال   اً  مضطرداً  تشهد البالد منو    -١٣٣
 .من رعاية الوالدين

وجيري حتفيز مواطين كازاخستان بصورة جدية من أجل أن يصبحوا أوصـياء وآبـاء                -١٣٤
 . طفال٢٣ً ٨٠٣ويبلغ عدد األطفال الذين يتلقون هذه األمناط من الرعاية  .بالتبين هلؤالء األطفال

، اسـتحقاقات سـنوية     ٢٠١١  عـام  ولياء األمور، منذ  ومتنح الدولة األوصياء وأ     -١٣٥
 . مرات قدر معدل احلساب الشهري للمرتبات مقابل توفري الرعاية لطفل واحـد            ١٠ تعادل

وبلغ جمموع النفقات اليت حتملتها خزانة الدولة من أجل حتقيق هذه األهداف، خالل الفتـرة     
 ٣٥ خصص مبلغ بليون و    ،٢٠١٣ عام  ويف . بليون تينغي  ١٢، زهاء   ٢٠١٣ إىل   ٢٠١١من  
 .من ميزانيات املناطق احمللية نفاق على كفالة األطفال ألف تينغي لإل٧٥١ ومليون

، حبث مفوض حقوق اإلنسان باالشتراك مع اهليئات احلكومية ذات          ٢٠١١  عام ويف  -١٣٦
 .االهتمام، مسألة تأسيس هيئة مظامل معنية باألطفال، بصفة مؤسسة وطنية حلماية حقـوقهم      

ى مكتب مفوض حقوق اإلنسان مقترحات من مكتب املـدعي العـام وزارة التعلـيم             وتلق
وبشكل عام، حيظى تأسيس هـذه      .والعلوم ووزارة الشؤون اخلارجية جبمهورية كازاخستان     

 .اهليئة بدعم مجيع أجهزة احلكومة املركزية

اعة البشرية وألغراض خفض املواقف السلبية جتاه األطفال املصابني بفريوس نقص املن           -١٣٧
وأسرهم، والتخفيف من حدة التوتر يف اجملتمع، نظمت، بالتعاون مع منظمة األمم املتحـدة              

، أفرقة متعددة التخصصات من العاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية             )اليونيسيف(للطفولة  
أجرت األفرقـة   .واألخصائيني النفسانيني يف مجهورية كازاخستان، باإلضافة إىل دول أجنبية   

ابالت مع الطالب وأولياء األمور واملعلمني يف املدارس ورياض األطفال، وبثت برامج من             مق
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خالل وسائط اإلعالم، بشأن تطوير عالقات تسامح جتاه األطفال املصابني بـالفريوس، يف             
 .املناطق اليت ظهرت فيها حاالت اإلصابة

يف جماالت التعلـيم    وجيري يف كازاخستان، تنفيذ خطة عمل مشتركة بني اهليئات            -١٣٨
والعمل واحلماية االجتماعية والصحة والشؤون الداخلية والعدل والثقافة، وهيئات االدعـاء،       

بـشأن   ١٨٢ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم   
 ".حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها"

تنفيذ إجراءات مشتركة، يف هيئة تدابري مدامهة وزيارات لألسر املعيشية من           وجيري    -١٣٩
أجل الكشف عن األطفال غري امللتحقني بالدراسة واملهملني واملشردين، وعن وقائع استغالل            

، واحلملـة   ) أشـهر  ٣الذي ينفذ كل     ("يف ليل املدينة   األطفال"ثل برنامج    م :عمل األطفال 
 ١٢ إىل   ١مـن    ("من أجل مكافحة استغالل عمالة األطفـال      اً  وم ي ١٢"اإلعالمية الوطنية   

 ).يونيه/حزيران

، يف إطار احلملة اإلعالمية الوطنية، عقد أكثر من ألفي مناسـبة            ٢٠١٣  عام وشهد  -١٤٠
 . ألف من الراشدين٢٠٠ مليون شخص من القاصرين وأكثر من ١,٢يزيد على   ماحضرها

س نوع اجلنس، وكذلك التمييز ضد األطفال ذوي        وحظر يف البلد التمييز على أسا       -١٤١
تسجل لدى جلنة محاية حقوق الطفـل         ومل .اإلعاقة واألطفال املولودين خارج إطار الزواج     

التماسات بشأن التمييز ضـد     أو وجلنة حقوق اإلنسان يف مجهورية كازاخستان أية شكاوى       
 .األطفال املولودين خارج إطار الزواج

البلد على تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنـسني يف مجهوريـة           وجيري العمل يف      -١٤٢
 تـشرين   ٢٩ املـؤرخ    ١٦٧٧ ، اليت أقرها املرسوم رقم    ٢٠١٦-٢٠٠٦كازاخستان للفترة   

، الصادر عن رئيس مجهورية كازاخستان، والرامية إىل ضمان املساواة          ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
 .ظر عن نوع اجلنسيف احلقوق والفرص جلميع أفراد اجملتمع بغض الن

، زادت نسبة البنات امللتحقـات بالدراسـة يف     ٢٠١٣-٢٠١٢ويف العام الدراسي      -١٤٣
وازدادت وترية مـشاركة     . يف املائة من جمموع عدد الطالب      ٥٠مؤسسات النظام العام عن     

الفتيات يف احلياة املدرسية، وكثري منهن صرن اليوم قائدات ملنظمات أطفال وشباب، جبانب             
 .هيلية واملناسبات الثقافيةأ يف املسابقات الرياضية واملنافسات األوملبية التفوزهن

، صدقت مجهورية كازاخستان على اتفاقية محاية األطفال والتعاون         ٢٠١٠  عام ويف  -١٤٤
 .يف جمال التبين على الصعيد الدويل

طاف الدويل  ، على االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالخت      ٢٠١٢  عام وصدقت، يف   -١٤٥
 .لألطفال

 / شـباط  ٤ املـؤرخ    ٢٦٦لقرار رئيس مجهورية كازاخستان رقم      اً  وأنشئت، وفق   -١٤٦
، حماكم خاصة باألحداث يف مجيع مراكز املناطق اإلدارية، من بينها اثنتـان يف              ٢٠١٢ فرباير
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ابيـة  وأتاح تأسيس هذه احملاكم إمكانية اكتساب جتارب إجي .املآيت واملنطقة الشرقية من البلد   
إطـار جهـود تطـوير        ويف .٢٠٠٧  عـام  يف جمال عملها يف مدينيت األستانة واملآيت، منذ       

احملاكم املتخصصة، أضيفت إىل حماكم األحداث احلالية، مبوجب مرسوم رئيس مجهورية  نظام
 يف  ٢، حمكمـة األحـداث رقـم        ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٤ املؤرخ   ٧٨٥كازاخستان رقم   

 .كراغند مقاطعة

إدخـال تعـديالت    " سن قانون مجهورية كازاخستان بـشأن        ٢٠١٤ عام وشهد  -١٤٧
وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق مبكافحة العنـف            

وينص القانون على تشديد املساءلة عن اجلرائم اليت ترتكـب يف جمـال العالقـات       ."املرتيل
وأدخلت مبوجب ذلك القانون تغيريات      .اصرينيرتكب منها ضد الق     ما يف ذلك   مبا األسرية،

، فيما يتعلـق    "التعليم" و ،"حقوق الطفل "وإضافات على قوانني مجهورية كازاخستان بشأن       
 .حبماية حقوق األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة على وجه اخلصوص

نائيـة  ن القانون اجلنائي اجلديد وقانون اإلجراءات اجلاواعتمد يف مجهورية كازاخست    -١٤٨
اجلديد وقانون العقوبات اجلنائية اجلديد والقانون اجلديد املتعلق باملخالفات اإلداريـة، الـيت            
ينتظر أن تعزز املسؤولية اجلنائية واإلدارية عن اجلرائم واملخالفات القانونية اليت ترتكب ضد             

 .األطفال

قانونني بشأن  اً  شروعوتوجد يف مرحلة النظر أمام الربملان يف مجهورية كازاخستان م           -١٤٩
إدخال تعديالت وإضافات علـى  " و"محاية األطفال من املعلومات الضارة لصحتهم ومنوهم      "

 ."بعض القوانني التشريعية فيما يتعلق حبماية األطفال من املعلومات الضارة لصحتهم ومنوهم           
 يتعلـق   تأمني الضمانات القانونية اليت تكفل أمن املعلومـات فيمـا          ويرمي املشروعان إىل  

باألشخاص القاصرين، ووضع شروط وإجراءات لتداول املنتجات اإلعالمية بني األطفـال،           
 .وحتميل الشركات واألفراد مسؤولية ضمان أمن املعلومات فيما يتعلق باألشخاص القاصرين

 حقوق األقليات القومية    

 ٩-٩٧ و٩١-٩٥ و٩٠-٩٥ و٧٤-٩٥ و٧١-٩٥ و٢٢-٩٥ اتتوصيال    

وهي  .شعوب كازاخستان هيئة دستورية يرأسها رئيس مجهورية كازاخستان       متثل مجعية     -١٥٠
ـ    . طائفة عرقية يف بلدنا    ١٠٠مؤسسة فريدة من نوعها جتمع بني أكثر من           ٣٩٤اً  وتـضم حالي

 أعـضاء،   ١٠٧ومن الضروري توضيح أن جملس برملان مجهورية كازاخستان يتكون من            .اًعضو
ومتثل اجلمعية مصاحل مجيع الطوائف      .ب كازاخستان  أعضاء منهم من قبل مجعية شعو      ٩ينتخب  

 .العرقية يف البلد

ويعود الفضل إىل حد كبري إىل مجعية الشعوب فيما يتعلق بنشوء منوذج فريد مـن                 -١٥١
االنسجام بني األعراق واألديان يف بلدنا، وهتيئة مناخ خاص من الثقة والتـضامن والتفـاهم      
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تعون بالنطاق الكامل للحقوق املدنية واحلريات اليت يكفلـها         املتبادل، ألن مجيع املواطنني يتم    
 .الدين  أوالدستور، بغض النظر عن العرق

 . رابطة عرقية وثقافية٣٠٠وتعمل يف كازاخستان أكثر من   -١٥٢

، إمكانية دراسة ختصصات فردية ٢٠١١  عاموتتاح يف مؤسسات التعليم العايل، منذ  -١٥٣
 .مييز العنصريمكرسة للعالقات العرقية والت

ومتتثـل   .وهتيأت يف البلد الظروف املالئمة لدراسة اللغات األصلية لألقليات القومية           -١٥٤
مجيع املؤسسات التعليمية بالبلد إىل أحد الشروط األساسية يف جمال التعليم، وهـو إعمـال               

 .حقوق األقليات القومية يف دراسة لغاهتا األصلية

، على النحـو    ٢٠١٤-٢٠١٣ البلد يف العام الدراسي      وصنفت املدارس العاملة يف     -١٥٥
مدرسـة   ١٤ ؛)٢٠١٢  عام  يف ٦٠(مدرسة تستخدم اللغة األوزبكية للتدريس       ٥٧: التايل

مدرسـتان   ؛)٢٠١٢  عـام  مل يتغري عما كـان عليـه يف       (تستخدم لغة األويغور للتدريس     
 ).٢٠١٢  عاممل يتغري عما كان عليه يف(تستخدمان اللغة الطاجيكية للتدريس 

  يف ٧٩( مدرسـة    ٩١ وبلغ عدد املدارس املختلطة، اليت تستخدم اللغة األوزبكيـة          -١٥٦
 مدارس ٩، واللغة الطاجيكية )٢٠١٢  عام يف ٤٩( مدرسة   ٤٨ األويغور   ة، ولغ )٢٠١٢ عام

 .)٢٠١٢  عام يف١٠(

 ة فصول إضافية لدراسة لغات األقليات القومية، مع األخذ بعني         روتفتح عند الضرو    -١٥٧
 .االعتبار مصاحل األطفال وتوفري الدعم القوي للسكان

 ١٢،   إصدارة مطبوعة ذات طابع ثقايف وعرقـي       ٣٤وتوجد يف كازاخستان اليوم       -١٥٨
 باألوكرانية، واثنتان باألذربيجانية، واثنتان     ثالثباللغة األوزبكية، و  مثاٍن  منها بلغة األويغور،    

وواحدة بالتترية، وواحدة    رية، وواحدة باألملانية،  بالتركية، وواحدة بالكردية، وواحدة بالكو    
  .باألرمينية، وواحدة بلغة داونغان، وواحدة باللغة البيالروسية

، أعطى رئيس مجهورية كازاخستان مباركتـه ملـنح         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠ويف    -١٥٩
ابري وجيري تنفيذ جمموعة تد    . عن دراسة بشأن الوحدة الوطنية لكازاخستان      هدرجة الدكتورا 

 .٢٠١٤-٢٠١١بشأن منح هذه الدرجة العلمية للفترة 

 العدالة    

 ٦٩-٩٥ و٦٣-٩٥ و٦٢-٩٥ و٥٥-٩٥ و٥٣-٩٥التوصيات     

 .تنفذ يف كازاخستان عملية إصالحات قضائية وقانونية خبطى ثابتة وعلى مراحل  -١٦٠



A/HRC/WG.6/20/KAZ/1 

GE.14-16236 26 

للتصنيف الذي صدر بشأن مؤشر     اً   وفق ٨٨وحصلت كازاخستان على املركز رقم        -١٦١
، فيما يتعلـق مبـسألة      ٢٠١٣  عام قدرة التنافسية العاملية عن املنتدى االقتصادي العاملي يف       ال
وألغراض حتسني نتيجة    .٢٠١٢  عام  يف ٩٤ز رقم   ك، بينما كانت يف املر    "استقالل القضاء "

هذا املؤشر، الذي يعد من املؤشرات الرئيسية للتنمية املؤسسية يف البلد وفق مؤشر القـدرة               
 العاملية للمنتدى االقتصادي العاملي، اعتمدت خطة عمل لتحسني مؤشر اسـتقالل            التنافسية

 .السلطة القضائية يف ترتيب مؤشر القدرة التنافسية العاملية

اقتصادية وإدارية متخصـصة وأخـرى       وأنشئت، إىل جانب احملاكم احمللية، حماكم       -١٦٢
ذه احملاكم بكامل طاقتـها يف  لألحداث مشتركة بني املقاطعات، وحماكم عسكرية، وتعمل ه     

 .الوقت احلاضر

ولكفالة تدريب أخصائيني يف جمال قضاء األحداث، قامت احملكمة العليا، بالتعاون             -١٦٣
مع معهد القضاء التابع ألكادميية اإلدارة العامة مبكتب رئيس اجلمهورية، بوضع برنامج خاص 

 .اوى اليت تشمل أشخاص قاصرينوخطة موضوعية لتدريب القضاة املختصني بالنظر يف الدع

 قضية  ١ ٢٧٦ النظر يف    ٢٠١٣  عام وشهد. ة، أسس معهد الوساط   ٢٠١٠  عام ويف  -١٦٤
وارتفع عدد القضايا املدنية اليت جرى البـت   . قضية جنائية مبشاركة وسطاء ٢ ٢٨٧ و مدنية

 .٢٠١٢  عام أضعاف، منذ١٠فيها من خالل الوساطة مبقدار 

 أشـخاص، أي    ٥٠٧، تربئة   ٢٠١٣  عام ءات اجلنائية خالل  وجرت يف إطار اإلجرا     -١٦٥
، بلـغ  ٢٠١٢ عام  ويف .احملاكم يف املائة من جمموع عدد القضايا اليت نظرت فيها           ١,٨نسبة  

وتشري هذه البيانات إىل أن عدد  . يف املائة١,٧نسبة   أو شخص،٤٠٠عدد من ثبتت براءهتم 
 اً، شخـص  ٤٨٢وبلغ هذا العدد     .ىل أخرى األشخاص الذين تربئهم احملاكم يتزايد من سنة إ       

  يف املائـة يف    ١,٩نـسبة     أو  أشـخاص،  ٧٠٧ و ،٢٠١١  عـام   يف املائة يف   ١,٧نسبة   أو
 .٢٠١٠ عام

ـ            -١٦٦ اً جديـد اً  وألغراض حتديث نظام القضاء املدين، اعتمـدت كازاخـستان قانون
قضايا املدنية، مع   لإلجراءات املدنية، يكفل إجراءات مرحية وسريعة لألطراف عند النظر يف ال          

 .تاحة إمكانية استخدام التكنولوجيا احلديثة على نطاق واسعإ

بشأن املمارسة القضائية عند تطبيق     اً  ، أصدرت احملكمة العليا تعميم    ٢٠١١  عام ويف  -١٦٧
احملاكم للمبدأ الدستوري املتعلق بتقدمي أحكام املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مجهورية            

 أحكام القوانني احمللية يف القضايا اجلنائية غري العسكرية، أوضحت فيه عدم            كازاخستان على 
 .صدق عليهاوجود أية مشاكل يف تطبيق أحكام املعاهدات الدولية امل

بشأن املمارسـة   اً  ، أصدرت احملكمة العليا تعميم    ٢٠١٣  عام ويف النصف الثاين من     -١٦٨
 .لقة باإلرهاب والتطرفاجلنائية املتع القضائية عند النظر يف القضايا
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ويقصر القانون اإلجرائي احلق يف إصدار القرارات بشأن تعليق اإلجراءات القضائية             -١٦٩
أنه جيوز للنائب العام ممارسة هذا احلـق    اً  وجيب أن يؤخذ يف االعتبار أيض      .على املدعي العام  

يكون تعليـق   و .بشكل حصري من أجل إعادة النظر يف القضايا من خالل النظام اإلشرايف           
). ال تزيد على ثالثـة أشـهر      (بفترة زمنية معينة    اً  إجراءات احملاكمة بأمر النائب العام حمدود     

يكون لقرارات النائب العام بتعليق اإلجراءات        ال وفيما يتعلق بالقرارات اليت تصدرها احملاكم     
تقدمها األطراف  ومن أمثلة أسباب تعليق اإلجراءات القضائية احلجج اليت          .تأثري يذكر عليها  

يف القضية، وتقدمي التماس بشأن عدم شرعية الطرد من املسكن، واملطالبة باحلـصول علـى               
يف ذلك املطالبات املرفوعة ضد الدولة، واكتشاف دالئل          مبا مربر هلا،   ال مبالغ مالية ضخمة  

يف تصرفات دافعي الضرائب تشري إىل حماولتهم التهرب من دفع الـضرائب وغريهـا مـن                
 .دفوعات اإللزامية األخرى للميزانيةامل

وحيظر، يف ضوء األحكام السارية للدستور والقوانني اإلجرائية، النظـر إىل عمـل               -١٧٠
حماولة للهيمنة علـى      أو مربر له يف عمل النظام القضائي       ال هيئات االدعاء باعتبارها تدخالً   

 .عمل احملاكم

د خاضعة للـسلطات العليـا يف جمـال         وأسست يف احملاكم أقسام معنية مبنع الفسا        -١٧١
واختذت تدابري تنظيمية وعملية موجهة إىل مكافحة الفساد يف اجلهاز القضائي،            .اختصاصها

من شأهنا أن تفضي إىل تعزيز املوارد املادية والتقنية للمحاكم احمللية، وحتـسني الـضمانات               
ـ         صارم بقواعـد األخـالق     املادية واالجتماعية للقضاة ورفع مستوى مساءلتهم، والتقيد ال

وتتوافر جلميـع احملـاكم يف       .القضائية، وهتيئة الظروف اليت تكفل الشفافية يف عمل احملاكم        
كازاخستان التجهيزات التقنية واملباين املناسبة اليت تتسق مع املعايري احلديثة ملتطلبات إقامـة             

ومات، وأقيمت نظم   وأدخلت يف جمال عمل احملاكم أحدث منتجات تكنولوجيا املعل         .العدل
 .اًإلدارة السجالت إلكتروني

ـ  صدور قوانني هتدف إىل      ٢٠١٣-٢٠١٠وشهدت الفترة     -١٧٢ سني عمـل النظـام     حت
 .القضائي يف البلد

 ٢، املـؤرخ    "مكافحة الفـساد  "بشأن   وأدخلت على قانون مجهورية كازاخستان      -١٧٣
ة االجتماعيـة والقانونيـة     ، تعديالت وإضافات فيما يتعلق بتوفري احلماي      ١٩٩٨يوليه  /متوز

ملوظفي اخلدمة املدنية، وبإمكانية تطبيق هذا النظام على األشخاص الذين يتقدمون لـشغل              
وظائف عامة تتسم بارتفاع معدالت خماطر ارتكاب جرائم الفساد، وبإقامة نظـام خـاص              

 .لرصد االمتثال إىل قوانني مكافحة الفساد

 رئيس مجهورية كازاخـستان بـشأن       ، قرار ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧وصدر، يف     -١٧٤
، الـذي  "اختاذ تدابري لتحسني فعالية إنفاذ القانون والنظام القضائي يف مجهورية كازاخستان     "

يقضي باحلد إىل أقصى درجة ممكنة من خيارات اختصاصات التحقيـق البديلـة، ويؤكـد            
واعتمد مبوجب   .ادوجوب أن تتوىل الشرطة املالية التحقيق يف حاالت اجلرائم املتعلقة بالفس          
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، برنـامج   ٢٠١١مـارس   / آذار ٣١ املؤرخ   ٣٠٨قرار حكومة مجهورية كازاخستان رقم      
 .٢٠١٥-٢٠١١قطاعي ملكافحة الفساد يف مجهورية كازاخستان يف الفترة 

وألغراض مواصلة تعزيز استقالل نظام القضاء وحتسني عمله، قامت احملكمة العليا،             -١٧٥
 القوانني التالية وتقـدميها إىل جملـس برملـان مجهوريـة            ، بإعداد مشاريع  ٢٠١٣  عام يف

 :كازاخستان

مشروع القانون الدستوري املتعلق بإدخال تعديالت وإضافات على القانون        )أ(  
نظام القـضاء ومركـز القاضـي يف مجهوريـة          "الدستوري جلمهورية كازاخستان بشأن     

ية للمرشحني لشغل الوظـائف     ، هبدف حتسني إجراءات عملية االختيار التنافس      "كازاخستان
القضائية؛ وتعزيز دور اجلمهور يف اختيار املرشحني للمناصب القضائية؛ وتعزيز دور احتياطي        

 الكوادر القضائية يف شغل املناصب القضائية العليا؛

مشروع قانون بشأن إدخال تعديالت على تشريعات مجهورية كازاخستان           )ب(  
ـ  إقامة العدل واحلد من جوا     فيما يتعلق بزيادة تبسيط إجراءات     وحيـدد   .ها البريوقراطيـة  نب

املشروع املتطلبات املتعلقة بعمل احملامني يف القضايا املدنية، من خالل السماح بتعيني حاملي             
الدرجات العلمية العليا يف القانون، وبإجياد حلول للمسائل املتعلقة بالتوسـع يف اسـتخدام              

 .القضائيةتكنولوجيا املعلومات يف اإلجراءات 

إدخال تعديالت على قانون مجهورية كازاخستان الدستوري بـشأن         اً  وجيري حالي   -١٧٦
، بغرض إدخال معايري متنح القاضـي  "نظام القضاء ومركز القاضي يف مجهورية كازاخستان  "

احلق يف احلصول على خيار امتالك السكن الرمسي الذي يشغله ضمن اسـتحقاقات هنايـة               
وجيري استكمال   .خفض عدد قضاهتا    أو تصفيتها  أو ادة تصنيف احملكمة  اخلدمة، يف حالة إع   

وأحيلت إىل اللجنة املعنية مبعاجلـة املقترحـات املتعلقـة      .تدابري توفري الرعاية الطبية للقضاة    
مبواصلة حتسني نظام املعاشات التقاعدية عدة مقترحات بشأن حتسني آلية مـنح املعاشـات              

 .التقاعدية للقضاة

، مشروع قانون مجهورية كازاخستان     ٢٠١٢سبتمرب  /يل إىل الربملان، يف أيلول    وأح  -١٧٧
إدخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهوريـة كازاخـستان           "بشأن  
وتتمثل أهداف ذلك املشروع يف تطبيق نظام جمتمعي         ."يتعلق بتحسني قضاء األحداث    فيما

الة اإلنصاف عند اختاذ أية قرارات قانونيـة بـشأن          لرصد أحوال األطفال واملراهقني؛ وكف    
القاصرين؛ وضمان التنشئة االجتماعية لألطفال يف أفضل ظروف حياة ممكنة؛ وإعادة تأهيل            

 .األحداث بعد قضاء العقوبة
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 التطرف واإلرهابكافحة م    

  ٣١-٩٥التوصية     
ـ            -١٧٨ ام اجلديـد ملكافحـة     نفذت الدولة أنشطة فعالة يف اجملاالت التالية، يف إطار النظ

الوقاية من اإلرهاب؛ وكشف األنشطة اإلرهابية وقمعها؛ والتحقيق يف          :التطرف واإلرهاب 
 .اجلرائم اإلرهابية؛ وختفيف وإزالة آثار اإلرهاب

وتتطلب الوقاية من اإلرهاب والتطرف حتديد األسـباب والظـروف املؤديـة إىل               -١٧٩
وتنفذ يف هذا االجتاه أنشطة تتعلق بدراسة وحتليل         .ظهورمها وانتشارمها ودراستها ومعاجلتها   

أنشطة اجلمعيات واإلرساليات الدينية املسجلة يف إقليم كازاخستان، وتنظيم محالت إعالمية           
وأنشطة توعية، ورصد منتجات وسائط اإلعالم اجلماهريي من أجل منع نشر مواد الدعايـة            

، وتتبـع ورصـد أنـشطة املنظمـات         اإلرهاب وتربيرمها، وتطوير برامج تربوية    وللتطرف  
، جلان ملكافحة اإلرهاب علـى      ٢٠١٣  عام وشكلت، يف  .والشخصيات اإلرهابية واملتطرفة  

 .مستوى أجهزة اإلدارة احمللية للمناطق واملدن الكبرية

وجتدر اإلشارة فيما يتعلق باالجتاه الثاين، إىل أن كازاخستان شهدت، على مـدى               -١٨٠
اً  شخـص  ١٦٠بارتكاب جرائم إرهابيـة، و    اً   شخص ١٤٨ إدانة   السنوات اخلمس املاضية،  

 .بارتكاب جرائم ذات مسات متطرفة

 ألف بالغ   ٧٠٠، تلقت وزارة املالية يف مجهورية كازاخستان أكثر         ٢٠١٣  عام ويف  -١٨١
 ألـف بـالغ     ١٣٠ ألف بالغ ابتدائي، وأكثر من       ٥٦٠منها   يف إطار أنشطة الرقابة املالية    

وأحيل إىل األجهزة احلكوميـة اخلاصـة        .بشأن متويل اإلرهاب  اً   بالغ ٣٦٠اشتباه، وحوايل   
 يف جمال اختصاصها، من أجل مزيد من النظر يف شأن           اً، التماس ١٢٦وهيئات إنفاذ القانون    

 .اختاذ قرار

مكافحة "، أدخلت تعديالت على قانون مجهورية كازاخستان بشأن         ٢٠١٢  عام ويف  -١٨٢
، اعتمدت تعديالت حـدد     ٢٠١٣ عام  ويف .الرصد املايل  ، عززت قدرة مؤسسات   "اإلرهاب

مفهـوم  اً  هلا أيـض  اً  واستعرض وفق  ."العمل اإلرهايب " و "اإلرهاب"مبوجبها الفرق بني مفهوم     
الوقاية من اإلرهاب؛ وكـشف      : يف حد ذاته، وحددت له ثالثة اجتاهات       "مكافحة اإلرهاب "

رهابية؛ وختفيف آثار اإلرهـاب وإزالتـها؛    األنشطة اإلرهابية وقمعها، والتحقيق يف اجلرائم اإل      
يف قضايا التعويض عـن     اً  وجرى البت أيض   .وكذلك حصر األهداف احملتملة للعمل اإلرهايب     

 .أضرار املمتلكات اليت يسببها أشخاص طبيعيون واعتباريون نتيجة عمل إرهايب

 ٢٤ املـؤرخ    ٦٤٨واعتمد مبوجب مرسوم رئيس مجهورية كازاخـستان رقـم            -١٨٣
، برنامج الدولة ملكافحة التطرف الـديين واإلرهـاب يف مجهوريـة            ٢٠١٣سبتمرب  /لولأي

 .٢٠١٧-٢٠١٣كازاخستان للفترة 
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 الصحة    

 ٨٤-٩٥ و٤٠-٩٥ و٣٩-٩٥ و٢٩-٩٥التوصيات     

، بلغ جمموع التكلفة اإلمجالية لنفقات خدمات الرعاية الطبية اجملانيـة           ٢٠١٣  عام ويف  -١٨٤
 ٢٠١٢  عـام   يف املائة عن   ٩ بليون تينغي، أي بزيادة تبلغ       ٦١٤) لباستثناء تكاليف رأس املا   (
وجنم عن ذلك حل مسألة حجم ومستوى اإلنفاق على توفري خدمات           ).  بليون تينغي  ٥٦٢,٨(

 ٣٥ ٤٣٥، وبلغـت تكلفتـها      ٢٠١٣  عام الرعاية الطبية اجملانية للفرد الواحد من السكان يف       
ت إعادة تقدير تكلفة نصيب الفرد يف نفقات        وأشار). ٢٠١٢  عام  تينغي يف  ٣٣ ٥٢٨(تينغي  

وقد ارتفعت قيمة    .اخلدمات الطبية على امتداد السنوات املاضية إىل حدوث زيادة بوترية ثابتة          
 ،٢٠٠٨  عـام  تينغي يف  ٢٤ ٢٥١ :هذا املؤشر خالل السنوات اخلمس املاضية مبقدار الضعف       

  تينغـي يف   ٣٨ ١٣١ و ،٢٠١٠  عام  تينغي يف  ٣٤ ٢٤٨ و ،٢٠٠٩  عام  تينغي يف  ٢٨ ٩٦٥و
 .٢٠١٣  عام تينغي يف٤٧ ٣٨١ و،٢٠١٢  عام تينغي يف٤٣ ٧٩٥ و،٢٠١١ عام

ستحدث نظام صحي وطين موحد، بناء على تكليف من رئيس          ا،  ٢٠١٠  عام ويف  -١٨٥
ويهدف هذا النظام إىل ضمان املساواة يف احلـصول علـى اخلـدمات         .باييف الدولة، نزار 

 .ساس االختيار احلر للمرفق الصحيالصحية وكفالة جودهتا على أ

وصارت الرعاية اجليدة يف املرافق العالجية متاحة للمرضى اآلن، بسبب منح املرضى              -١٨٦
احلق يف حرية اختيار املرفق العالجي وإمكانية الذهاب إىل املكان الـذي خيتارونـه يف أيـة     

 ألف  ٨٣٢ذا احلق زهاء    ، استخدم ه  ٢٠١٣ عام  ويف .العاصمة  أو يف مدينة املآيت    أو منطقة،
وقـدمت الرعايـة    . يف املائة من ذلك العدد ٤٤مريض، وشكل سكان املناطق الريفية نسبة       

 يف املائة من جمموع عدد السكان، وبلغت نسبة         ١٤املتخصصة يف املرافق العالجية بالبلد إىل       
 . يف املائة٣٣,٧سكان األرياف من بينهم 

ن معدات التشخيص والعـالج التكنولوجيـة       ماً   نوع ٦٥، أدخل   ٢٠١٠  عام ويف  -١٨٧
وبينما بلغ عدد العمليات اجلراحية  .٢٠١١  عاميفاً نوع ١٢٣احلديثة، وارتفع هذا العدد إىل      
 ١ ٩٠٠، ارتفع هذا العـدد إىل       ٢٠١٠  عام  عملية يف  ٧٥٠اليت أجريت يف خمتلف املناطق      

 الدولة، مركـز لعـالج    وشيد يف مدينة األستانة، بتكليف من رئيس       .٢٠١١  عام عملية يف 
 اً، جراحة قلب تقريب   ٣٠٠وأجريت يف املركز     .أمراض القلب على أحدث املواصفات العاملية     

وارتفع حجم خدمات الرعاية الطبية العالية التخصص        .جراحة ألطفال  ٩٠من بينها حوايل    
ا علـى   ، وزاد نصيب املناطق اإلقليمية منه     ٢٠١٠  عام  يف املائة عما كان عليه يف      ٦٠بنسبة  

 أنواع فقط من التقنيات املتقدمة يف       ٥وبلغت التكلفة االقتصادية إلدخال     ). يف املائة (النصف  
تركيب دعامات أوعية القلب التاجية يف حـاالت االنـسداد          (مناطق البلد اإلدارية املختلفة     

وأمكن بفضل ذلك، باإلضـافة      . بليون تينغي  ٤١٥) إىل ذلك   وما احلاد، واستبدال األوعية،  
 . ألف حالة٢٤سبق ذكره، إنقاذ حياة املرضى ومنع إصابتهم باإلعاقة يف   ماىلإ
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، أتيحت ملؤسسات الرعاية الصحية إمكانية حيازة معدات تـصل          ٢٠١٣  عام ويف  -١٨٨
 .اإلجيار من ميزانية الدولةنفقات  مليون تينغي من خالل اإلجيار، واسترداد ٥٠قيمتها إىل 

سالمة "تنفيذ برنامج الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية        واتضح من بيانات نتائج       -١٨٩
 حالة وفاة   ١٢,٦، أن مؤشر وفيات النفاس يف البلد بلغ         ٢٠١٥-٢٠١١، للفترة   "كازاخستان

واخنفض معـدل  ). ٢٠١٢  عام يف ١٣,٥ (٢٠١٣  عام  حالة والدة حية، يف    ١٠٠ ٠٠٠لكل  
 يف  مولـود حـي    ١ ٠٠٠ لكـل     حالة وفـاة   ١١,٢ يف املائة، إىل     ١٧وفيات الرضع بنسبة    

 . يف العام السابق١٣,٤٨، مقابل ٢٠١٣ عام

 ضمن خدمات   يومتثل أحد اإلجنازات البارزة يف إدراج خدمات اإلخصاب املخترب          -١٩٠
 تينغي من ميزانية الدولة لـدعم       ٢ ٣٩٦ ٣٠٠ ٠٠٠الرعاية الصحية اجملانية، وخصص مبلغ      

فع عدد دورات اإلخصاب املختربي يف      ارت و .٢٠١٥-٢٠١١برنامج هذا اإلخصاب للفترة     
 . مرات٦العام اجلاري مبقدار 

 ١٠٠ حالة مرضية لكـل      ٧٣,٥، بلغ معدل اإلصابة مبرض السل       ٢٠١٣  عام ويف  -١٩١
وانـصب التركيـز بـشكل       .٢٠١٢  عام  حالة لنفس الفترة يف    ٨١,٧ألف نسمة، مقابل    

زولة تابعـة لـوزارة   ، على العالج من مرض السل يف مؤسسات مع   ٢٠١٣  عام أساسي، يف 
الشؤون الداخلية، وخصصت املوارد الالزمة لذلك وجيري تنفيذ خطة عمل مشتركة بـني             

وبلغت التغطية باخلدمات العالجية للمرضى املصابني بالسل املقاوم      .القطاعات يف هذا الصدد   
ـ            ٨٥لألدوية املتعددة نسبة      .ة يف املائة من املستوى الذي أوصت به منظمة الـصحة العاملي

واعتمدت، مبوجب قـرار مـن       .تزال هذه املسألة حمل اهتمام لدى السلطات املختصة        وال
ويتمثل  .٢٠٢٠-٢٠١٤حكومة كازاخستان، خطة متعددة املسارات ملكافحة السل للفترة         

 ألـف   ١٠٠ حالة لكل    ٦٣,٩الغرض من هذه اخلطة يف خفض معدل اإلصابة باملرض إىل           
 ألف نسمة، وحتسني مركز البلـد وفـق         ١٠٠ت لكل    حاال ٥نسمة، ومعدل الوفيات إىل     

 .تصنيف مؤشر القدرة التنافسية العاملي

وجيري العمل يف مؤسسات الرعاية الصحية على تطوير منوذج عالقة تبادلية موجبة              -١٩٢
ويهدف هذا النموذج إىل رفع مـستوى        ."حتفيز العاملني وحيازة رضا املرضى    "حتت شعار   

 .خلدمات الطبية وزيادة اهتمام األطباء بالنتائج النهائية لعملهمرضا اجلمهور عن نوعية ا

 ٥٢(يف البلد اً  مرفق٤١٨من أصل اً  عالجياً   مرفق ٢١٧، طبقت يف    ٢٠١٣  عام ويف  -١٩٣
 ٢٦ومشل النظام اجلديد لألجـور   .، سياسة األجور املتفاوتة، هبدف حتقيق وفورات)يف املائة 

، وأكثـر   ) ألـف  ١٥من أصل   (اً  الف طبيب تقريب   آ ٨هم  نمن بي  ألف شخص من العاملني،   
وحدد متوسط األجر الشهري بالنظام اجلديد علـى        ).  ألف ٣٩,٠من  ( ألف ممرضة    ١٨ من

 .ينغي للممرضةت ٦ ٣٠٠ وينغي للطبيب،ت ١٢ ٤٠٠ :النحو التايل
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 ١٠ املـؤرخ    ٦٨٩، أدخلت تعديالت على األمر الوزاري رقـم         ٢٠١٢  عام ويف  -١٩٤
، الصادر عن وزير الصحة يف مجهورية كازاخـستان، بـشأن           ٢٠٠٩مرب  نوف/تشرين الثاين 

ـ       " اً أنظمة دفع أجور العاملني يف جمال اخلدمات الطبية بناء على حجم العمل ونوعيتـه ووفق
 .، فيما يتعلق بتحديث مبادئ حتفيز العاملني يف احلقل الصحي"لقطاع األجور

 احلق يف الضمان االجتماعي    

 ١-٩٧ و٩٣-٩٥ و٨٦-٩٥ و٨٣-٩٥ و٨٢-٩٥ و٨٠-٩٥ و٢-٩٥التوصيات     

 وفق نتائج نظام التصنيف الدويل      ٤٧، جاء بلدنا يف املرتبة رقم       ٢٠١٣  عام يف هناية   -١٩٥
 .للرفاه الوطين

ومتنح أولوية احلقوق يف فرص      .٢٠٢٠  لعام ، اعتمد برنامج العمالة   ٢٠١١  عام ويف  -١٩٦
 .واطين مجهورية كازاخستانالعمالة، يف إطار هذا الربنامج، للفقراء من م

 وألغراض كفالة إعمال احلقوق االجتماعية للمواطنني، نفذت هيئات االدعـاء، يف            -١٩٧
 ٣ ٩٣٢ عملية حتقق من تنفيذ قوانني املعاشات التقاعدية، كشفت عـن       ١٨٨،  ٢٠١٣ عام

 ٦ر مـن    ومكنت التدابري اليت اختذهتا هيئات االدعاء من محاية احلقوق املعاشية ألكث           .خمالفة
 .آالف مواطن

وجرى، ألغراض تنفيذ التدابري املقررة من أجل تطبيق توجيهات رئيس مجهوريـة              -١٩٨
 :حتديث النظام االجتماعي يف كازاخستان    "كازاخستان، املوضحة يف املقال الربناجمي املعنون       

 ، أنشئ، يف إطار وزارة العمـل والرعايـة        "عشرون خطوة جتاه حتقيق جمتمع العمل الشامل      
االجتماعية فريق عامل معين بإعداد منهجية لرصد أنشطة العمالة الذاتية للمواطنني يف خمتلف             
جماالت االقتصاد، وحتديد أوجه ارتباط فئة السكان العاملني بقطاع املهن احلـرة، وحتـسني             
منهجية حتديد مستوى البطالة، ورصد اجملموعة الكاملـة للقـوانني القطاعيـة يف اجملـال               

 .االجتماعي

 لرئيس الوكالة اإلحـصائية     ٣وصدر، بناء على املقترحات اليت قدمت، القرار رقم           -١٩٩
املوافقة على إجراءات   "، بشأن   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٠جلمهورية كازاخستان املؤرخ    

حتديد عدد العاملني حلساهبم اخلاص ومتوسط دخلهم الشهري، وعدد السكان العاطلني عن            
 ."كازاخستانالعمل يف مجهورية 

 ، بلغ عدد متلقي اإلعانات املالية اخلاصة من األشخاص الذين تربوا          ٢٠١٣  عام ويف  -٢٠٠
 فرد من جمموع عدد متلقـي       ٤٠٠يف دور األطفال واأليتام واحملرومني من رعاية الوالدين،         

  . فرد١ ٩٠٠اإلعانات البالغ 
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 طة الطريق للعمالـة يف خار" والربنامج احلكومي    "ممارسات الشباب "وصمم برنامج     -٢٠١
برنامج "وتشمل األهداف احملددة يف      . هبدف مكافحة البطالة يف األجل الطويل      "٢٠٢٠ عام

، ٢٠١٦  عـام   يف املائة حبلـول    ٦ إىل   ٨,٢ خفض معدل الفقر من      "٢٠٢٠  عام العمالة يف 
لـصدد  وسيسري تنفيذ الربنامج يف هذا ا . يف املائة٥,٥وكفالة عدم جتاوز معدل البطالة نسبة     

توفري التدريب والدعم للمساعدة يف توظيف العاملني حلساهبم اخلـاص           :يف االجتاهات التالية  
والعاطلني عن العمل والفقراء؛ وتعزيز تنمية األعمال احلرة يف املناطق الريفية؛ وزيادة حـراك            

 .موارد العمالة

باب حتـت   وأدرج القائمون على تطوير الربنامج احلكومي املذكور توظيف الـش           -٢٠٢
ضمن أولويات الربنامج، ويشمل ذلك الشباب الذين يتربون يف دور األطفال           اً   عام ٢٩ سن

وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن قوائم       .واأليتام والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين     
مبـن فـيهم    (املشاركني يف هذا الربنامج استكملت بأفراد من فئات الـسكان املـستهدفة             

 ).و اإلعاقةاألشخاص ذو

 باليـني   ١٠٥يقـارب     مـا   فقط، ٢٠١٣  عام وخصص لتحقيق هذا الغرض يف      -٢٠٣
 ٢٠١٥  لعام  بليون تينغي، بينما تبلغ املخصصات املقررة      ١٠٠، حنو   ٢٠١٤ عام ويف تينغي،
 . بليون تينغي٩٨زهاء 

وبلغ عدد األفراد الذين حصلوا على دعم حكومي خالل فتـرة تنفيـذ الربنـامج                 -٢٠٤
 ٢٦٧ ٩٠٠، أكثـر مـن      ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاين  ١، وفق بيانات    )٢٠١٣-٢٠١١(

 ١٥ ٦٠٠ و ،) يف املائة  ٥٧(اً   عام ٢٩من الشباب حتت سن      ١٥١ ٥٠٠ :شخص، من بينهم  
 فرد من األشـخاص     ١ ٢٠٠، مشل الربنامج    ٢٠١٣ عام  ويف .من املواطنني الفقراء  اً  شخص

 من أجل إقامة أعمال جتاريـة       غريةصمنهم على قروض    اً   شخص ١٦٣ذوي اإلعاقة، حصل    
 .نغيي مليون ت٢,١الصغرية  وبلغ متوسط حجم هذه القروض .خاصة

وجيري، يف إطار دعم سياسة حتديث نظام املساعدة االجتماعية، تنفيـذ مـشروع               -٢٠٥
األسر على أساس االحتياجـات     /جترييب لتقدمي مساعدة اجتماعية مشروطة، متنح للمواطنني      

 بني األطراف مبوجب التوقيع على عقد اجتماعي "التزامات متبادلة" قيام   احلقيقية، مع اشتراط  
 .لتفعيل احلياة األسرية

وقد  . املساعدة االجتماعية ذات األهداف احملددة   وتريةويعكس معدل احلد من الفقر        -٢٠٦
 مليون  ١,٢اخنفض عدد املستفيدين من املساعدة االجتماعية ذات األهداف احملددة هذه، من            

 .٢٠١٣  عاميف  شخص٦٠ ٧٠٠ إىل ٢٠٠٢  عام يفشخص

ـ ، اعتمد قانون مجهورية كازاخستان      ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -٢٠٧ املعاشـات  "شأن  ب
له إنـشاء صـندوق موحـد مفـرد         اً  ، الذي تقرر وفق   "التقاعدية يف مجهورية كازاخستان   

 مـن خـالل     للمعاشات التقاعدية، من أجل ادخار استحقاقات املتقاعدين وكفالة تنميتها        
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 ٢٠١٨  عـام  التنويع احملكم والفعال الستثمار األصول؛ وتوحيد سن تقاعد النساء حبلـول          
هبدف زيادة فترة مشاركتهن يف نظام التقاعد؛ واالنتقال من نظام اشتراكات التقاعد الطوعية             

ما يتعلق بالذين يعملون يف ظـروف عمـل خطـرة           يللمهنيني إىل نظام إلزامي، وخباصة ف     
ة، على حنو يتيح الفرصة إلجياد طرائق إضافية لتنمية املدخرات من أجـل كفالـة               واستثنائي

 .إمكانية التقاعد املبكر لألشخاص الذين يعملون يف ظروف صعبة وخطرة

، اعتمد قانون مجهورية كازاخـستان بـشأن        ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف    -٢٠٨
ة جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق     إدخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعي      "

، ٢٠١٤ينـاير   /كانون الثاين  ١، الذي أدخل مبوجبه، ابتداء من       "مبسائل الضمان االجتماعي  
نظام اإلعانات املالية الشتراكات التقاعد اإللزامي للمرأة العاملة أثناء وجودهـا يف إجـازة              

 .للوالدة وتفرغها لرعاية الطفل حىت بلوغه سنة واحدة من العمر

بشأن التصديق على الربوتوكول االختياري     اً  ومن املقرر أن تتخذ كازاخستان قرار       -٢٠٩
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، بعد إجراء مراجعة قانونيـة            

 .يترتب عليها من التزامات مالية  مادقيقة وحتليل الوثيقة جلهة

 احلق يف التمتع ببيئة سليمة    

 ٩٥-٩٥ و٩٤-٩٥التوصيتان     

االقتـصاد  "تنمية نظام  :ينفذ العمل املتعلق حبماية البيئة يف كازاخستان بعدة طرائق، منها         -٢١٠
؛ واحلد من تأثري األنشطة البشرية على صحة اإلنسان والبيئة؛ وحفظ واستعادة الـنظم              "األخضر

 .يئة وحتسني تلك النظماإليكولوجية الطبيعية؛ وتطوير نظم إلدارة اجلودة النوعية للب

 ."االقتصاد األخضر "مجهورية كازاخستان إىل     واكتمل تطوير مفهوم كيفية انتقال      -٢١١
ولتيسري تنفيذ ذلك املفهوم، اعتمدت خطة العمل املتعلقة بتنفيذ مفهوم انتقـال مجهوريـة              

 .٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة "االقتصاد األخضر"كازاخستان إىل 

عـداده  إ، مت   "اجلسر األخضر "راكة بني املناطق حتت مسمى      وجيري تنفيذ برنامج ش     -٢١٢
ويهدف هذا الربنامج إىل تطوير شراكة بني بلـدان          .مببادرة من رئيس مجهورية كازاخستان    

أوروبا وآسيا واحمليط اهلادئ، ويشمل وضع خطط لالنتقال من مناذج التنمية التقليدية احلالية             
 ."األخضر"إىل مفاهيم النمو 

ـ ،  ٢٠١٧  لعام ملقرر أن تستضيف كازاخستان معرض إكسبو العاملي      ومن ا   -٢١٣ شأن ب
لتنويع وحتديث االقتصاد الوطين، وجيذب إىل      اً  ، الذي سيكون حافز   "طاقة املستقبل "موضوع  

 .بلدنا استثمارات وتقنيات خضراء جديدة



A/HRC/WG.6/20/KAZ/1 

35 GE.14-16236 

إدخال تعديالت  "، توقيع قانون مجهورية كازاخستان بشأن       ٢٠١١  عام وجرى، يف   -٢١٤
 ."ضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق باملسائل البيئيـة           وإ

واعتمد هذا القانون من أجل تعزيز املسؤولية اإلدارية واجلنائية عن استخدام املوارد الطبيعيـة    
 .يف حالة خمالفة القوانني البيئية

 تشرين  ٢٦ املؤرخ   ٤٣٦وشكلت مبوجب مرسوم رئيس مجهورية كازاخستان رقم          -٢١٥
، اللجنة احلكومية املعنية بالتحضري لقيـام معـرض إكـسبو الـدويل             ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

إدخـال  "ومن املتوقع أن يتيح قانون مجهورية كازاخستان بشأن          .٢٠١٧  عام املتخصص يف 
تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق بتنظـيم            

 ، الذي اعتمـد يف    " يف مدينة األستانة   ٢٠١٧  لعام ري معرض إكسبو الدويل املتخصص    وتسي
 .، إمكانية إجياد حلول مستقبلية ملسائل البيئة والطاقة٢٠١٣ عام

إدخـال تعـديالت    "، قانون مجهورية كازاخستان بشأن      ٢٠١٣  عام وصدر، يف   -٢١٦
فيما يتعلق بدعم استخدامات    وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان        

 ."الطاقة املتجددة

ولتيسري تنفيذ االتفاقية املتعلقة باحلصول على املعلومات واملشاركة العامة يف صـنع              -٢١٧
، شرعت وزارة البيئـة     )اتفاقية آرهوس (القرار وإمكانية اللجوء إىل العدالة يف املسائل البيئية         

إدخـال  "إعداد قانون مجهورية كازاخستان بشأن      واملوارد املائية جبمهورية كازاخستان يف      
تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق باملسائل           

ويتمثل الغرض من سن هذا القانون يف استكمال أحكام ومعـايري قـانون البيئـة                ."البيئية
لدفيئة، وكفالة اتساق قوانني البيئة     جبمهورية كازاخستان فيما يتعلق بتنظيم انبعاثات غازات ا       

 .مع اتفاقية آرهوس

 احلق يف التعليم    

 ١٠١-٩٥ و٨٤-٩٥التوصيتان     

إىل أن كازاخستان تـأيت يف املرتبـة        ) ٢٠١١لعام  (تشري بيانات منظمة اليونسكو       -٢١٨
وشـهدت   .ملؤشر تطـوير التعلـيم    اً  على الصعيد العاملي، وفق   )  دولة ١٢٩من بني   (الرابعة  

 يف  ٩,٥نفاق على التعليم العام بنسبة      نوات اخلمس عشرة املاضية منو املوارد املخصصة لإل       الس
، هبدف إدخال   ٢٠٢٠  عام وجيري العمل على تنفيذ برنامج الدولة لتطوير التعليم حىت         .املائة

 .من املرحلة قبل املدرسية وحىت التعليم العايلاً  بدء-حتديث جذري يف مجيع مراحل التعليم 

  مؤسسة دراسية على مستوى املرحلة قبل املدرسـية، ٨ ٧٦٤على الصعيد الوطين    و  -٢١٩
ويعمل يف نظام التعلـيم العـام        . مؤسسة تعليم تقين ومهين    ٨٤٩ و  مدرسة عامة،  ٧ ٦٢٦و
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 والعلماء، ويتلقى التعلـيم فيـه       وينيلتربا ألف فرد من املعلمني و     ٥٠٠بكازاخستان حوايل   
 .م الجئون ومهاجرون وأطفال ذوو احتياجات خاصةبينهمن  ماليني فرد، ٥حوايل 

 .يف كازاخستاناً وجيري العمل على إدخال نظام التعليم العام ذي االثين عشر عام  -٢٢٠

 وحده فـتح   ٢٠١٠  عام ، شهد "بالبان"ونتيجة إلطالق برنامج األطفال التلفزيوين        -٢٢١
 .وضة أطفال خاصـة    ر ١٣٧ و للصغاراً   مركز ١ ٥٣٤ روضة لألطفال وتأسيس     ٣٥حوايل  

 ٥٥ و ٣٠وارتفع عدد األطفال امللتحقني مبؤسسات التعليم قبل املدرسي بنسب تتراوح بني            
 .ئةايف امل

 اجلديدة وضع منوذج مبتكر ملؤسـسات       "باييف جامعة نزار "وجيري باالستناد إىل      -٢٢٢
 مدرسـة صـفوية،   ٢٠وستشكل  .تعليم عال ذات توجه يراعي اجتاهات الطلب يف السوق 

ري العمل على فتحها بتوجيه من الرئيس يف مجيع أحناء البلد، القاعدة الرئيـسية لتعلـيم                جي
 .األطفال املوهوبني وإعدادهم لاللتحاق بأفضل اجلامعات

ويتبادل البلد اخلربات يف جمال التعليم من خالل االجتماعات واملـؤمترات الدوليـة               -٢٢٣
ة مجهورية كازاخستان علـى اتفاقـات       ووقعت حكوم  .وغريها من املناسبات ذات الصلة    

 .للتعاون يف جمال التعليم مع جمموعة من البلدان

 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    

 ٩٦-٩٥ و٨٩-٩٥ و٨٧-٩٥التوصيات     

لكفالة حصول مجيع األطفال على القدر الضروري من املعارف السياسية والقانونية،          -٢٢٤
 ساعة يف الصفوف من التاسع      ٣٤ بواقع   "القانوناإلنسان واجملتمع و  "جيري تدريس موضوع    

 . يف الصفوف من اخلامس إىل التاسـع       "معرفة الذات "إىل احلادي عشر، وتدريس موضوع      
، تـدريس املوضـوع الفرعـي    "معرفة الذات "وجيري، على سبيل املثال، يف إطار موضوع        

 . للصفوف من السابع إىل التاسع"اإلنسان واجملتمع"

سسات التعليم أفرقة مدرسية للدعوة ورد املظامل، هبدف شرح اجلوانب وتعمل يف مؤ  -٢٢٥
 .القانونية ذات الصلة للطالب

ويتزايد عـدد    .، أول منتدى ألمناء املظامل يف مدينة بافلودار       ٢٠١٢  عام وانعقد يف   -٢٢٦
، هبـدف تعريـف     "املرصد القانوين "املشاركني يف أعمال أفرقة الدعوة اجملتمعية حتت شعار         

طفال حبقوقهم، وتنظيم ألعاب مبسطة لتعزيز معـارف األحـداث املتعلقـة بالقـانون              األ
 .ومبسؤولياهتم

، ٢٠٢٠-٢٠١١وجيري تنفيذ خطة التنمية االستراتيجية جلمهورية كازاخستان للفتـرة       -٢٢٧
، إمكانية الوصول احلر والشامل إىل قاعـدة البيانـات          ٢٠١٢  عام اليت أتيحت يف إطارها، منذ    
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 ، املتاحة على اإلنترنـت يف املوقـع الـشبكي         "العدالة" والوافية للقوانني املعيارية لنظام      املنهجية
www.adilet.zan.kz.  

ووضعت وزارة العدل يف مجهورية كازاخستان خطة متعددة املضامني وتعمـل علـى               -٢٢٨
 .٢٠١٤-٢٠١٢تنفيذها بصورة منهجية من أجل رفع مستوى الثقافة القانونية للمواطنني، للفترة            

لـف تينغـي مـن      أ ٣٢٥ و  مليـون  ٢٣٩، مبلغ   ٢٠١٢  عام وخصص لتنفيذ تلك اخلطة، منذ    
 .الدولة ميزانية

 محاية األشخاص ذوي اإلعاقة    

 ٨٥-٩٥ و١٢-٩٥ و١١-٩٥ و٥-٩٥ و٣-٩٥ و١-٩٥التوصيات     

حترص حكومة مجهورية كازاخستان على وضع التعليم الـشامل للجميـع حتـت               -٢٢٩
، بالتعاون مع السلطات احمللية، بتنفيذ سلسلة من         احلكومة وتقوم. ملستمرةسيطرهتا املباشرة وا  

وأدرجت هذه التدابري    .التدابري الرامية إىل حتسني نوعية حياة األطفال ذوي العاهات اخللقية         
 ،٢٠٢٠-٢٠١١يف الربنامج احلكومي املتعلق بتنمية التعلـيم مـن كازاخـستان للفتـرة              

لتعليم والعلوم، وكـذلك يف مـشروع مفهـوم التنميـة           اارة  اخلطط االستراتيجية لوز   ويف
ونوقشت هذه املسألة مرتني خـالل       .٢٠٣٠  عام االجتماعية يف مجهورية كازاخستان حىت    

السنوات الثالث املاضية، يف اجتماع اللجنة احلكومية املشتركة بـني اهليئـات ومبـشاركة              
يف اجتمـاع اجمللـس     اً  سألة أيـض  وباإلضافة إىل ذلك، نوقشت امل     .املنظمات غري احلكومية  

االستشاري التداويل للمنظمات غري احلكومية، التابع لوزارة التعليم والعلـوم يف مجهوريـة             
ويتمثل أحد جماالت العمل السبعة للمجلس يف ترقيـة         ). ٢٠١٣أبريل  /نيسان(كازاخستان  

سـة احلكومـة    اخلدمات االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة وحتسني التشريعات يف جمال سيا         
 .االجتماعية لصاحل األطفال

للربنامج احلكـومي املتعلـق بتنميـة التعلـيم مـن كازاخـستان             اً  وينبغي، وفق   -٢٣٠
، أن تصل نسبة املدارس املستوفية لشروط تـوفري التعلـيم الـشامل             ٢٠٢٠-٢٠١١ للفترة

 .٢٠٢٠  عام يف املائة من جمموع عدد مدارس التعليم العام حبلول٧٠للجميع إىل 

من خطة العمل املتعلقة بتـدابري      ) ٢٠١٣-٢٠١٢(وقد اكتمل تنفيذ املرحلة األوىل        -٢٣١
كفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني نوعية حيـاهتم يف مجهوريـة كازاخـستان              

، اليت اعتمدت مبوجب مرسوم حكومة مجهوريـة كازاخـستان          ٢٠١٨-٢٠١٢للسنوات  
 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٦ املؤرخ ٦٤ رقم

وجيري العمل على إجياد حلول لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وحتـسني            -٢٣٢
 .نوعية حياهتم، من قبل وزارة العمل واحلماية االجتماعية، بالتعاون مع القطاع غري احلكومي
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ومن أكثر اآلليات فعالية يف هذا العمل، اجمللس املعين بالتنسيق يف جمال توفري احلماية                -٢٣٣
، ٢٠٠٥  عـام  ية لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذي يعمل ضمن أجهزة الدولة منـذ          االجتماع

يف عـضويته ذات    اً   مقعـد  ١٦والذي يشغل ممثلو املنظمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة         
 .)يف املائة ٥٣,٣أي نسبة (اً الثالثني مقعد

 وقد وقعت كازاخستان على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا            -٢٣٤
، وعلـى الربوتوكـول     ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١١االختياري امللحق هبا املؤرخ     

وترمـي   .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
، إىل إدخـال    ٢٠١٥-٢٠١١اخلطة االستراتيجية لوزارة العمل واحلماية االجتماعية للفترة        

ى بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق بالتصديق         تعديالت وإضافات عل  
 .املرتقب على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 وألغراض تنفيذ الرقابة على عملية هتيئة بيئة يسهل الوصـول إليهـا، أدخـل يف                -٢٣٥
االجتماعية توفري احلماية   " من قانون مجهورية كازاخستان بشأن       ٢٥، على املادة    ٢٠١٣ عام

 تعديل بشأن منح ممثلي املنظمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقـة           "لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 .مقاعد يف عضوية جلان القبول

إدخـال تعـديالت    "وجتري مناقشة مشروع قانون مجهورية كازاخستان بـشأن           -٢٣٦
 حقـوق   فيما يتعلق حبمايـة    وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستان      

، ومشاريع القوانني واألنظمة اليت هتدف إىل تنفيذ مشروع قـانون           "األشخاص ذوي اإلعاقة  
 .إشراك املنظمات غري احلكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

فرص العمـل  "وجيري العمل على إعداد مشروع قانون مجهورية كازاخستان بشأن    -٢٣٧
 .كانات العمل لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل توسيع نطاق استخدام إم"االجتماعي

يف كازاخستان لتهيئة الظروف من أجل التصديق على اتفاقيـة          اً  وجيري العمل حالي    -٢٣٨
وهلذا الغرض، اعتمدت خطة العمل الوطنية طويلة األجـل          .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

هورية كازاخستان املتعلقة بكفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني نوعية حياهتم يف مج 
هلذه اخلطة على إعداد قوانني وأنظمة لـضمان        اً  وجيري العمل وفق   .٢٠١٨-٢٠١٢للفترة  

االمتثال اإللزامي مببادئ تيسري سبل احلصول على املعلومـات لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،         
صـحيفة،  (وتشغيل قنوات تلفزيونية مدعومة، ونشر أوامر الدولة يف هيئة مطبوعات خاصة            

ألشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، وتكييف موارد اإلنترنت الرمسية للسلطات           ل) جملة
العامة مع مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وتـدريب األشـخاص ذوي             

وأعد مفهوم مـشروع     .اإلعاقة على استخدام احلاسوب، يف إطار النظام االجتماعي للدولة        
دخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية       إ"قانون مجهورية كازاخستان بشأن     

، وجرى استعراضه   "جلمهورية كازاخستان فيما يتعلق حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
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وإقراره من قبل اللجنة املشتركة بني اهليئات واملعنية باألنشطة التشريعية حلكومة مجهوريـة             
 .كازاخستان

 املهام املستقبلية  -اًخامس  

عد مجهورية كازاخستان من الدول القليلة اليت لديها فهم واضح للتنمية املـستقبلية      ت  -٢٣٩
وانضمت كازاخستان خالل السنوات األربع املاضية إىل الصكوك         .ملؤسسة حقوق اإلنسان  

 .االستراتيجية املعنية جبميع جماالت حقوق اإلنسان

 ية كازاخـستان للفتـرة حـىت      استراتيج"وتتمثل الوثيقة االستراتيجية الرئيسية يف        -٢٤٠
، اليت حتدد املهام املستقبلية املتعلقة باملساواة بـني         "املسار اجلديد لسياسة الدولة    :٢٠٥٠ عام

اجلنسني، ومحاية األمومة والطفولة، والعناية باألسرة ومؤسسة الزواج، واهلجرة، واحلماية من           
ى احلماية القانونيـة، وحتـديث   االسترقاق اجلنسي، وممارسة املواطنني حلقهم يف احلصول عل  

 .النظام القضائي وتعزيز قدرته، وحتسني مسعة نظام القضاء ومصداقيته لدى اجملتمع

وأعدت جلميع أجهزة السلطة املركزية جبمهورية كازاخستان استراتيجيات قطاعية،           -٢٤١
 .يف ذلك األهداف يف جمال حقوق اإلنسان  مبا سنوات،٥حتدد األهداف ملدة 

اعتمدت جمموعة من الربامج احلكومية واملفاهيم واملبادئ الفقهية، وخباصة الربنامج          و  -٢٤٢
  .٢٠٢٠-٢٠١٤احلكومي ملواصلة حتديث نظام إنفاذ القانون للفترة 

        


