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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ت أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق          جتميع للمعلوما     
من مرفق قرار جملس حقوق اإلنـسان       ) ب(١٥اإلنسان وفقاً للفقرة    

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة ٥/١

  كازاخستان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير املفوضـية          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظ    

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

وال يتضمَّن هذا التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو             . يرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقـارير والبيانـات               

وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . الصادرة عن املفوضية  
نهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات       وقد ذُكرت على حنو م    . ١٧/١١٩يف مقرره   

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 ء اجلولة السابقةاحلالة أثنا 
اإلجـــراءات املتخـــذة 

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض بعد

التصديق أو االنضمام أو 
 اخلالفة

االتفاقية الدولية للقـضاء علـى      
مجيع أشكال التمييز العنـصري     

)١٩٩٨(  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)٢٠٠٦(  
بـاحلقوق  العهد الدويل اخلاص    

  )٢٠٠٦(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

  )١٩٩٨(التمييز ضد املرأة 
ــذيب   ــضة التع ــة مناه اتفاقي

)١٩٩٨(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

  )٢٠٠٨(مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلِّـق باشـتراك      

ألطفال يف املنازعـات املـسلحة      ا
)٢٠٠٣(  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلِّق ببيع األطفال 
واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد      

   )٢٠٠١(اإلباحية 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  )٢٠٠٨توقيع، (اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
األشخاص من االختفاء القـسري     

)٢٠٠٩( 

الربوتوكول االختياري الثاين    
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

 )٢٠٠٨توقيع، (اإلعاقة 
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 ء اجلولة السابقةاحلالة أثنا 
اإلجـــراءات املتخـــذة 

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض بعد

ــاري األول  أو اإلعالنات/التحفظات و ــول االختي الربوتوك
لـدويل اخلـاص    امللحق بالعهد ا  

إعالن، (باحلقوق املدنية والسياسية    
  )٢٠٠٩ ،١املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك      
األطفال يف املنازعات املـسلحة     

، حتديد سن   )٢(٣إعالن، املادة   (
 )٢٠٠٣ عاماً، ١٩التجنيد 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية مناهضة التعـذيب    

، )١(٢٤ة إعــالن، املــاد(
٢٠١٠( 

 

إجراءات الشكوى والتحقيق   
 )٣(واإلجراءات العاجلة

االتفاقية الدولية للقـضاء علـى      
مجيع أشكال التمييز العنـصري،     

  )٢٠٠٨ (١٤املادة 
الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  )٢٠٠٩(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

 مجيع أشكال التمييز    القضاء على 
  )٢٠٠١(، ٨ضد املرأة، املادة 

 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد     
  )٢٠٠٨(٢٢، و٢١، و)١٩٩٨(

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

 )٢٠٠٨توقيع، (

ــاري  ــول االختي الربوتوك
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
بــاحلقوق االقتــصادية  
ــة   ــة والثقافي واالجتماعي

 )٢٠١٠توقيع، (

الربوتوكول االختياري للعهد   
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠١٠توقيع، (والثقافية 
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

  )٢٠٠٨توقيع، (ذوي اإلعاقة 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
ــاري   ــول االختي الربوتوك

تفاقية حقوق الطفل املتعلِّق    ال
  بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣٢ و٣١القسري، املادتان 

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة أثناء اجلولة السابقة 
  إلجـــراءات املتخـــذة ا

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها بعد االستعراض

التصديق أو االنـضمام أو     
 اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      
  واملعاقبة عليها

  )٥(بروتوكول بالريمو
  )٦(املتعلِّقة بالالجئنياالتفاقات 

نظام روما األساسي للمحكمـة      
  اجلنائية الدولية

االتفاقيات املتعلِّقة باألشـخاص    
  )٩(عدميي اجلنسية
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 احلالة أثناء اجلولة السابقة 
  إلجـــراءات املتخـــذة ا

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها بعد االستعراض

 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرَّخة    
 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  

  )٧(فية امللحقة هبااإلضا
اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة      

 )٨(األساسية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز    
  يف جمال التعليم

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم     
  )١٠(١٨٩ و١٦٩

       

أوصي بأن تصدق كازاخستان على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال              -١
، واتفاقيات  )١٢(، واالتفاقيات املتعلِّقة باألشخاص عدميي اجلنسية     )١١(املهاجرين وأفراد أسرهم  

  .)١٧(١٠٢، و)١٦(١١١، و)١٥(١٤٣، و)١٤(٩٧، و)١٣(١٤٣منظمة العمل الدولية رقم 
لنظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي      وُشجعت كازاخستان على ا     -٢

، )١٩( والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            )١٨(اإلعاقة
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة     ، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد       )٢٠(والثقافية
  .)٢٢(، واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم)٢١(والسياسية

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كازاخـستان علـى قبـول                -٣
ز  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي       ٢٠ من املادة    ١التعديل الذي أُدخل على الفقرة      

  .)٢٣(ضد املرأة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
  .ال ينطبق  

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٤(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

 )٢٥(حلاليةاملركز أثناء اجلولة ا املركز أثناء اجلولة السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠١٢" (باء"املركز  - مفوض حقوق اإلنسان

أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تقوم كازاخستان، يف مجلة أمـور،               -٤
متتعـه   بتعزيز والية مفوض حقوق اإلنسان، وتزويد املفوض باملوارد الالزمـة، وضـمان           

ق اإلنسان، واللجنة املعنية بـاحلقوق       وقّدم كل من اللجنة املعنية حبقو      .)٢٦(باالستقالل التام 
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر            
  .)٢٧(احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق توصيات مماثلة

 العمل الوطنية حلقـوق     وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف كازاخستان أن خطة          -٥
 مل تؤدِّ إىل تغيُّر كبري يف حالة حقوق اإلنسان ألن الكثري من             ٢٠١٢-٢٠٠٩اإلنسان للفترة   

  .)٢٨(توصياته األساسية مل ُتنفذ

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
قّدمت كازاخستان تقريرها عن منتصف املدة فيما يتعلق مبتابعة التوصيات املقدمـة              -٦

  .)٢٩(٢٠١٠ل االستعراض الدوري الشامل، الذي ُعقد عام خال

  )٣٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

 يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدِّم منذ 
 االستعراض السابق

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء على 
 تمييز العنصريال

 ٢٠١٠ارس  ـم/آذار ٢٠١٢ و٢٠٠٨ ٢٠٠٤أغسطس /آب
 ٢٠١٤فرباير /وشباط

حيل موعد تقدمي التقارير من     
الثامن إىل العاشر يف عـام       

٢٠١٧ 

املعنية باحلقوق  اللجنة  
االقتصادية واالجتماعية  

 والثقافية

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين  ٢٠١٠مايو /أيار ٢٠٠٧ -
 ٢٠١٥يف عام 

نة املعنية حبقوق اللج
 اإلنسان

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين  ٢٠١١يوليه /متوز ٢٠٠٩ -
 ٢٠١٤يوليه /يف متوز

اللجنة املعنية بالقضاء 
 على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقـدمي التقريـر       ٢٠١٤فرباير /شباط ٢٠١١ ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 ٢٠١٨اخلامس يف عام 

نـوفمرب  /ن الثـاين  تشري جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٨ 

سُينظر يف التقرير الثالث يف      - ٢٠١٣
 ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين
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 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

 يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدِّم منذ 
 االستعراض السابق

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ ختامية

 ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران جلنة حقوق الطفل
ــوق ( ــة حقـ اتفاقيـ

سـبتمرب  /أيلـول )/الطفل
ــول  (٢٠٠٦ الربوتوكـ

االختياري التفاقية حقوق   
الطفل بـشأن اشـتراك     
األطفــال يف املنازعــات 

 /كانون الثـاين  /املسلحة
الربوتوكول  (٢٠٠٦اير  ين

االختياري التفاقية حقوق   
الطفل بشأن بيع األطفال    
واســتغالل األطفــال يف 

 )البغاء ويف املواد اإلباحية

سُينظر يف التقرير الرابـع يف        ٢٠١١
 ٢٠١٥عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
ــخاص ذوي  األشـ

 اإلعاقة

 مل ُينظر يف التقرير األويل بعد - ٢٠١٤ -

   طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدةالردود على  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز 
 العنصري

٢٠١١  
٢٠١٥ 

تعليم لغات األقليـات واسـتخدامها؛      
  )٣١(العمال املهاجرون

تكافؤ الفرص؛ والعمـال املهـاجرون؛      
  )٣٢(ن وملتمسو اللجوءوالالجئو

  )٣٤(معلومات إضافية مطلوبة. )٣٣(٢٠١١

اللجنة املعنية حبقوق 
 اإلنسان

مفوض حقوق اإلنسان واملوارد     استقاللية ٢٠١٢
املخصصة له؛ واستقالل القضاء؛ وحرية     

 )٣٥(التعبري والتجمع

 )٣٧(معلومات إضافية مطلوبة. )٣٦(٢٠١٢

اللجنة املعنية بالقضاء على 
  ضد املرأةالتمييز

العنف ضد املرأة؛ والتمييز ضد املـرأة يف         ٢٠١٦
 )٣٨(العمل

 

التعذيب وسوء املعاملـة؛ واالحتجـاز؛       ٢٠٠٩ جلنة مناهضة التعذيب
العقوبات حبق مرتكيب أعمـال      وتشديد

 )٣٩(حتت التعذيب أدلة التعذيب؛ وانتزاع

 )٤١(٢٠١١ و)٤٠(٢٠١٠
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 اآلراء    

 ةاحلال عدد اآلراء هيئة املعاهدة

 )٤٣(ال يزال حوار املتابعة جارياً. انتهاك )٤٢(٢ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 )٤٥(ال يزال حوار املتابعة جارياً. انتهاك )٤٤(٣ جلنة مناهضة التعذيب

  )٤٦(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

 احلالة الراهنة احلالة أثناء اجلولة السابقة 

 نعم نعم دعوة دائمة

  )٢٠٠٤(استقاللية القضاة واحملامني  رات اليت جرتالزيا
  )٢٠٠٩(التعذيب 

 )٤٧()٢٠٠٩(قضايا األقليات 

  )٤٨()٢٠١٠(السكن الالئق 

  )٤٩()٢٠١١(التعليم 
  )٥٠()٢٠١٢(الرق 

 )٥١()٢٠١٤(حرية الدين 

  املواد والنفايات اخلطرة السكن الالئق الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
   حقوق اإلنساناملدافعون عن

 حرية التجمُّع وتكوين اجلمعيات

حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية      - الزيارات اليت طُِلب إجراؤها
 وغريها من مؤسسات األعمال

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      
 العاجلة

 . بالغا١٢ًوردت احلكومة على .  بالغا١٨ًخالل الفترة قيد االستعراض، أُرسل 

  ))٥٢(وتقارير) ٢٠١٠(بعثة (التعذيب  ر وبعثات املتابعةتقاري
 )٥٣())٢٠١٤(بعثة (الرق 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ، قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بزيـارة إىل كازاخـستان          ٢٠١٢يف عام     -٧

مم املتحـدة الـسامية حلقـوق       ، نظمت مفوضية األ   ٢٠١٢ ويف عام    .)٥٤(استغرقت يومني 
الذي يوجد مقره يف بيشكيك ويغطي (اإلنسان، من خالل مكتبها اإلقليمي يف آسيا الوسطى      

مبعية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حلقة دراسية إقليمية هبـدف تقاسـم             ،)٥٥()كازاخستان
ت آليـات األمـم     اخلربات وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف تنفيذ توصيا         

املتحدة حلقوق اإلنسان، ضمت ممثلني عن احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان            
  .)٥٦(واجملتمع املدين من كازاخستان ومشاركني آخرين
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، سامهت كازاخـستان    ٢٠١٤ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف األعوام     -٨
سامهتها يف صندوق التربعات اخلاص     مالياً يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك م         

  .)٥٧(بتنفيذ آلية االستعراض الدوري الشامل

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري كازاخستان على اعتماد قانون شامل ملنع   -٩

ودعت اللجنـة كازاخـستان إىل أن       . )٥٨(اً للتمييز املباشر وغري املباشر    التمييز يتضمن تعريف  
  .)٥٩( للتمييز ضد املرأة، وأن حتظر هذا التمييز وتعاقب عليه شامالً قانونياًتعتمد تعريفاً

وال يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار املمارسات والتقاليد الضارة واملواقف اليت              -١٠
طة األبوية والقوالب النمطية املتجـذرة إزاء أدوار ومـسؤوليات املـرأة            تنم عن هيمنة السل   

وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       . )٦٠(والرجل يف األسرة ويف اجملتمع    
  . مالحظات مماثلة)٦٢( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان)٦١(والثقافية

أو املعتقد أن حوادث املصادمات بني الطوائف وذكر املقرر اخلاص املعين حبرية الدين   -١١
الدينية ال تزال نادرة جداً، على ما يبدو، وأن غالبية الناس يقدرون التنوع الديين بوصفه أمراً                

لكن هذا املوقف اإلجيايب ال يشعر به أفراد اجملتمعات غري التقليدية بالقدر نفسه، فهم              . طبيعياً
  .)٦٣(اجملتمعي يان، للتشكيك والريبة والتمييزيؤكدون أهنم يتعرضون، يف بعض األح

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد كازاخستان تدابري خاصـة              -١٢
وأوصت بأن ُتعزز كازاخستان التسامح     . )٦٤(لتعزيز تكافؤ الفرص ملختلف اجلماعات اإلثنية     

. الصحفيني واملوظفني العموميني  واحلوار بني الثقافات واحترام التنوع، مع التركيز على دور          
كما أوصت بأن تكافح كازاخستان خطاب الكراهية يف وسائط اإلعـالم وعلـى شـبكة               
اإلنترنت، وأن حتقق بفعالية يف حاالت خطابـات الكراهيـة وتالحـق املتـورطني فيهـا            

  .)٦٥(وتعاقبهم
ـ          -١٣ ن قلقهـا إزاء    وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ع

التمييز املنهجي ضد املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء فيما يتعلق حبقوقهم االقتـصادية            
 كما يساورها القلق من أن هذه الفئات ال تتمتع بأهلية احلصول على             ،واالجتماعية والثقافية 

  .)٦٦(املساعدات االجتماعية احلكومية
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  خصياحلق يف احلياة واحلرية واألمن الش  -باء  
تطبيق عقوبـة    بقرار كازاخستان تعليق    أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً       -١٤

  .)٦٧(على إلغاء هذه العقوبة شجعتها اإلعدام فيما يتعلق ببعض اجلرائم، لكنها
وذكرت جلنة مناهضة التعذيب أن أعمال التعذيب وسوء املعاملة الـيت يرتكبـها               -١٥

، دعا املقرر اخلاص املعين     ٢٠١٢ويف عام   . )٦٨(ال مثار قلق شديد   موظفو إنفاذ القانون ال تز    
مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                 

 اليت يتعرض مبرتكُبهـا    التعذيب مرتلة اجلرمية اجلسيمة    كازاخستان إىل التأكد من إنزال عمل     
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتحقيق علـى حنـو فعـال يف            أوصت ا . )٦٩(للعقوبة املناسبة 

  .)٧٠(املناسب ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ومبقاضاة اجلناة ومعاقبتهم العقاب
وتشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باجلزع من ارتفـاع             -١٦

لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وتشعر ال . )٧١(مستوى العنف ضد النساء واألطفال    
عدم وجود تشريع ُيجّرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك              : بالقلق إزاء ما يلي   

التمويل الكايف   التحرش؛ والتقصري يف اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل، وعدم توفري الدولة          
  .)٧٢(واملنتظم ملراكز األزمات وأماكن إيواء الضحايا

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كازاخـستان علـى تنقـيح                -١٧
تشريعاهتا حبيث تشمل مجيع أشكال العنف ضد املرأة، واحلرص على جعل تعريـف جرميـة         

. )٧٣(ألحكام االتفاقية ولآلراء القانونية للجنـة      االغتصاب الوارد يف هذه التشريعات موافقا     
 املعين مبسألة التعذيب عن أمله يف أن ُتخّصص موارد كافيـة إلنـشاء              وأعرب املقرر اخلاص  

وحثت اللجنة كازاخستان على أن تكفـل       . )٧٤(مراكز أزمات خاصة بضحايا العنف املرتيل     
إجراء حتقيق فعال يف مجيع الشكاوى املتعلقة بأعمال العنف ضد املرأة ومقاضـاة مرتكبيهـا    

  .)٧٥(تلقائياً
ملكافحة التحرش اجلنـسي يف      شامل خستان إىل اعتماد تشريع   ودعت اللجنة كازا    -١٨

  .)٧٦(مكان العمل
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تضع كازاخستان حداً للعقاب البدين يف              -١٩

املدارس واملؤسسات، وأن تشجع على اللجوء إىل أشكال تأديبية خالية من العنف كبـدائل              
  .)٧٧(داخل األسرة للعقاب البدين

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ٢٠١٠ويف عام   -٢٠
قلقها إزاء استمرار عمالة األطفال، مبن فيهم أطفال العمال املهـاجرين، يف مـزارع التبـغ                

، قدمت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مالحظة         ٢٠١٣ويف عام   . )٧٨(والقطن
، أشارت املقررة اخلاصة إىل أنه على الـرغم         ٢٠١٤وخالل زيارة املتابعة يف عام      . )٧٩(مماثلة

خطر الوقـوع    يزال من اخلطوات املتخذة لتعزيز محاية املهاجرين العاملني يف مزارع التبغ، ال          
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أعمال خطـرة يف بعـض املـزارع         مزاولة أطفالٍ  تزال حاالت   وال يف عبودية الَدْين قائماً   
  .)٨٠(مستمرة

وشجعت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات يف منظمة العمل الدولية             -٢١
التأكد من القضاء على عمالة األطفال يف  كازاخستان على) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية(

وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        . )٨١(مزارع التبغ والقطن  
  .)٨٢(لجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلةوال
كـون   وال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بـالقلق مـن               -٢٢

يف جمال هتريب النساء والفتيات ومن تـدين مـستوى      كازاخستان بلد منشأ وعبور ومقصد    
ة بأشكال الـرق املعاصـرة أن       املعني وذكرت املقررة اخلاصة  . )٨٣(اإلبالغ عن جرائم االجتار   

تعريف االجتار الوارد يف القانون اجلنائي حيتاج إىل تنقيح لتضمينه مجيع عناصر هذه اجلرميـة               
وأوصت . )٨٤(ومجيع الوسائل اليت يستخدمها اجلناة، على النحو املبّين يف بروتوكول بالريمو          

اخستان األسباب اجلذرية لالجتار    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعاجل كاز         
  .)٨٥(بالبشر وأن تكفل التأهيل واإلدماج االجتماعي للضحايا

وذكرت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة أن السخرة وعبودية الـَدْين              -٢٣
. )٨٦(حتدث يف مزارع التبغ والقطن وصناعة البناء وأن ضحايا السخرة ال يتلقون أية خدمات             

وحثـت  . )٨٧(جلعلها متوائمة مع املعايري الدوليـة      بأن تنقح كازاخستان تشريعاهتا   وأوصت  
املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة كازاخستان، خالل زيارة متابعة قامت هبـا يف              

إدراج الرق واملمارسات الشبيهة بالرق، مبا يف ذلك العبوديـة           ، على أن تكفل   ٢٠١٤عام  
الزواج القسري املبكّر، ضمن اجلرائم املنصوص عليها يف مشروع القانون          املرتلية والسخرة و  

  .)٨٨(اجلنائي

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم استقاللية السلطة القضائية              -٢٤

بني الـسلطتني التنفيذيـة      الفصل السليم  ال تكفل  لقضاة اليت وإزاء شروط تعيني وتسريح ا    
وإزاء التقارير اليت تفيد بانتشار الفساد على نطـاق واسـع داخـل الـسلطة                والقضائية،
، ٢٠١١ويف عـام    . )٩٠(كازاخستان ردودها على هذه املالحظـات      وقدمت. )٨٩(القضائية

قضائية، وتكفل اختصاص القضاة    أوصت اللجنة بأن تكفل كازاخستان استقاللية السلطة ال       
وقالت إن على كازاخستان أن تقضي على مجيـع أشـكال        . واستقالهلم وعدم قابلية عزهلم   

، إىل أنه   ٢٠١٣وأشارت اللجنة، يف رسالة املتابعة اليت بعثت هبا عام          . )٩١(التدّخل يف القضاء  
القـضائية، وكـررت    ال تزال هناك ضرورة الختاذ تدابري إضافية لتعزيز استقاللية الـسلطة            

 ٤٠٠وأعربت عن القلق إزاء املعلومات اليت تـشري إىل أن           . ٢٠١١التوصية اليت قدمتها عام     
  . )٩٢(فُصلوا خالل السنتني السابقتني قاضٍ



A/HRC/WG.6/20/KAZ/2 

11 GE.14-14086 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن االدعـاء              -٢٥
. )٩٣(لى القضاء، مما يؤثر على نتيجة القـرارات القـضائية         ميارس تأثرياً ال مسوغ له ع      العام

 مسـة  وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن عدم التكافؤ يف وسائل الدفاع ال يزال يـشكل              
وال تزال سلطات احملامني حمدودة يف مجع األدلة، ممـا          . اإلجراءات اجلنائية  رئيسية من مسات  
  .)٩٤(يف العملية القضائية النائب العام والتأثريترجيح الكفة أمام سلطات  يعيق قدرهتم على

وقال فريق األمم املتحدة القطري إن هناك حاالت يتعّرض فيها احملامون للتهديد أو               -٢٦
إلجراءات تأديبية، بينها شطب أمسائهم من قائمة نقابة احملامني بسبب سلوكيات يروهنا جزءاً             

  .)٩٥(من املمارسة القانونية ملهنتهم
ربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بفرض قيـود   وأع  -٢٧

وأوصت بأن  . جلوء األفراد إىل احملامني، ال سيما يف حاالت تتعلق بأسرار الدولة           جمحفة على 
تكفل كازاخستان أال يترتب على أية تدابري تتخذها الدولة حلماية أسرارها فرض قيود جمحفة   

وقال فريق األمم املتحـدة القطـري إن        . )٩٦(اللجوء إىل حمامٍ من اختياره     د يف على حق الفر  
  .)٩٧(مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية ال يتناول هذه املسألة

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن القانون ال ُيلزم ضباط الشرطة               -٢٨
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء    . )٩٨( القانونية بإعالم املتهمني حبقهم يف احلصول على املساعدة      

على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء االفتقار إىل إمكانية توفري املساعدة القانونية جماناً بصورة              
  . )٩٩(كافية يف الدولة الطرف

مسألة االكتظـاظ يف     تعاجل كازاخستان  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن       -٢٩
. تجاز والسجون، بوسائل منها اللجوء بشكل متزايد إىل األشكال البديلة للعقاب          مراكز االح 

تتـصدي   وينبغي أن تضع كازاخستان حداً للتغاضي عن العنف فيما بـني الـسجناء وأن             
وحثت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق       . )١٠٠(لألسباب اليت حتمل السجناء على التشويه الذايت      

ملعاقبـة   اليت تتخذ تـدبرياً    ة كازاخستان على إلغاء السخرة    االقتصادية واالجتماعية والثقافي  
  .)١٠١(املدانني
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن القـضاة                -٣٠

احلرص على   وقالت إن على كازاخستان   . )١٠٢(ُتنتزع حتت التعذيب كأدلة    يقبلون بشهادات 
، قـّدم   ٢٠١١ويف عام   . تنتزع حتت التعذيب   أدلة ستخدام القضاء عدم ا  اختاذ تدابري تكفل  

  .)١٠٣(املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب توصيات مماثلة
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اخنفـاض معـدل عمليـات                -٣١

اسـتمرار   وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل مزاعم عـن . )١٠٤(التحقيق يف مزاعم التعذيب 
إفالت مرتكيب أفعال التعذيب وسوء املعاملة من العقاب على نطاق واسع وعن عدم فعاليـة               
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وأكد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلاجة إىل وضـع          . )١٠٥(النظر يف الشكاوى   آليات
  .)١٠٦(آلية فعالة ومستقلة للتحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب بصورة فورية ومستقلة وشاملة

ة حلقوق اإلنسان إن التحقيقات يف األحـداث        يوقالت مفوضة األمم املتحدة السام      -٣٢
ديـسمرب  /اليت جرت خالل االحتفال بيوم االستقالل يف مدينة جانوزين يف كـانون األول            

 كانت غري كاملة وشابتها عيوب، مضيفة أن األصول القانونيـة املرعيـة مل تتبـع                ٢٠١١
وأوصت بأن تسمح كازاخستان بإجراء حتقيـق       . )١٠٧( ُتحترم وضمانات احملاكمة العادلة مل   

  .)١٠٨(دويل مستقل يف أحداث جانوزين
وقال فريق األمم املتحدة القطري إن اآللية الوقائية الوطنية جيري إنشاؤها حالياً وإن               -٣٣

والحظ عدم وجود تعريف موّحد وشامل للحرمـان مـن          . مبالغ كبرية ُخصصت لتشغيلها   
  .)١٠٩(والية اآللية الوقائية الوطنية موزعة على قوانني خمتلفةاحلرية، وأن 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء العدد الكبري من                -٣٤

قريات والريفيات من وأوصت بأن تكفل كازاخستان متكني النساء الف    . الوالدات غري املسّجلة  
  .)١١٠(احلصول بسهولة على خدمات تسجيل املواليد

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن حتمي كازاخستان حقوق              -٣٥
املرأة لدى فسخ الزجيات اليت مل تربم عقودها سوى من الناحية الشرعية أو العرفية بـصرف                

ثت كازاخستان على مكافحة زواج األطفال وتعـدد        وح. )١١١(النظر عن وضعية تسجيلها   
  .)١١٢(الزوجات

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

جيل أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من أن القانون ينص على التـس               -٣٦
وأوضح املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين أن         . )١١٣(اإللزامي للجمعيات واجلماعات الدينية   

اجلماعات الدينية غري املُسّجلة تكاد ال تستطيع ممارسة أي من واجباهتا الدينية اجلماعية وأن              
رطة وأفاد عن قيام الش   . أنشطتها تعترب غري قانونية وميكن أن تتعرض لعقوبات إدارية صارمة         

صودرت خالهلا منشورات وحواسـيب      مبدامهات ملراكز عدد من اجلماعات غري املُسّجلة،      
  .)١١٤(وممتلكات أخرى

وقال املقرر اخلاص املعين حبرية الدين إنه على الرغم من أن األغلبية العظمـى مـن                  -٣٧
لدينية،  املتعلق باجلمعيات ا ٢٠١١الطوائف الدينية أعادت تسجيل نفسها بعد سّن قانون عام          

 وقد رفضت بعض اجملموعات الصغرية، انطالقاً     . فإن بعض الطوائف فقدت مركزها القانوين     
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وبالنظر إىل صعوبة شروط التسجيل على الـصعيد        . من قناعاهتا، تسجيل نفسها لدى الدولة     
وكنيـسة   تتمتع مبركز اجلمعية الدينية الوطنية سوى الطائفـة املـسلمة الـسنية           ال الوطين،

تستوف الطوائف األخرى اليت أُعيد       الروسية والكنيسة الكاثوليكية، يف حني مل      األرثوذكس
  .)١١٥(أو على صعيد الوالية/التسجيل على الصعيد احمللي و شروط سوى تسجيلها

وذكر املقرر اخلاص أن األشخاص الذين ينفذون مهام دينية تنطوي على درجة من               -٣٨
ومع أن بوسع ممثلـي الطوائـف       .  التسجيل كمبشرين  الظهور يف اجملتمع يتعني عليهم قانوناً     

الدينية التقليدية، يف املمارسة العملية، القيام مبهامهم الدينية دون احلصول علـى الـرخص              
اخلاصة باملبشرين، فإن أعضاء اجلماعات األصغر يعاقَبون جملرد التحدث عن ديانتهم أو الرد             

  .)١١٦(على أسئلة بشأهنا على املأل
املقرر اخلاص بإجراء إصالحات قانونية واسعة النطاق استناداً إىل فهم مؤداه           وأوصى    -٣٩
وقال بوجوب أن تتمكن الطوائف غري املسجَّلة مـن         . التسجيل ينبغي أن يكون اختيارياً     أن

ورأى ضرورة إعـادة النظـر      . العمل حبرية دون التعرض للتمييز ودون اخلوف من الترهيب        
شطة التبشريية وكذلك يف املمارسة املتبعة املتمثلة يف ترخيص بشكل عام يف شرط تسجيل األن
  .)١١٧(استرياد وتوزيع املنشورات الدينية

وشجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كازاخستان على إعادة النظر يف تـشريعاهتا              -٤٠
ورأت ضرورة أن ينص القانون بوضوح على حق األفراد يف . إلدراج بديل للخدمة العسكرية  

  .)١١٨(ستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكريةاال
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولة             -٤١

وأعربت اللجنـة املعنيـة   . )١١٩(املتعلقة برتع الصفة اجلرمية عن التشهري مل ُتنفذ بالكامل بعد       
 املتعلقة بالتشهري باملسؤولني العـامني      حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أحكام القانون اجلنائي       

أدرج مادة جديدة يف القانون اجلنائي حتظـر         والقانون الذي صدر بشأن زعيم األمة، الذي      
  .)١٢٠(اليت تطعن يف شرف رئيس الدولة اإلهانة
وأوصـت  . وشجعت اليونسكو كازاخستان على نزع الصفة اجلرمية عن التشهري          -٤٢

إلهانة وبالعقوبات اخلاصة هبا، خـصوصاً العمـل اإلصـالحي          بإصالح األحكام املتعلقة با   
وأوصت جلنة القضاء على التمييـز      . )١٢١(والسجن، ملواءمتها مع املعايري الدولية حلرية التعبري      

 مـن   ١٦٤العنصري بأن حتدد كازاخستان بوضوح اجلرائم، خصوصاً تلك الواردة يف املادة            
 لى العداء أو الشقاق القومي أو اإلثين أو العرقي، أو         القانون اجلنائي واليت تتناول التحريض ع     

النيل من الشرف والكرامة الوطنيني أو خدش املشاعر الدينية للمواطنني، حبيث تكفل عـدم              
وذكر املقرر اخلاص املعين حبريـة      . )١٢٢(حدوث تداخل مفرط أو ال لزوم له مع حرية التعبري         

  .)١٢٣(تيح فرصة تنقيح هذه املوادالدين أن اإلصالح اجلاري للقانون اجلنائي ي
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 وأشارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل القلق من تراجع اجملـال              -٤٣
وال تتناول وسائط اإلعالم القـضايا      . املتاح للجمهور إلبداء االنتقادات بدالً من أن يتوسع       

وأعربت اللجنة املعنية   . )١٢٤(ذاتيةالصعبة إال جزئياً مما يعين أن مثة شكالً صارماً من الرقابة ال           
حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن هتديد الصحفيني واملدافعني عن حقـوق            

. )١٢٥(اإلنسان واهلجمات عليهم ومضايقتهم وترهيبهم حّدت من ممارسـة حريـة التعـبري            
  .)١٢٦(وقدمت اليونسكو مالحظات مماثلة

دة القطري مبشروع القانون املتعلق بالوصول إىل املعلومـات         ونوه فريق األمم املتح     -٤٤
وشجع كازاخـستان علـى     . وباملشاورات الواسعة النطاق خالل عملية صوغ هذا القانون       

  .)١٢٧(التعجيل يف اعتماد هذا القانون
وكررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية طلبها تعديل التشريعات لضمان متكـني              -٤٥

 وباملثل، طلبت إىل كازاخستان أن. منظمات لتعزيز مصاحلهم والدفاع عنهاالقضاة من إنشاء 
تكفل لرجال اإلطفاء وموظفي السجون احلق يف إنشاء منظمات لتعزيز مصاحلهم والـدفاع             

  .)١٢٨(عنها، واحلق يف االنضمام إىل هذه املنظمات
ون املتعلق بتسجيل   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تطبيق القان           -٤٦

لزوم هلا على تسجيل األحزاب السياسية واجلمعيات        األحزاب السياسية الذي يفرض قيوداً ال     
العامة، مما يفضي إىل ظهور عقبات عملية هامة ويتسبب يف تأخريات يف تسجيل األحـزاب               

ا مـع   وينبغي لكازاخستان أن تعمل على مواءمة قوانينها وممارسـاهت        . واجملموعات املعارِضة 
أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كما ينبغي هلا أال تستخدم عمليـة              

لتحويل اجملموعات اليت تعّبر عن آراء سياسية تتناقض مع آراء احلزب احلاكم             التسجيل هذه 
  .)١٢٩(إىل ضحايا

ذ ُيحمَّـل   وقالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إن حرية التجمع مقيدة للغايـة إ             -٤٧
 وهـو أمـر     - حتت طائلة التعّرض لعقوبات ُمشدَّدة       -منظموها مسؤولية حفظ األمن فيها      

تنظيم  وختضع اجملموعات الراغبة يف   . بل ينبغي أن يكون من مسؤولية الشرطة       طاقة هلا به   ال
جملموعة من الشروط البريوقراطية املعقدة أو اليت يسهل انتـهاكها وهـي             احتجاجات عامة 

وقدمت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان مالحظـات          . )١٣٠(تقوِّض حرية التجمع  شروط  
  .)١٣١(مماثلة
وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل األحداث املأساوية الـيت وقعـت يف               -٤٨

 شخصاً وُجرح العشرات بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص احلي          ١٥حنو   جانوزين حيث قُتل  
وأرسل . )١٣٢(حدث آخر وقع يف حمطة قطار قريبة يف اليوم التايل         حشد من الناس، وإىل      على

حدوث أعمال  عدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة رسالة مشتركة تتعلق مبزاعم
وأعرب املقرر  . )١٣٣(عنف على نطاق واسع واستخدام مفرط للقوة ضد احملتجني يف جانوزين          
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إزاء ما أُبلغ عنه من أعمال عنف واسـتخدام مفـرط   اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه       
  .)١٣٤(للقوة ضد احملتجني على يد موظفي إنفاذ القانون

 املتعلـق  ١٩٩٥وقالت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إن قانون عام      -٤٩
قـرر  وحث امل. )١٣٥(حبرية التجمع ينبغي االستعاضة عنه بقانون جديد يستويف املعايري الدولية        

اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي كازاخستان على أن تكفل لكل فرد وكيـان               
قانوين إمكانية ممارسة حقه يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ممارسة          

  .)١٣٦(سلمية
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء نقص متثيل األقليـات يف                -٥٠

ال سـيما يف   لألقليـات،  املشاركة احملدودة احلياة السياسية ويف عملية صنع القرارات، وإزاء  
الربملان، وإزاء ما وردها من تقارير عن النقص الفادح يف متثيل اجلماعـات اإلثنيـة غـري                 

  .)١٣٧(الكازاخية يف اخلدمة املدنية
ة تشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار       وال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ          -٥١
املرأة يف اهليئات التشريعية، ويف املناصب القيادية يف األحـزاب الـسياسية، ويف              متثيل نقص

وأوصت بأن تنفذ كازاخستان، يف مجلـة أمـور،         . اخلدمة العامة، ويف السلك الدبلوماسي    
يادة اضـطالع    وأن تتخذ تدابري لز    ٢٠١٦-٢٠٠٦استراتيجية املساواة بني اجلنسني للفترة      
  .)١٣٨(املرأة بدور قيادي يف األحزاب السياسية

  احلق يف العمل ويف ظروف عادلة ومواتية  -واو  
ال يزال القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إزاء اسـتمرار                 -٥٢

هين بني املرأة   الفجوة يف األجور بني اجلنسني، وارتفاع مستوى البطالة بني النساء، والتمييز امل           
ودعت اللجنة كازاخستان إىل احلد من البطالة بني النـساء؛          . )١٣٩(والرجل يف سوق العمل   

والقضاء على التفاوتات اهليكلية والتمييز املهين، يف االجتاهني األفقي والرأسي على الـسواء؛             
جلنة خـرباء   وحثت  . )١٤٠(واختاذ تدابري لتضييق وسد الفجوة يف األجور بني النساء والرجال         

املساواة يف األجـر     لتجسيد مبدأ  منظمة العمل الدولية كازاخستان على تعديل قانون العمل       
  .)١٤١( كامالًاملتساوي القيمة يف تشريعها جتسيداً بني الرجال والنساء عن العمل

وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق إىل القيـود             -٥٣
بـاحلق يف    املتعلق فحثت كازاخستان على تنقيح تشريعها     روضة على احلق يف اإلضراب،    املف

اإلضراب جلعله متوائما مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            
  .)١٤٢(ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلق يف اإلضراب



A/HRC/WG.6/20/KAZ/2 

GE.14-14086 16 

  ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  

تشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق بالغ من ارتفاع              -٥٤
مستوى الفقر يف املناطق الريفية ويف بعض الواليات، بالرغم من اإلجنازات اليت حتققت على              

  .)١٤٣(مستوى االقتصاد الكلي للدولة الطرف
عدم   املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء        وأعربت اللجنة   -٥٥

بدون محاية كافية، كما يساورها  إذ يترك جزءاً من السكان مشولية نظام الضمان االجتماعي،
تتيح مستوى معيشيا    القلق من أن املعاشات التقاعدية األساسية ومعاشات احلد األدىن قد ال          

  .)١٤٤(الئقاً للمتقاعدين
حتدثت عن طول فترة االنتظار والفساد       وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت        -٥٦

للمحرومني  وعن عدم منح األولوية املالزمني لعملية احلصول على م املساعدة يف جمال السكن
والحظ . )١٤٥(يف االستفادة من الربنامج احلكومي لبناء املساكن       واملهمشني، أفرادا ومجاعات،  

أن اجملال املتاح للمجتمع املدين وغريه من اجلهات الفاعلـة           ريق األمم املتحدة القطري بقلق    ف
  .)١٤٦(للمشاركة يف وضع السياسات والربامج اإلسكانية حمدود

وحثت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كازاخستان على النظـر يف إمكانيـة               -٥٧
لألشخاص املنتمني إىل فئات ضـعيفة       نح األولوية م مراجعة قانون العالقات السكنية لضمان    

وينبغـي أن تعيـد     . )١٤٧(لدى النظر يف ختصيص وحدات الـسكن االجتمـاعي         وحمرومة
كازاخستان النظر يف هنجها الذي يتركز فقط على السوق وعلى متلّك املنازل على أسـاس               

  .)١٤٨(الرهون العقارية، وأن تضع سياسة إسكان وطنية شاملة
أن اإلطار القانوين والـسياسايت يف       ت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق     و ذكر   -٥٨

املعايري الدولية حلقوق    يراعي ميدان اإلسكان، وال سيما التشريع املتعلق باإلخالء القسري، ال        
وحتدثت عن ارتفاع عدد حاالت هدم املستوطنات غري املرّخص هلـا   . اإلنسان مراعاة كاملة  

القسري بدون سابق إخطار وبدون أي شكل مـن أشـكال املراقبـة أو              وحاالت اإلخالء   
  .)١٤٩(ودون منح أي تعويض مناسب أو سكن بديل املراجعة القضائية،

أمور منها تشريعاهتا وسياسـاهتا يف جمـال         وأوصت بأن تعيد كازاخستان النظر يف       -٥٩
عتمد هنجـاً شـامالً يف      اإلسكان لتضمن اتساقها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأن ت         

معاجلة املسائل املتعلقة باإلخالء القسري وضمان احليازة، وإضفاء الشرعية على املستوطنات           
وُحثت كازاخستان على اعتمـاد قـانون       . )١٥٠(غري الرمسية وحتسني أحوال األحياء الفقرية     

ة حيددها  خاص مبوضوع اإلخالء لضمان عدم تنفيذ اإلخالء القسري إال يف ظروف استثنائي           
وينبغي أن تطبَّق احلماية من عمليات اإلخـالء        . القانون، ولغرض النهوض بالرفاه العام فقط     

 القسري على مجيع الضعفاء، أفرادا ومجاعات، بغض النظر عن امتالكهم أو عدم امـتالكهم          
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وقدمت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      . )١٥١(أو ملكية مبوجب القانون احمللي    /ملكية مرتل و   سند
  .)١٥٢(قتصادية االجتماعية والثقافية توصيات مماثلةاال

  احلق يف الصحة  -حاء  
أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعتمد كازاخستان تدابري ملساعدة الفتيات             -٦٠

. )١٥٣(على جتّنب حاالت احلمل غري املرغوب فيها وجتّنب اللجوء إىل عمليـات اإلجهـاض       
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـأن تـوفّر كازاخـستان     وأوصت اللجنة املعنية باحلقو   

جمموعة واسعة من خدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل نظام الرعاية الصحية             
اعيـة  ، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتم       ٢٠١٠ويف عام   . )١٥٤(األساسية

والثقافية بأن ُتدرج كازاخستان برامج تثقيفية يف املـدارس يف جمـال الـصحة اجلنـسية                
، قدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية          ٢٠١٤ويف عام   . )١٥٥(واإلجنابية

  . )١٥٦(مماثلة
لتقارير اليت  ا والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق         -٦١

تتحدث عن إمهال املصابني باألمراض العقلية وتدين مستوى محاية املصابني باألمراض العقلية            
مراجعـة   وأوصت بأن ُتجري الدولة الطـرف     . قسراً اعتقاهلم من سوء املعاملة، مبا يف ذلك     

  .)١٥٧(دوليةجلعلها منسجمة مع املعايري ال شاملةً لسياساهتا وتشريعاهتا يف جمال الصحة العقلية
بتـسريع عمليـة تنفيـذ       وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة          -٦٢

اإليـدز، وخباصـة    /االستراتيجيات الرامية إىل مكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشري          
االستراتيجيات الوقائية، واالستمرار يف توفري العالج املضاد للفريوسات العكوسـة باجملـان            

  .)١٥٨(اإليدز/وس نقص املناعة البشريللمصابني بفري

  احلق يف التعليم  -طاء  
أثىن املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم على كازاخستان لتحقيقها التسجيل شـبه               -٦٣

وباإلشارة إىل ما تبقـى     . )١٥٩(الكامل والشامل يف املدارس على املستويني االبتدائي والثانوي       
 مواصلة االستثمار يف التعليم واحلرص على جعل هذه         ذكر أن على كازاخستان    من حتديات، 

. االستثمارات متركّزة على حتسني معايري النوعية وتطبيقها بشكل متساوٍ يف مجيع أحناء البلد            
وقال بوجوب إيالء األولوية للوصول إىل اجملموعات اليت ُتستثىن عادة من نظـم التعلـيم،               

  .)١٦٠(طفال األقلياتكأطفال الفقراء، واألطفال ذوي اإلعاقة، وأ
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تزايـد عـدد                 -٦٤

  .)١٦١(الفتيات اللوايت ينقطعن عن الدراسة ألسباب تعود يف جزء منها إىل زواج األطفال



A/HRC/WG.6/20/KAZ/2 

GE.14-14086 18 

تمكني وأوصى املقرر اخلاص املعين بالتعليم بأن تضمن كازاخستان التعليم الشامل، ب            -٦٥
مجيع األطفال، مبا يف ذلك أطفال املهاجرين وأطفال الالجئني، من احلصول على التعليم دون              

. )١٦٢()propiska(أية شروط قانونية أو إدارية مسبقة، كنظام تـسجيل اإلقامـة اإللزامـي              
  .)١٦٣(وقدمت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية توصية مماثلة

ية بالسكن الالئق بضرورة حتسني التثقيف يف جمال حقوق         وقالت املقررة اخلاصة املعن     -٦٦
وأوصت بأن تتيح كازاخستان، مبساعدة مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقـة آسـيا            . اإلنسان

الوسطى، فرصاً تدريبية وأنشطة توعية للقضاة واحملامني واملوظفني العمـوميني، لتعـريفهم            
وقـدمت جلنـة القـضاء علـى التمييـز          . )١٦٤(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  . توصيات مماثلة)١٦٦( واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)١٦٥(العنصري

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق إىل الصعوبات            -٦٧

 اإلعاقـة يف ممارسـة حقـوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة            اليت يواجهها األشخاص ذوو   
  .)١٦٧(والثقافية

بعد نظام التعليم    تطور وقال املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم إنه كازاخستان مل           -٦٨
. ويستفيدون من برامج التطوير    التعليم ثلث األطفال املعاقني فقط حيصلون على      الشامل وأن 

وال تتوفر يف املدارس    . ن يف مدارس داخلية خاصة بعيداً عن منازهلم       فاألطفال املعاقون يوضعو  
  .)١٦٨(العامة الظروف الالزمة وال املدرسني املُدرَّبني للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضمن كازاخستان استخدام لغـات              -٦٩

ت، ال سيما يف املناطق اليت تكثر فيها مجاعات األقليات، ومحايـة احلقـوق الثقافيـة              األقليا
  .)١٦٩(جملموعات األقليات

وأوصت اللجنة بأن تتخذ كازاخستان تدابري لزيادة فرص حصول أطفال األقليـات      -٧٠
 لكل اإلثنية على التعليم بلغتهم األم وتعلمها، وضمان حتسني إمكانية حصول الطالب املنتمني

وقّدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       . )١٧٠(اجلماعات اإلثنية بال متييز على التعليم العايل      
  .)١٧١(توصية مماثلة

 -وأوصت اللجنة بأن تتخذ كازاخستان تدابري لتحسني أوضاع الروما االجتماعية             -٧١
م بـاحلقوق االقتـصادية     االقتصادية اليت تصفها التقارير باألوضاع املتدنية، وضمان متـتعه        

  .)١٧٢(واالجتماعية والثقافية بال حتيز أو تنميط
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من أن نظام تـصاريح العمـل          -٧٢

. )١٧٣(ينطوي على قيودً  وميكن أن يفضي إىل التمييـز          وحصص استخدام العمال األجانب   
ورحبت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، خـالل زيـارة متابعـة قـام هبـا                 

، بالتعديالت اليت أُجريت على التشريعات اخلاصة باهلجرة، مشرياً إىل أن تعقيـد    ٢٠١٤ عام
وقال إن تبسيط هذه العملية     . وطول عملية إصدار تصاريح العمل تقّيد فرص العمالة القانونية        

تتيح تسوية األوضـاع القانونيـة للعمـال         مة يف الطريق الصحيح ومن شأهنا أن      خطوة ها 
  .)١٧٤(املهاجرين

وقالت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة إن املهاجرين الذين ال يتمتعون               -٧٣
الـشرعيني الـذين     وأن املهاجرين غري   بوضع قانوين وال بعقود مكتوبة معرضون لالستغالل      

ميكنهم اللجوء إىل الشرطة خلوفهم من الترحيـل بـسبب عـدم             حايا للسخرة ال  يقعون ض 
 وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         .)١٧٥(حصوهلم على رخص عمل   

  .)١٧٦(لةوالثقافية مالحظات مماث
وقالت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة إن املهاجرين غـري الـشرعيني               -٧٤
أبناءهم ال حيصلون على الرعاية الطبيـة إال يف حـاالت األمـراض احلـادة أو املُهـدِّدة                  و

ومع اعتماد أرقام اهلوية الفردية، ال حيصل العمال وأسرهم على الرعاية الطبيـة        . )١٧٧(حلياهتم
  .)١٧٨(إال يف حاالت الطوارئ

تـع العمـال    وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضمن كازاخستان مت           -٧٥
املهاجرين وأسرهم على قدم املساواة مع غريهم خبدمات التعليم والرعاية الصحية وغريها من             
اخلدمات العامة الضرورية، وأن متنع حوادث العنف واالبتزاز واالجتار اليت يتعّرض هلا العمال             

  .)١٧٩(املهاجرون ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم
شؤون الالجئني أن التشريعات حتظـر إعـادة أو         وذكرت مفوضية األمم املتحدة ل      -٧٦

بيد أن كازاخستان ملتزمـة بواجـب تـسليم األفـراد     . تسليم الالجئني وملتمسي اللجوء  
املشمولني باتفاقات تسليم املطلوبني الثنائية أو املتعددة األطراف أو الصكوك اإلقليمية يف هذا             

عالقات القانونية يف املـسائل املدنيـة       الصدد، كاتفاقية مينسك بشأن املساعدة القانونية وال      
وأعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها بشكل خاص          . واألسرية واجلنائية 

ملتمسي جلوء قسراً قدموا من بلدين طرفني يف اتفاقية شنغهاي ملكافحـة             إعادة إزاء مزاعم 
عنيـة حبقـوق اإلنـسان      وقدمت اللجنة امل  . )١٨٠(اإلرهاب والتطرف والرتعات االنفصالية   

  .)١٨١(مالحظات مماثلة
وأوصت املفوضية بأن تلتزم كازاخستان مببدأ عدم اإلعادة القسرية وفقاً التفاقيـة              -٧٧
عدم طرد أي شخص أو تسليمه أو إعادته بأي بشكل آخر إىل            ) أ( وأن تضمن    ١٩٥١ عام
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ص الـذين ُرفـضت     أن حيصل مجيع األشخا   ) ب(بلد يتعرض فيه خلطر املالحقة القضائية و      
وقدمت اللجنة املعنيـة    . )١٨٢(بأثر موقف للتنفيذ   طلبات جلوئهم على احلق يف تقدمي استئناف      

  .)١٨٣(حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة
تتيح كازاخستان، عند مجيـع      وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن        -٧٨

وأن تضمن حق كل     لبات للنظر فيها  النقاط احلدودية، إجراءات ميسورة للجوء وإلحالة الط      
 وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنـصري     .)١٨٤(ص يف التماس اللجوء يف كازاخستان     شخ

  .)١٨٥(توصيات مماثلة
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كازاخستان بالتأكد مـن عـدم              -٧٩

ه بصورة غري مشروعة وأن تكفل      معاقبة الالجئني وطاليب اللجوء على دخول البلد واإلقامة في        
وأن يكـون ذلـك عنـد        خيار آخر،  عدم احتجاز طاليب اللجوء إال أن تعوزها احليلة إىل        

الضرورة فقط وألقصر فترة ممكنة، وأن حترص على توفري الضمانات القضائية ملنع االحتجاز             
  .)١٨٦(أو االحتجاز غري حمدد املدة/التعسفي و

التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار وجود أشخاص         وأعربت جلنة القضاء على       -٨٠
عدميي اجلنسية ال يزالون يواجهون صعوبات يف احلصول على التعلـيم والرعايـة الـصحية           
وغريمها من اخلدمات بسبب االفتقار إىل وثائق اهلوية وأدلـة إثبـات اإلقامـة يف الدولـة                 

ملعاجلة  ي بأن تتخذ كازاخستان تدابريوأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصر. )١٨٧(الطرف
عدم تسبب قوانينها املتعلقـة باحلـصول علـى اجلنـسية            مسألة انعدم اجلنسية وأن تضمن    

  .)١٨٨(الكازاخية يف زيادة عدد عدميي اجلنسية

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -ميم  
 توزيع الثـروات    الحظت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الفوارق يف          -٨١

وحثـت  . )١٨٩(املتاحة للمدن كأستانة وأملايت والبلدات واملناطق الريفية       والتباينات يف املوارد  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كازاخستان على معاجلة الفوارق فيما           

الئق وشبكات الـصرف    بني املناطق احلضرية والريفية وفيما بني املناطق من حيث السكن ال          
  .)١٩٠(الصحي والربط بشبكة املياه

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملقـررة اخلاصـة             -٨٢
  .)١٩١(املعنية بالسكن الالئق كازاخستان على تعزيز جهودها ملكافحة الفساد

ة والثقافية عـن قلقهـا إزاء       وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي       -٨٣
املخاطر البيئية، ال سيما نضوب وتلوث حبر اآلرال والتلوث البيئي ملوقع التجارب النوويـة              

وأعربت عن القلق من تلوث اهلواء وتراكم النفايات فضالً عن تلوث           . Semipalatinskالسابق  
  .)١٩٢(الزراعيةالتربة واملياه بالنفايات الصناعية وامللوثات واملواد الكيميائية 
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
حترص كازاخستان علـى عـدم تعمـد         أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن       -٨٤

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، فيما يقومون به من نشاط يف إطار مكافحـة اإلرهـاب،               
انـسجام أيـة    ينية، وأن تكفلاستهداف األفراد جملرد وضعهم أو معتقداهتم أو مظاهرهم الد       

ودعت اللجنة املعنية . )١٩٣(تدابري ملكافحة اإلرهاب مع أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان        
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كازاخستان إىل ضمان خلو تدابريها وتـشريعاهتا           

ة األقليات اإلثنية، باحلقوق    ملكافحة اإلرهاب من أي أثر متييزي على متتع فئات معينة، وخباص          
  .)١٩٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found 

on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
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OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
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IC, art. 12; Urgent action: CPED, art. 30. 
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30  The following abbreviations have been used in the present document: 
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