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مقدمة
 -1تعت ــز كاتاخس ــتان الس ــتعراا ال ــدورم الش ــامل أداة هام ــة يف تعزي ــز األنش ــطة املتع ق ــة
حبقوق اإلنسان اليت تضط هبا الدولة.
 -2وتس ــممل املش ــاركة يف الس ــتعراا ال ــدورم الش ــامل لااتاخس ــتان ب ــرجرام رم ــد مس ــتمر
لإلجناتات احملققة والتحديات املاث ة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان بشال دائم.
 -3وق ـ ــد حبث ـ ــا الس ـ ـ طات املختص ـ ــة يف مجأوري ـ ــة كاتاخس ـ ــتان بعناي ـ ــة التوم ـ ــيات ،الب ـ ــال
ع ــددها  194توم ــية ،ال ــيت قحــدما إليأ ــا يف  30تشـ ـرين األولوأكت ــوبر  2014خ ــالل ال ــدورة
العشرين ل فريق العامل املعين بالستعراا الدورم الشامل التاب جمل س حقوق اإلنسان.
-4

وفيما سبق ،مل ُتظ التومية  27-126بتأييد

مجأورية كاتاخستان.

 -5ويف ضــوم بــدم نفــاذ القــانون امنــائي وقــانون اإلجـرامات امنائيــة وقــانون تنفيــذ العقوبــات
اعتب ـ ــارا م ـ ــن  1ك ـ ــانون الثايوين ـ ــاير  ،2015ت ـ ــرر مجأوري ـ ــة كاتاخس ـ ــتان أن ـ ــه ل ب ـ ــد م ـ ــن نق ـ ــل
التومية  27-126من فئة التوميات غري املقبولة إىل فئة التوميات املنفذة واملطبقة يف املمارسة
العم ية.
 -6ويف ه ــذا الص ــدد ،ف ــرن جمم ــول التوم ــيات ال ــيت قب تأ ــا مجأوري ــة كاتاخس ــتان ل ــيس 47
تومية وإمنا  48تومية وضعا موض التنفيذ والتطبيق يف املمارسة العم ية.
ح
-7

وتقبل مجأورية كاتاخستان  96تومية هي حاليا يف طور

التنفيذ.

 -8وق ــد ق ــررت مجأوري ــة كاتاخس ــتان ،مث م ــا أحوض ــمل م ــن قب ــل ،أن تنق ــل واح ــدة م ــن بـ ـ
التومــيات غــري املقبولــة ســابقا البــال عــددها  51تومــية إىل فئــة التومــيات الــيت ن عفــذت بالفعــل.
ول مياــن ممأوريــة كاتاخســتان أن تؤيــد بــاقي التومــيات إمــا أل ــا تتعــارا م ـ مضــمون ورو
القـوان ومـ تنفيــذها الفع ــي ومـ ا اهــات معينــة يف تطــور القــانون ،أو ألن التأكيــدات ال ـواردة
فيأا تفتقر إىل الدقة والتساق.
وتــرد أدنــاه تفس ـريات مجأوريــة كاتاخســتان بشــأن التومــيات غــري املقبولــة يف جمموعــات

-9
مواضيعية.

اوالا -ن اق االلت امات الدولية
 -10التومــيات التاليــة ال تحظأأب بتنييأأد مجأوريــة كاتاخســتان 1-126؛ 2-126؛ 3-126؛
4-126؛ 5-126؛ 6-126؛ 7-126؛ 8-126؛ 9-126؛ 10-126؛ 11-126؛
12-126؛ 13-126؛ 14-126؛ 15-126؛ 16-126؛ 17-126؛ 18-126؛
19-126؛ و51-126
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1-126؛ 2-126؛ 3-126؛ و4-126
 -11تــوفر التشـريعات والتفاقــات الدوليــة الــيت مــدقا ع يأــا كاتاخســتان مســتور كافيـ ا مــن
احلمايــة ل عمــال املأــاجرين .لــذلك ستوامــل كاتاخســتان النوــر يف توافــق املعــايري الــيت تــنا ع يأــا
التشريعات م الفقرة  1من املادة  2من العأـد الـدوا اصـاا بـاحلقوق القتصـادية والجتماعيـة
والثقافية.
5-126؛ 6-126؛ 7-126؛ 9-126؛ 10-126؛ 11-126؛ و12-126
 -12تتب ـ كاتاخســتان سياســة اإللجيــام التــدرمي لعقوبــة اإلعــدام .ويف الوقــا احلــاا ،يســرم
وقف اختيارم هلذه العقوبة إىل أجل غري مسم  .ويف الواق  ،تفي الدولة جبمي املأـام املنصـوا
ع يأا يف الزوتوكول .وسيحنور يف جدور التصديق بعد النتأام مـن إضـفام الطـاب اإلنسـاي ع ـ
التشريعات وع ممارسة إنفاذ القانون.
8-126
 -13ستعود كاتاخستان إىل النور يف هذه التومية بعد إنشام الصندوق

الستئماي.

13-126؛ 14-126؛ 15-126؛ 16-126؛ 17-126؛ 18-126؛
و19-126
 -14ســيحتخذ ق ـرار مراع ــاة املع ــايري الدس ــتورية لااتاخســتان عق ــة النتأ ــام م ــن دراس ــة خ ــزة
احملامة امنائية الدولية ،وستتخذ تدابري ملواممة التشريعات بعد اختاذ القرار.
51-126
 -15تــنا التشـريعات بالفعــل ع ـ العقوبــة امنائيــة املتع قــة مبثــل هــذه امـرائم الــيت ل ينطبــق
ع يأا التقادم .وم ذلـكُ ،تتـاك كاتاخسـتان إىل وقـا مـن أجـل اختـاذ قـرار بشـأن النضـمام إىل
التفاقية ليتسىن هلا دراسة التفاقية وممارسات الدول األعضام فيما يتع ق بتطبيقأا.

ثانيا -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان
 -16ال تقبل كاتاخستان التومية .30-126
 -17ووفق ـا ل تش ـريعات ،يضــط أم ـ املوــامل بوليتــه ع ـ كامــل ت ـراب اممأوريــة .وتتخــذ
الدولــة تــدابري مــن أجــل تعزيــز وليــة أم ـ املوــامل عــن طريــق اةليــة الوقائيــة الوطنيــة القائمــة ع ـ
منوذك ‘أم املوامل  ‘+ومن أجل تيادة موارده اإلدارية.

ثالث ا -تدابير السياسة العامة
 -18ل تقبل مجأورية كاتاخستان التومية .20-126
4
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 -19كما أن تنقيمل اصطة الوطنية حلقوق اإلنسان ل فرتة  2012-2009أمر غري وارد نوـرا
إىل الشرول يف وض خطة جديدة ل فرتة .2020-2016

رابعا -المساواة و دم التميي
 -20ال تقبل مجأورية كاتاخسـتان التومـيات التاليـة 21-126؛ 22-126؛ 23-126؛
و.24-126
21-126
 -21ل ُتــد القواعــد احلاليــة لتســقيل املنومــات الدينيــة مــن حــق امل ـواطن يف حريــة الــدين،
وهي قواعد شفافة ويف املتناول .ولذا ،ل نرر أم أسباب تدعو إىل تنقيحأا.
22-126؛ و23-126
 -22ل توج ــد أم أس ــباب ت ــدعو إىل تع ــديل ق ــانون العم ــل .وُت ــدد األج ــور وفقـ ـ ا مل ــؤهالت
املوظــف وظــرول العمــل وليســا هنــان أم ف ـوارق حســة نــول امــنس س ـوام يف القــانون أو يف
املمارســة .وفض ـالا عــن ذل ــك ،مــدقا كاتاخســتان ع ـ اتف ــاقييت منومــة العمــل الدولي ــة 100
و 156ال ت تعتزان مبوجة دستور الدولة قانون ا ساري ا له األسبقية ع القانون الوطين.
24-126

 -23تــنا التش ـريعات ع ـ املب ــاديت واألحا ــام ال ــيت تافــل ع ــدم التميي ــز ع ـ أس ــا ن ــول
ام ــنس .ويف ه ــذا الس ــياق ،وب ــالنور إىل املمارس ــة العم ي ــة ،ل ن ــرر أم أس ــباب لتعزي ــز اإلط ــار
القانوي.

خامس ا -حق الفرد في الحياة والحرية وامنه الشخصي
 -24ال تقبل مجأورية كاتاخستان التوميات التالية 25-126؛ 26-126؛ و.31-126
25-126
 -25يتوافــق تعريــف ال ــار بالبشــر م ـ املعــايري الدوليــة .وتوامــل الدولــة ُتس ـ التش ـريعات
واملمارسات فيما يتع ق جبوانة أخرر  -إحالة ضحايا ال ار بالبشر ودف تعويضات هلم.
 -26وفيما خيا املسائل املتع قة باألجور ،يرج الطـالل ع ـ الـرد ع ـ التومـيت 22-126
و.23-126
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26-126
 -27يف ضــوم اســتمرار عم يــة إضــفام الطــاب اإلنســاي ع ـ التش ـريعات واملمارســات ،مبــا يف
ذلك الوقف الختيارم لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،تنفذ هذه التومية بشال تدرمي.
31-126
 -28يشال القرار املعين جـزما مـن القـانون السـارم يف كاتاخسـتان .وتضـط ال قنـة الوطنيـة
ل مـرأة واألسـرة والسياســة الســاانية برمــد تنفيــذه .ويف هــذا الصــدد ،ل حاجــة إىل اعتمــاد خطــة
وطنيــة مســتق ة .ويف املرح ــة احلاليــة ،ينفــذ القـرار املــذكور يف إطــار وثــائق اسـرتاتيقية شــام ة بشــأن
حقوق اإلنسان واألمن الدوا.

سادسا -إقامة العدل بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
 -29ال تقبل مجأورية كاتاخستان التومية .32-126
 -30ويف الوقا احلـاا ،ل خيضـ الشـخا املـذكور ل عـالك الطـا اإللزامـي ،نوـرا إىل ُتسـن
محته واستنادا إىل رأم األخصائي الطبي .

سابعا -حري أأة ال أأدين او المعتق أأد وحري أأة التعبي أأر وتج أأوين الجمعي أأات والتجمأ أ
السلمي والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -31ال تقبل مجأورية كاتاخستان التوميات التاليـة 28-126؛ 29-126؛ 33-126؛
34-126؛ 35-126؛ 36-126؛ 37-126؛ 38-126؛ 39-126؛ 40-126؛
41-126؛ 42-126؛ 43-126؛ 44-126؛ 45-126؛ 46-126؛ 47-126؛
و.48-126
28-126
الحــظ أم انتأاك ــات
 -32يتوافــق قــانون م ـدر يف عــام  2011م ـ أحا ــام الدســتور .ومل تح ه
ل معايري الدولية .وستوامل الدولة ُتس هـذا القـانون مـ أخـذ املمارسـات وتوافقأـا مـ أحاـام
دســتور مجأوريــة كاتاخســتان بع ـ العتبــار .ويف الوقــا ال ـراهن ،تنوــر الدولــة يف رام وتومــيات
امأات الفاع ة الدينية واجملتم املدي بشأن مسألة ُتس التشريعات يف هذا اجملال.
29-126
 -33ي ــنا الق ــانون املعتم ــد ع ـ ـ احل ــق يف حري ــة تا ــوين النقاب ــات والنض ــمام إليأ ــا وع ـ ـ
اســتقاللية النقابــات .وبأخــذ هــذا األمــر بعـ العتبــار ،مل تحقبــل التومــية الداعيــة إىل تعــديل هــذا
القانون أو إلجيائه.
6
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33-126؛ 34-126؛ و45-126
 -34تنور كاتاخستان يف إماانيـة موامـ ة ُتسـ التشـريعات املتع قـة باألنشـطة الدينيـة .بيـد
أ ا ل تؤيد فارة تنقيمل القانون بدعور أنه يقيد حرية الدين واملعتقد ،مبا يف ذلك إلجيـام تسـقيل
اجملموعات الدينية.
35-126
 -35تتماش اإلجرامات امنائية اليت يشرل فيأا أم شخا يحنتأـك شـرفه وهتـان كرامتـه ،مـ
املمارسة الدولية .ويف هذا الصدد ،ليسا هنان أسباب تدعو إىل تنقيمل هات املادت .
36-126؛ 38-126؛ 39-126؛ و41-126
 -36مبراعــاة املمارســات واملعــايري الدوليــة ،خ صــا الدولــة إىل أن احلــق يف حريــة التعبــري لــيس
مط ق ـ ا ،وأن ــه ل ب ــد م ــن اإلبق ــام ع ـ تطبي ــق عقوب ــات جنائي ــة يف ح ــالت الش ــتم الع ــين ونش ــر
مع ومات كاذبة متس بشرل األشخاا وكرامتأم ،مبن فيأم موظفو الدولة املعنيون.
 -37ومياــن مباشــرة اإلجـرامات امنائيــة بشــأن التشــأري والشــتم بنــام ع ـ ط ــة األشــخاا،
م تطبيق مفأوم الضرر اإلدارم.
 -38ويعتز استخدام وسائط اإلعالم كوسي ة ل قذل ظرف ا مشددا .وتول مسؤولية الصحفي
عن احرتام حقوق اةخرين واجب ا مأني ا.
37-126
 -39إن تنو ــيم ش ــباات التص ــال ع ـ ي ــد هيئ ــة م ــرخا هل ــا يف ح ــال وج ــود هتدي ــد أو يف
حالت الطواريت هو أمر يتماش م املمارسة الدوليـة ،ويأـدل إىل ةايـة األمـن الـوطين والنوـام
العام .ويف هذا السياق ،ل تؤيد كاتاخستان فارة إدخال تعديالت ع قانون "التصالت".
40-126
 -40يف عام  ،2011حعدعل القانون املدي لستثنام األشخاا العتباري من احلصـول ع ـ
التعــويع عــن الضــرر املعنــوم .وفيمــا يتع ــق برلجيــام التقــرن ،يرج ـ النوــر أعــاله لالطــالل ع ـ
الردود املقدمة بشأن التوميات  36-126و 38-126و 39-126و.41-126
( 35-126ي ئي أ ا بشأأنن المأأادتين  400و 403مأأن القأأانون الجنأأائي و42-126
و 43-126و 44-126و 47-126و48-126
 -41ل تؤي ــد كاتاخس ــتان املوق ــف القائ ــل ب ــأن القي ــود احلالي ــة مفرط ــة .ومث م ــا ه ــو احل ــال يف
املمارسة الدولية ،يحستخدم إجرام اإلشعار باألحداث العامة.
 -42وت ـ ــرر السـ ـ ـ طات أن اعتم ـ ــاد ه ـ ــذه التوم ـ ــيات س ـ ــابق ألوان ـ ــه إذا مل يس ـ ــتامل ُت ي ـ ــل
املمارسات الوطنية والدولية ومل تصدر نتائج اإلجرامات اصامة لألمم املتحدة.

GE.15-04987

7

A/HRC/28/10/Add.1

 -43وم ذلك ،تناقش الس طات حالي ا مفأـوم مشـرول التعـديالت التشـريعية الراميـة إىل منـ
النتأاكــات الــيت تطــال النوــام العــام ،والســالمة مــن احلرائــق ،والصــحة ،والســري العــادم لوســائل
النقــل ،واهلياكــل األساســية ،ومــون املســاحات اصضـرام ،خــالل املناســبات الرياضــية امماهرييــة،
والتواهرات الثقافية والرتفيأية وغريها من التواهرات.
46-126
 -44إن التقيد مبقتضيات القانون واحرتام حقوق اةخرين والتقيد بالقواعد األخالقية والثقافة
القانونية هي أمور إلزامية .ويافل الدستور ةاية حقوق وحريات كل شخا ،ويف الوقا نفسـه
يار تساوم اممي أمام القانون وأمام احملاكم .ويف هذا السياق ،حيق لألشـخاا الـذين يـرون
أن حقوقأم قد انتأاا عرا قضـيتأم ع ـ اهليئـة املختصـة وع ـ احملامـة .وفضـالا عـن ذلـك،
اعرتفــا كاتاخســتان باختصــاا مــان األمــم املتحــدة ببحــو ودراســة الشــااور الفرديــة يف حــال
استنفاد سبل النتصال احمل ية.

ثامنا -الحقوق االيتما ية للمهايرين وافراد اسرهم والمسأاواة فأي حصأولهم
لب العمل وخدمات الصحة
 -45ال تقبل مجأورية كاتاخستان التوميت التاليت

 49-126و.50-126

49-126؛ و50-126
 -46تــوفر التش ـريعات الوطنيــة قــدرا كافي ـ ا مــن احلمايــة الجتماعيــة ،مبــا يشــمل فــرا العمــل
ل مأاجرين الوافدين بطريقة قانونية إىل الب د وألفراد أسرهم .وتطبق سياسـة اهلقـرة وفقـ ا ل ضـمانة
الدس ــتورية املتع ق ــة بعـ ــدم التميي ــز وةاي ــة حقـ ــوق اإلنس ــان وحريات ــه مـ ــن خ ــالل امل ـ ـوارد املتاحـ ــة
واللتزامات الدولية ،مبا فيأا اللتزامات املنصـوا ع يأـا يف التفاقـات الدوليـة املزمـة مـ الب ـدان
املعني ـ ـ ــة .وم ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ اصط ـ ـ ـ ـوات املتخ ـ ـ ــذة مـ ـ ـ ــؤخرا ب ـ ـ ــدم العم ـ ـ ــل ب ـ ـ ــرجرام مبس ـ ـ ــط ،يف كـ ـ ـ ــانون
األولوديسمز  ،2013ملنمل الرتاخيا ل عمال املأاجرين.
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