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  املنهجية  -أوالً   
 تـشرين   ٦أُعد هذا التقرير الوطين، املعتمد مبوجـب قـرار حكـومي بتـاريخ                -١

، فريق عمل حكومي أنشئ هلذا الغرض وعمل حتـت إشـراف وزارة             ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
اورات واسعة النطاق شـاركت فيهـا       العدل يف مجهورية كازاخستان، وذلك يف إطار مش       

وزارات وإدارات خمتلفة، فضالً عن مكتب املدعي العام واحملكمة العليا، واللجنـة الوطنيـة              
  . حلقوق اإلنسان لدى رئاسة اجلمهورية يف كازاخستان، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان

هذا التقرير،  وشارك يف االجتماعات التشاورية العديدة اليت نظمت ألغراض إعداد            -٢
ممثلون عن اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية يف كازاخستان، فضالً عـن خـرباء              

  .دوليني وممثلني عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وقد سامهت املقترحات والتوصيات البناءة املقدمة من منظمات غري حكومية وخرباء             -٣

حدة اإلمنائي، وخرباء من اململكة املتحدة وأملانيا مسامهةً كـربى يف           تابعني لربنامج األمم املت   
  .إثراء حمتوى التقرير

وشاركت منظمات غري حكومية عديدة يف املناقشة اليت سبقت إعداد هذا التقرير يف           -٤
 ألمهات األطفـال    رادوغامجعية  : ، ومنها املنظمات التالية   ٢٠٠٩أغسطس  /يوليه وآب /متوز

، وجلنة اإلشراف على    )سانا سيزمي (ركز القانوين املعين باملبادرات اخلاصة باملرأة       املعوقني، وامل 
، نـاميس إصالح نظام السجون واحترام حقوق اإلنسان، ومجعية األشخاص ذوي اإلعاقـة       

واملكتب الدويل الكازاخي حلقوق اإلنسان واحترام الشرعية القانونية، والصندوق الدويل من           
، والصندوق الكازاخي للطفولة، واملركز الدويل للصحافة       أديل سوز ري  أجل محاية حرية التعب   

وصـندوق  ومكتب آملايت التابع للجنة هلسنكي، والرابطة النـسائية،         ،  Medianetميديانيت  
النهوض بالعمل الربملاين يف كازاخستان، والرابطة النسائية للتنمية والتكيف، والتحالف املدين           

ومنظمة  للنشر،   Detstvo و Žan للتنمية والتكيف، ومؤسستا     فينكسيف كازاخستان، ومركز    
Medialife .      وشارك أيضاً يف هذه املناقشة خرباء من مكتب األمم املتحـدة يف كازاخـستان

-Sorosوقنصلية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف البلد، ومن مؤسـسة             

Kazakhstan      املعنية بقضايا األقليات، السيدة غـاي مكـدوغال،        ، فضالً عن اخلبرية املستقلة
وممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة، السيد روبرت            

لدى جملس حقوق اإلنسان، الـسيد تيـودور      ) أملانيا(الست، وممثل منتدى حقوق اإلنسان      
  .لروسي، السيد بافيل تشرينيكوفراتغيرب، وممثل وزارة الشؤون اخلارجية لالحتاد ا

فقـد  : كازاخستان تطورات جديدة هامة يف أثناء إعداد هذا التقريـر         شهدت  وقد    -٥
، ٢٠١٢-٢٠٠٩وافق رئيس الدولة على خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان للفترة             

يعكس هذا  و. وعلى اإلطار املفاهيمي للسياسة القانونية للدولة لفترة السنوات العشر القادمة         
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التقرير األولويات واألهداف اليت رمستها كازاخستان يف جمال حقوق اإلنسان كما تـرد يف              
  . خطة العمل واإلطار املفاهيمي املذكورين

  معلومات أساسية عن البلد  -ثانياً   
؛ ونظام احلكم   تنمية سريعة كازاخستان هي دولة ناشئة ودميقراطية وموحدة تشهد          -٦

، دأبـت  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٦ومنذ إعالن االستقالل يف     . يفيها هو نظام رئاس   
الدولة على تعزيز التماسك االجتماعي وحتقيق االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية بغيـة            

  .ضمان الرفاه جلميع أفراد شعب كازاخستان
وتـشتمل أراضـي    .  كيلـومتر مربـع    ٢ ٧٢٤ ٩٠٠كازاخستان  تبلغ مساحة     -٧

وعاصـمة البلـد    . ورها إىل مناطق   مقاطعة تنقسم إىل أقاليم تتفرع بد      ١٤لى  كازاخستان ع 
  .آستانا هي
 نـسمة،   ١٥ ٨٨٠ ٦٠٠، كان عدد سكان كازاخستان      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ويف    -٨

 ٧ ٤٠٧ ١٠٠يعيشون يف مناطق حـضرية، و )  يف املائة٥٣,٤( ساكن  ٨ ٤٧٣ ٥٠٠منهم  
وتقدر الكثافة السكانية يف كازاخـستان      . يةيعيشون يف مناطق ريف   )  يف املائة  ٤٦,٦(ساكن  

  . للكيلومتر الواحدمن السكان  ٥,٨ ب
 ١ويف  . ويقوم هيكل الدولة يف كازاخستان على أساس مبدأ املساواة بني الشعوب            -٩

 مجاعة إثنية، أمهها من حيث العدد ١٤٠، كانت كازاخستان تعّد أكثر من ٢٠٠٩يوليه /متوز
  . ني واألوكرانيني واألوزبكينيمجاعات الكازاخيني والروسي

 هو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد الذي تضاعف مبقدار          واملؤشر الرئيسي للتنمية    -١٠
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١ ٠٠٠مثاين مرات خالل عشر سنوات، فتعدى من        

عديد دول أوروبـا     دوالر، ليبلغ مستوًى ميكن مقارنته باملستويات املسجلة يف          ٨ ٤٠٠إىل  
  . الوسطى والشرقية

  أن٢٠٠٩مـارس  /فربايـر وآذار /وتبني نتائج تعداد السكان الذي أجري يف شباط   -١١
كازاخستان شهدت تغريات اجتماعية واقتصادية ودميغرافية كبرية، ومنها بوجه خاص حتسن           

 ٣٤ من   فقد اخنفضت نسبة السكان الذين يعيشون حتت عتبة الفقر        . مستوى معيشة السكان  
 يف املائة، وتضاعف متوسط دخل السكان مبقدار مخس مرات تقريباً خالل            ١٢يف املائة إىل    
  .عشر سنوات

وتعّد كازاخستان من بني الدول األوائل اليت اختذت تدابري ملموسة للتصدي لألزمة              -١٢
. ياالقتصادية، دون أن تتخلى عما أخذته على عاتقها من التزامات يف امليـدان االجتمـاع              
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وجيدر باملالحظة أيضاً أن أجور موظفي القطاع العام ومبـالغ املعاشـات واالسـتحقاقات           
  .  يف املائة٣٠االجتماعية سجلت زيادة بنحو 

 نسمة  ١٤ ٩٠٠ ٠٠٠وأخذ معدل الوالدات يف النمو، فارتفع جمموع السكان من            -١٣
  .  نسمة خالل عشر سنوات١٥ ٩٠٠ ٠٠٠إىل 
لنساء، ولكن هذا الفـارق اخنفـض       دل العمر بني الرجال وا    ومثة فارق كبري يف مع      -١٤
  .٢٠٠٨ سنوات يف عام ١٠,٥ إىل ٢٠٠٧ سنوات يف عام ١١,٦ من

  اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  –ثالثاً   
أعلنت كازاخستان، منذ فجر االستقالل، التزامها باملبادئ املعترف هبا عمومـاً يف              -١٥

عزيز ومحاية حقوق اإلنسان الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملي حلقوق             جمايل ت 
وينص دستور كازاخستان على أن اإلنسان وحياته وحقوقه وحرياته ميثلون القـيم            . اإلنسان

  . العليا للدولة
عزيز الضمانات اليت   لتومنذ حصول كازاخستان على استقالهلا، ُبذلت جهود كربى           -١٦
ومن األهداف املرسومة يف اإلطار املفاهيمي الـوطين        . فل محاية حقوق اإلنسان وحرياته    تك

للسياسة القانونية للدولة من أجل جتسيد مبادئ دولة القانون، السعي قدر اإلمكان إىل ضمان 
ممارسة احلقوق واحلريات الدستورية لإلنسان واملواطن، وكفالة االحتـرام التـام واملطلـق             

تور مـن جانـب مجيـع اهليئـات واملؤسـسات احلكوميـة واملـوظفني               ألحكام الدس 
  . واملنظمات ننيواملواط
وينبغي أن تكـون    . والدستور هو النص األعلى على أراضي مجهورية كازاخستان         -١٧

كافة القوانني وغريها من النصوص القانونية املعيارية املعتمدة مطابقة ألحكامه، وإال اعتربت            
  .من اجمللس الدستوريباطلة والغية بقرار 

، ويف أعقاب نقاش متعمق مشل خمتلف شرائح اجملتمـع، أدخلـت            ٢٠٠٧ويف عام     -١٨
ونقل إىل  . تعديالت تارخيية على الدستور سامهت يف تعزيز دور الربملان واألحزاب السياسية          

 الدولـة، وجـرى تعزيـز دور        الربملان عدد كبري من السلطات اليت كان ميارسها رئـيس         
  .احمللية السلطات

واختذت خالل السنوات األخرية إجراءات هامة لتعزيز إطار محاية حقوق املواطنني             -١٩
فقد أسندت مهمة تعيني القضاة إىل اجمللـس        . أمام القضاء ولتعزيز استقالل السلطة القضائية     

ويعني . األعلى للقضاء الذي يتكون من أعضاء يف الربملان وقضاة وسياسيني من ذوي اخلربة            
ومن بني التطورات اهلامة أيضاً، اسـتحداث       . ة احملكمة العليا من جانب جملس الشيوخ      قضا

  .هيئة احمللفني وإنشاء حماكم متخصصة
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وكازاخستان، اليت أصبحت دولة خاضعة للقانون الدويل بأمت معىن الكلمة، انضمت             -٢٠
تعلقة حبقوق اإلنسان،    صكاً دولياً من الصكوك العاملية واملتعددة األطراف امل        ٦٠إىل أكثر من    

  ". الصكوك املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان"تدخل يف نطاق منها سبع اتفاقيات لألمم املتحدة، 
وتعلو الصكوك الدولية اليت تصدق عليها كازاخستان على القوانني الوطنية وتنطبق             -٢١

لزم بشكل مباشر، إال إذا تضمن صك دويل شرطاً ينص على أن تطبيق أحكام الصك يـست               
  . إصدار قانون

ولضمان التطبيق الفعال للصكوك الدولية اليت تصدق عليها كازاخستان يف إطـار              -٢٢
، قراراً معيارياً يتعلق    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠اإلجراءات القضائية، اعتمدت احملكمة العليا، يف       

المتثال لتلك  بتطبيق أحكام الصكوك الدولية اليت تعّد كازاخستان طرفاً فيها، ويلزم القضاة با           
  . األحكام بوصفها تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوانني السارية يف كازاخستان

وينص الدستور على أن الرئيس هو الضامن لوحدة الشعب ولسلطة الدولة، وكذلك    -٢٣
  . ملبدأ عدم املساس بالدستور وحبقوق اإلنسان واملواطن وحرياته

ف تـشريعية،   يلية العليا للجمهوريـة، بوظـائ     ويضطلع الربملان، بوصفه اهليئة التمث      -٢٤
وينقسم الربملان إىل جملسني، مها جملس الشيوخ وجملـس         . سيما يف جمال حقوق اإلنسان     وال

  . النواب، اللذين يعمالن على أساس دائم
ومتارس احلكومة السلطة التنفيذية جلمهورية كازاخستان، وتسري منظومة األجهـزة            -٢٥

وتعمل احلكومة على أساس مجاعي؛ فهي مسؤولة بشكل مباشـر          . هاالتنفيذية وتنظم أنشطت  
  . أمام رئيس اجلمهورية، وتكون يف حاالت حمددة يف الدستور مسؤولة أيضاً أمام الربملان

وتدخل محاية حقوق اإلنسان وحرياته يف نطاق صالحيات الـسلطات التـشريعية              -٢٦
  . ور مبدأ استقالل السلطة القضائية من الدست٧٧وتكرس املادة . والتنفيذية والقضائيـة

وحيق لكل فرد أن يلجأ، من أجل الدفاع عن حقوقه، إىل احملاكم وإىل املفوض املعين                 -٢٧
 واللجنة الوطنية املعنية بشؤون     ،حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان لدى رئاسة اجلمهورية       

ة املعنية بالدفاع عن حقـوق      األسرة وسياسة النهوض باملرأة لدى رئاسة اجلمهورية أو اللجن        
وقد استحدثت على شـبكة اإلنترنـت مواقـع        . الطفل ومحايتها لدى وزارة التعليم والعلم     

شخصية رمسية لكل من رئيس الوزراء وكذلك املكلفني مبختلف الوزارات واإلدارات، وذلك 
 الـيت   للنظر يف الوقت املناسب يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك احلقوق واحلريـات واملـصاحل            

  . يكرسها الدستور لكل مواطن، ومحاية تلك احلقوق
ويسهر املفوض املعين حبقوق اإلنسان على احترام حقوق اإلنسان واملواطن وحرياته،        -٢٨

وقد قررت احلكومـة،    . ويتخذ ما يلزم من تدابري بغية استرداد ضحايا االنتهاكات حلقوقهم         
ض املعين حبقوق اإلنسان، أن تعّد حبلول عـام         حرصاً منها على تعزيز املركز القانوين للمفو      
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 مشروع قانون يهدف إىل تعديل وتكميل العديد من النصوص التشريعية اليت تـنظم              ٢٠١١
  .األنشطة اليت ميارسها املفوض املعين حبقوق اإلنسان

  التعاون الدويل  –رابعاً   
ية حقوق اإلنـسان    أقرت كازاخستان باختصاص اآلليات الدولية التالية املعنية حبما         -٢٩

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء : لتلقي الشكاوى الفردية
  .على التمييز العنصري، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وتربط كازاخستان عالقات تعاون مستمر مع اآلليات الدولية املكلفة برصد احترام             -٣٠
إلنسان، فهي تقدم بشكل منتظم التقارير الواجب تقدميها إىل هيئات املعاهـدات،            حقوق ا 

وتتخذ التدابري الالزمة لوضع توصيات تلك اهليئات موضع التنفيـذ، وتـسعى إىل مواءمـة           
وقد متكنت كازاخستان من تقـدمي تقاريرهـا        . تشريعاهتا مع أحكام الصكوك ذات الصلة     

ضالً عن تقدمي التقارير الدورية الثاين والثالث إىل البعض منها، األولية إىل هيئات املعاهدات، ف
  . وهو ما يدل على األمهية اليت توليها كازاخستان لاللتزامات اليت أخذهتا على عاتقها

التابعني للمفوضية   وخالل السنوات األخرية، تلقت كازاخستان زيارة وفد من اخلرباء          -٣١
رامشاران . ب  السيد ،ئب املفوض السامي حلقوق اإلنسان    ونا) ٢٠٠١(السامية حلقوق اإلنسان    

، )٢٠٠٤ (ديـسبوي، . ، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، الـسيد ل         )٢٠٠٣(
، واملفوضة  )٢٠٠٦(شاينني  . واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلرهاب وحقوق اإلنسان، السيد م        

 اخلاص املعين مبسألة التعـذيب      ، واملقرر )٢٠٠٧(آربور  . السامية حلقوق اإلنسان، السيدة ل    
نوفـاك  . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، الـسيد م              

مكـدوغال  . ، واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليـات، الـسيدة ج         )٢٠٠٩مايو  /أيار(
 زيارة املقررة اخلاصة    ٢٠١٠ عام   ومن املقرر أن تتلقى كازاخستان يف     ). ٢٠٠٩يوليه  /متوز(

  .رولنيك. املعنية بالسكن الالئق، السيدة ر
، وجهت كازاخستان دعوة دائمة إىل كافـة اإلجـراءات          ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٣٢

  . اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان
ن وما انفكت كازاخستان تتعاون تعاوناً وثيقاً مع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسا             -٣٣

وقد ُشرع يف تنفيذ مشاريع عديدة بالتعاون مع هذا املكتب          . ومكتبها اإلقليمي يف بيشكيك   
، سـامهت   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف  . اإلقليمي، ال سيما يف إطار االستعراض الدوري الـشامل        

  . دوالر٥٠ ٠٠٠كازاخستان يف ميزانية املفوضية بتربعات قدرها 
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -خامساً  

  احلق يف احلياة  –ف أل  
  . كازاخستان حق كل فرد يف احلياةيكرس دستور  -٣٤
 باحلد من نطاق تطبيق     ٢٠٠٧مايو  /مسح اإلصالح الدستوري الذي أجري يف أيار      و  -٣٥

إال يف حاالت األعمال اإلرهابية اليت تـسفر        ق  ُتطّباإلعدام، فأصبحت هذه العقوبة ال      عقوبة  
طورة اليت ترتكب زمن احلرب، وهو ما يعين أن هذه          عن قتل أشخاص واجلرائم الشديدة اخل     

  . العقوبة قد ألغيت حبكم الواقع
وينقسم الرأي العام يف كازاخستان بني مؤيد ومعارض لسياسة الدولة فيما يتعلـق               -٣٦

 ٢٠٠٨وتشري نتائج سرب لآلراء أجري خالل النصف األول من عام           . بتطبيق عقوبة اإلعدام  
من أفراد شعب كازاخستان يعتربون أن تطبيق عقوبة اإلعـدام أمـر             يف املائة    ٦٦,٦إىل أن   

 يف املائة من مـواطين كازاخـستان أن         ٤٤,٣ضروري يف احلاالت القصوى، يف حني يرى        
 يف املائـة مـن      ٣٨,٣عقوبة اإلعدام تسمح بكبح زيادة معدالت اإلجرام، بينمـا يعتـرب            

  . ح مبنع تفشي اإلجرامالكازاخيني أن هذه العقوبة عدمية الفعالية وال تسم
ومع ذلك، تواصل احلكومة تنفيذ سياستها الرامية إىل اإللغـاء التـدرجيي لعقوبـة                -٣٧

 ١٩ويف  .  خفض عدد اجلرائم املستوجبة لعقوبة اإلعدام بالنـصف        ١٩٩٧ويف عام   . اإلعدام
، أعلن رئيس الدولة وقفاً اختيارياً ألجل غري مـسمى لتنفيـذ           ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

وال يزال هذا الوقف االختيـاري      . عقوبة اإلعدام ريثما يتوصل إىل قرار يقضي بإلغائها هنائياً        
  .سارياً حىت اآلن

 ٢٠٠٣وقبل اعتماد الوقف االختياري، نفذت عقوبة اإلعدام للمرة األخرية يف عام              -٣٨
 حبق شخصني اثنني، غري أن      ٢٠٠٥وصدر آخر حكم باإلعدام يف عام       .  شخصاً ١٢يف حق   

  .احلكم مل ينفذ بسبب إعالن الوقف االختياري وخففت عقوبة اإلعدام إىل السجن املؤبد
وقد انضمت كازاخستان إىل اإلعالن املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام الـصادر عـن               -٣٩

 مبناسبة انعقاد الدورة احلادية والستني      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩االحتاد األورويب يف    
  . مم املتحدةللجمعية العامة لأل

رز تقدماً منتظماً على درب إضفاء طابع إنـساين         وعموماً، ما فتئت كازاخستان حت      -٤٠
شطب بعض املخالفات اليت تقع حتـت طائلـة قـانون           جرى  فقد  . على تشريعاهتا اجلنائية  

ومن املقرر اختاذ تدابري هتـدف إىل تبـسيط         . العقوبات وأعيد توصيفها كمخالفات إدارية    
حقيق، وتشجيع الصلح كوسيلة من وسائل تسوية الرتاعات وتعزيز إجـراءات           إجراءات الت 

  . احلماية من املالحقات اجلنائية التعسفية
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   اخلاصةاحلق يف احترام احلياة  -باء   
وقد شرع الربملان يف    . تتخذ احلكومة ما يلزم من تدابري لضمان احترام احلياة اخلاصة           -٤١

ح وتكميل نصوص قانونية معينة تتعلق حبمايـة حـق          دراسة مشروع قانون يهدف إىل تنقي     
املواطنني يف احترام حياهتم اخلاصة بغية التصدي لتزايد حاالت انتهاك حرمة احلياة اخلاصـة              
واحلياة اُألسرية، والشرف والكرامة، وسرية املعلومات املتصلة حبسابات اإليداع واالدخـار           

  .التصاالت الربيدية والربقية أو غريهااخلاصة، واملراسالت، واملكاملات اهلاتفية، وا
 يف تسليم جواز سفر     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٥وشرعت كازاخستان اعتباراً من       -٤٢

سبتمرب /أيلول ٨يف رقاقة إلكترونية، وبدأت يف من صنف جديد حيث تكون البيانات ُمخّزنة    
رونية اجلديـدة املعـايري     لكتاإلوتستويف وثائق اهلوية    . العمل ببطاقة هوية إلكترونية    ٢٠٠٩

وتعتزم احلكومة، حرصاً منها على مكافحة نشر وبيـع         . الدولية املتعلقة باحلماية من التزوير    
، مـشاريع  ٢٠١١ و٢٠١٠واستخدام البيانات الشخصية بطريقة غري مشروعة، أن ُتعد، يف         

لك املـشاريع إىل  قوانني تتعلق بوثائق هوية املواطنني ومحاية البيانات الشخصية، مث أن حتيل ت           
  .يصادق عليهاالربملان كي 

  املساواة وعدم التمييز  -جيم   
تكفل الدولة املساواة بني املواطنني فيما يتمتعون به من حقوق وحريات دومنا متييز               -٤٣

أو الوضـع املـادي أو      ي  مالقواجلنس أو العرق أو االنتماء اإلثين أو اللغة أو األصل           بسبب  
أسـباب   أيـة  مجعيـات أو إىل  اإلقامة أو الدين أو املعتقد أو االنتماء     املركز املهين أو مكان   

  .أخرى
عد كازاخستان منذ أمد بعيد مثاالً فريداً من نوعه على التعايش الـسلمي بـني               وُت  -٤٤

وقد شكل ظهور النموذج الكازاخي للمجتمع املتعدد اإلثنيـات عـامالً           . الشعوب املختلفة 
خستان، وهي هيئة دستورية تعمل حتت إشـراف رئـيس          مهماً إلنشاء مجعية شعوب كازا    

ومتثل مجعيـة شـعوب     . اجلمهورية وُتعىن بتعزيز الوئام بني خمتلف اجلماعات اإلثنية والدينية        
محاية أفضل ملصاحل ُيوفر كازاخستان يف الوقت الراهن جهازاً أساسياً يف النظام السياسي للبلد 

الصارم حلقوق مجيع املواطنني وحرياهتم، أياً كانت       االحترام  يضمن  اجلماعات اإلثنية كافة، و   
  .انتماءاهتم القومية

، اعتمد الربملان سلسلة من التعديالت الدستورية اليت مّهـدت   ٢٠٠٧مايو  /أيارويف    -٤٥
ومن بني التغيريات الرئيسية اليت أفضى إليها . بدرجة كبرية لتغيري دور اهليئات التمثيلية للسلطة

اء تنتخبهم ض أع ٩ أعضاء، منهم    ١٠٧ادة عدد أعضاء جملس النواب إىل       إصالح الدستور، زي  
  .مجعية شعوب كازاخستان
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الشعوب أمانة تتمثل مهامها بوجه خاص يف تنسيق أعمال         مجعية  وتتوىل تسيري عمل      -٤٦
محاية حقوق تلك اجلماعات    يف  باملسائل اليت هتم اجلماعات اإلثنية، و     املعنية  اهليئات احلكومية   

ها، والنظر يف الشكاوى وااللتماسات اليت يقدمها أفـراد اجلماعـات اإلثنيـة أو              ومصاحل
، وصياغة مقترحات من أجل حتسني السياسة الوطنيـة للدولـة            الثقافية -اإلثنية  الرابطات  

  .ومحاية حقوق األقليات
 وبشكل دائم إىل هتيئة مجيع الظـروف الالزمـة لتطـوير            حلكومة جاهدةً اوتسعى    -٤٧

   بفالصحف واجملالت ُتنشر    . تلف اجلماعات اإلثنية املتواجدة يف كازاخستان ولغاهتا      ثقافات خم 
. لغـات بـسبع   يف حني ُتبث الربامج التلفزية      بثماين لغات،    لغة، وتبث حمطات اإلذاعة      ١١

 ٨٠ ٠٠٠ويفوق عدد الصحف اليت تصدر باللغات القومية غري اللغة الكازاخية والروسـية             
  . يومياًنسخة
وَتُعـدُّ كازاخـستان    . جييـة  الثقافية زيـادة تدر    -هد عدد اجلمعيات اإلثنية     ويش  -٤٨
وإىل جانـب  .  مجاعة إثنية خمتلفـة    ٤٦ ثقافية ينتمي أعضاؤها إىل      - مجعية إثنية    ٦٢١ حالياً

 مـسرح   :املسارح الكازاخية والروسية، ينشط يف كازاخستان حالياً أربعة مسارح قوميـة          
رح كوري، ومسرح أملاين، ثالثة منها ُتَعّد املسارح القومية         أوزبيكي، ومسرح الويغور، ومس   
 مدرسـة   ٨٨ومثة حنو   . املستقلةإقليم رابطة الدول     كامل   الوحيدة اليت متثل تلك الثقافات يف     

 ٢٢وُتدرَّس لغات   .  باللغة األوزبيكية أو الطاجيكية أو األوكرانية أو بلغة الويغور         تقدم تعليماً 
 مركـزاً  ١٩٥وعالوة على ذلك، أُنـشئ  .  من املدارس١٠٨لة يف مجاعة إثنية كمادة مستق  

ويبغ عـدد   .  مجاعة إثنية  ٣٠لغوياً متخصصاً، حيث ميمن للكبار واألطفال تعلُّم لغات حنو          
  . شخص٧ ٠٠٠املسجلني يف هذه املراكز أكثر من 

ـ        (١٤١املادة  (عترب التمييز جرمية    وُي  -٤٩ ، )واطننيانتهاك مبدأ املساواة يف احلقوق بني امل
احلض على الكراهية على أسـاس االنتمـاء         (١٦٤واملادة  ) اإلبادة اجلماعية  (١٦٠واملادة  

وجيدر باإلشارة إىل ). من القانون اجلنائي) االجتماعي أو القومي أو العرقي أو اإلثين أو الديين
 جرمية  ٤٢: أن عدد اجلرائم املُبلغ عنها واليت تدخل يف نطاق هذا التصنيف آخذٌ يف االخنفاض             

 جرائم فقط ٥، و٢٠٠٨ جرمية يف عام ٣٤ و٢٠٠٧ جرمية يف عام ٣٦ مقابل ٢٠٠٦يف عام 
  .٢٠٠٩يف النصف األول من عام 

  احلماية من التعذيب، والعنف وغري ذلك من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة  -دال   
تعـذيب أو   ينص دستور مجهورية كازاخستان على أنه ال جيوز إخضاع أي فرد لل             -٥٠

  .العنف أو غري ذلك من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو املهينة
م أو املـدانني  هبوتنص القوانني املتعلقة بأساليب وشروط احتجاز األشخاص املشتبه         -٥١

. بارتكاب جرائم على حقوق احملتجزين، وخباصة حق احملتجز يف عدم اخلـضوع للتعـذيب             
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 إىل  ٢٠٠لغرامة مالية قدرها     ُمعّرض   تكاب فعل تعذيب  وكل شخص تثبت مسؤوليته عن ار     
 سنوات مع منعه مـن      ١٠ و ٥ وحدة نظرية شهرياً أو لعقوبة السجن ملدة تتراوح بني           ٥٠٠

.  سنوات، حبسب خطورة اجلرمية٣شغل مناصب معينة أو ممارسة أنشطة معينة ملدة تصل إىل           
لـضحايا التعـذيب احلـصول       وحيـق    .وال تعترف احملاكم بأقوال ُتنتزع حتت التعـذيب       

  .تعويض على
وما فتئت السلطات املختصة تتخذ التدابري الالزمة لتقدمي التدريب والتأهيل املهنيني             -٥٢

ألفراد قوات األمن ونظام السجون، مع التركيز بوجه خاص على حمتوى املعـايري القانونيـة         
  .الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وكيفية تطبيقها

وتشري بيانـات   . تعذيبالالعامة عن ارتكاب أفعال     القوة  ، مل يكف أفراد     ومع ذلك   -٥٣
، وهو نفس عـدد  ٢٠٠٦ أشخاص بارتكاب أفعال تعذيب يف عام  ٧احملكمة العليا إىل إدانة     

إدانة شخصني بارتكاب نفـس األفعـال يف عـام          وإىل  ،  ٢٠٠٧احلاالت املسجلة يف عام     
غـري  ) االت تقـصري  حبأو  (ايا املتعلقة بأفعال    وجيدر باإلشارة إىل تزايد عدد القض     . ٢٠٠٨

مشروعة من جانب السلطات، واإلدارة، واجلمعيات، واملنظمات، واملوظفني أو غريهم مـن           
 قـضية مـن     ٦ ٤٩٣ ، على سبيل املثال، نظرت احملاكم يف      ٢٠٠٨ففي عام   . وكالء الدولة 

  .القبيل هذا
، صادقت ٢٠٠٨عمق أُجري يف عام وباالستناد إىل النتائج اليت كشف عنها حتليل مت       -٥٤

 من ضروب املعاملة    هكازاخستان على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغري       
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتعهدت بإنشاء آلية وطنية مستقلة تابعة للدولـة            

فمنذ أربع  . مة إلنشاء هذه اآللية   وقد وِضعت األسس القانونية الالز    . ُتعىن مبكافحة التعذيب  
 هلذا الغرض   ئتسنوات، فرضت احلكومة رقابة عامة عن طريق جلان عامة إقليمية للرقابة أُنش           

وتتكون من ممثلني عن منظمات غري حكومية ُتعىن بالدفاع عن حقوق اإلنـسان، وتعمـل               
  .داخل هيئات تابعة لوزارة الداخلية ومراكز االحتجاز

يات جلنة مناهضة التعذيب وتنسيق األنشطة املضطلع هبـا يف سـياق            ومتابعة لتوص   -٥٥
 من أجـل  ٢٠١٢-٢٠٠٩مكافحة التعذيب، وضعت وزارة العدل خطة عمل وطنية للفترة      

ومتابعة إلحدى هذه التوصيات، ُشـرع يف إعـداد         . تنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب    
 القانونيـة املتعلقـة بتحديـد    مشروع قانون يهدف إىل تنقيح وتكميل العديد من النصوص    

ومشروع القانون هذا هو أول نص قـانوين حيـدد أسـاليب            . أسباب وأساليب االحتجاز  
وشروط قبول األشخاص املودعني يف مؤسسات خاصة وتـسجيلهم، ويـنظم حقـوقهم             

وحيدد هذا النص   . وواجباهتم، وحيدد النظام الذي خيضعون له وكذلك شروط اإلفراج عنهم         
ق األشخاص املودعني يف مؤسسة خاصة فيما يتعلـق باسـتالم الطـرود             بوجه خاص حقو  

والكتب واملنشورات واملراسالت وتلقي زيارات األقارب أو غريهم من األشخاص، وكذلك           
وإن الربملان بصدد دراسـة أحـد التـدابري         . شروط الفسحة واملشاركة يف األنشطة الثقافية     
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 مفهوم الرقابة العامة الذي يؤهل الرابطات لتقدمي        االبتكارية الواردة يف مشروع القانون، وهو     
املساعدة إىل األشخاص احملتجزين يف مؤسسة خاصة فيما يتعلق باملتابعة الطبيـة والـصحية              

  .وتنظيم العمل وأوقات الفراغ والتدريب
وتتوىل احملكمة العليا حتليل وتوليف ممارسة احملاكم فيما يتعلق بالنظر يف شـكاوى               -٥٦

 املتصلة بأعمال التعذيب؛ وبناًء على ذلك، من املقرر أن تتخذ احملكمة العليا قـراراً               املواطنني
  .٢٠٠٩مناسباً يف هذا الصدد حبلول هناية عام 

   داخل السجونوضاعاأل  -هاء   
طابع إنساين على نظام الـسجون      تتابع كازاخستان سياستها اليت هتدف إىل إضفاء          -٥٧

 اليت اختذت يف إطار هذه السياسة نقل سلطة اإلشراف على نظام   فيها، ومن بني التدابري اهلامة    
  .السجون من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل

ومتكّن التدابري املتخذة من مواءمة نظام السجون الكازاخي تدرجيياً مع املعايري الدولية     -٥٨
سني ظروف  وقد أُحرز تقدم كبري، جتسد بوجه خاص يف تعزيز التشريعات، وحت          . ذات الصلة 

خفض نـسبة املـدانني املـصابني    حياة احملتجزين، وتطوير العالج الطيب املقدم إىل املدانني و        
  . السل بداء
، اشتركت وزارة العدل ووزارة الصحة يف تنفيذ خطة وطنية هتدف           ٢٠٠٨ويف عام     -٥٩

  . اثإىل حتسني الفحوص الوقائية املتعمقة اليت خيضع هلا املدانون من نساء ورجال وأحد
 ٧٠، ُخـصص مبلـغ      ٢٠٠٩ والنصف األول من عام      ٢٠٠٦ويف الفترة بني عام       -٦٠

. مليون دوالر من امليزانية الوطنية لتحسني نظام السجون وجعله مطابقاً للمعـايري الدوليـة             
واستخدمت هذه االعتمادات بوجه خاص لترميم وجتديـد مراكـز االحتجـاز، والقيـام              

نشآت اليت ُشيدت خالل فترة احلكم الـسوفيايت أو بعـدها           بإصالحات شاملة يف املباين وامل    
  . بقليل، وبناء منشآت جديدة مطابقة للمعايري الدولية

وقدمت احلكومة إىل الربملان مشروع قانون يتعلق بتحسني نظام تنفيذ العقوبـات               -٦١
ويهدف هذا النص إىل حتسني ظروف تنفيذ العقوبـة ومعاملـة الـسجناء       . ونظام السجون 

زيز فعالية العقوبات اجلنائية اليت ال تعزل املدانني عن اجملتمع، وحتسني احلماية القانونيـة              وتع
وينطوي مشروع القانون على تعديل املفهوم نفـسه        . واالجتماعية لصاحل موظفي السجون   
  . راكز املغلقةاملاملتعلق بأساليب احتجاز املدانني يف 

   ويف حرمة الشخص احلريةاحلق يف  -واو   
، أصبحت عمليات التوقيف تستلزم ترخيـصاً مـن         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١منذ    -٦٢

وال جيوز توقيف أي فرد وإيداعه يف مركز لالحتجاز إال          . ولكل فرد احلق يف احلرية    . القاضي
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يف احلاالت املنصوص عليها قانوناً ومبوجب ترخيص من قاضٍ؛ وحيق للـشخص املعـين أن               
 وال جيوز أن تتعدى فترة االحتجاز اثنني وسـبعني          .يستأنف أي قرار يقضي بإيداعه السجن     

وحيق لكل شخص حيتجز أو ُيلقى عليه القـبض أو ُيـدان          . ساعة دون ترخيص من القاضي    
  .توقيفه أو إدانتهأو االستعانة مبحامٍ منذ حلظة إيداعه السجن 

د احترام ونظراً ملتطلبات التحقيق، ال ميكن يف مجيع احلاالت تنفيذ السبل املتاحة لرص         -٦٣
حقوق اإلنسان واملواطن، لذلك فإن الرقابة اليت متارسها اإلدارة ختضع يف بعـض األحيـان               

ومتثل عمليات الرقابة املستمرة اليت يؤّمنها املدعون العامون وجلنة حقـوق اإلنـسان             . لقيود
نـع   مل فعالةً وسيلةً،للتحقق من مشروعية التوقيف واالحتجاز رهن التحقيق أو احلجز املؤقت     

  .ات حق الشخص يف احلريةانتهاكومكافحة 
وبفضل هذه الرقابة، اخنفض عدد حاالت االحتجاز غري الشرعي خالل الـسنوات              -٦٤

وعالوة على ذلك، ساعدت عمليات الرقابة يف الكشف عن حاالت االحتجاز غري            . األخرية
دعون العامون  ، أفرج امل  ٢٠٠٨ففي عام   . الشرعي يف أماكن خبالف أماكن االحتجاز الرمسية      

 قضية جنائية تتعلق    ٤٤وفتح حتقيق يف    .  شخصاً كانوا حمتجزين بصورة غري قانونية      ٨٥٠عن  
 قضية ُرفعت   ٢٤بانتهاكات احلقوق الدستورية للمواطنني خالل اإلجراءات اجلنائية من بينها          

ـ             . إىل العدالة  ل ومن مث برزت احلاجة إىل حتسني أساليب االحتجاز، وإىل وضع إجـراء جيع
  .على ترخيص من القاضيباحلصول االعتقال رهناً 

  حرية التعبري  -زاي   
  . يكفل دستور كازاخستان حرية التعبري والفكر واإلبداع، وحيظر الرقابة  -٦٥
وقد شهدت السنوات األخرية تغريات جذرية مشلت وسائط اإلعالم، ونتيجة لذلك             -٦٦

ويبلـغ عـدد    . م مملوكة للقطاع اخلاص    يف املائة من وسائط اإلعالم اليو      ٨٥أصبحت نسبة   
ومن أصل وسائط   ).  تعمل بنشاط  ٢ ٥١٣منها  ( ٨ ٢٤٨إلعالم املسجلة يف البلد     وسائط ا 

 من وسـائط اإلعـالم      ٢ ٣٩٢ من وسائط اإلعالم اإللكتروين و     ٢١٢اإلعالم هذه، هناك    
ثـر  ات املـسجلة يف كازاخـستان أك      األجنبية؛ وعالوة على ذلك، يبلغ عدد أمساء النطاق       

 مـن املنـشورات     ١١ من وسائط اإلعالم التابعة للرابطات، و      ١٥٩اسم؛ ومثة    ٩ ٠٠٠ من
  . منشورات تابعة ملنظمات دينية١٠التابعة ألحزاب أو حركات سياسية و

ومبوجب القانون املعدل واملكمل لعدد من النصوص التشريعية اليت تـنظم مـسائل               -٦٧
، أُلغي إجراء التسجيل اإللزامـي      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦تتعلق بوسائط اإلعالم، املعتمد يف      

لوسائط اإلعالم اليت تعمل حتت إشراف شركة تلفزيون أو راديو، ومت تبسيط إجراءات إعادة              
  .أمام احملاكم) املدعون واملدعى عليهم(التسجيل؛ ويكفل هذا القانون املساواة بني األطراف 



A/HRC/WG.6/7/KAZ/1 

13 GE.09-17128 

ى ترخيص لتسجيل مقابالهتم علـى      وقد أُلغي الشرط املتعلق حبصول الصحفيني عل        -٦٨
وجـرى  . شريط صويت أو شريط فيديو، بوصفه شرطاً يعيق عمل الصحافة بدرجة كـبرية            

توضيح الشروط اليت هتدف إىل حتقيق توازن بني الربامج اليت ُتبث باللغة الرمسية وتلك الـيت                
ة اليت ُتبث باللغـة     ُتبث باللغات األخرى، حىت ال تكون مدة نقل الربامج التلفزيونية واإلذاعي          

أي أن مدة الربامج التلفزيونية واإلذاعية اليت ُتبث        . الرمسية أقل من مدة البث باللغات األخرى      
) بالتوقيت احمللي (ساعات حمسوبة اعتباراً من منتصف الليل        ٦باللغة الرمسية خالل كل فترة      

  .جيب أال تقل عن جمموع مدة البث باللغات األخرى
 التحرير يتحمَّل أية مسؤولية إدارية عن نشر مواد ُتعـدها وسـائط             ومل يعد رئيس    -٦٩

وعـالوة علـى    . تصدر عن وكاالت أنباء غري مسجلة      مواد أخرى    اإلعالم أو معلومات أو   
  . ذلك، مل يعد ممكناً حجز أي منشور دوري بسبب عدم إيراد البيانات اإللزامية

 ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١٠ت، اعُتمد يف    وبغية تنظيم نشر املعلومات َعرب شبكة اإلنترن        -٧٠
قانون ُينقح ويكمِّل العديد من النصوص التشريعية جلمهورية كازاخستان املتعلقة بـشبكات            

إعـالم،  على شبكة اإلنترنت مبثابة وسـائط       وتعترب مصادر املعلومات    . املعلومات واالتصال 
يئة املختـصة أو    ولكنها بعكس وسائط اإلعالم األخرى، ال ختضع لشرط التسجيل لدى اهل          

  . لشرط احلصول على ترخيص
ـ     -٧١ إدارة وال ميكن تعليق أو وقف أي منشور أو البث َعرب إحدى وسائط اإلعالم إال ب

وينص القانون صـراحةً علـى      . من احملكمة بقرار  من صاحب املنشور أو وسيلة اإلعالم أو        
احلض : م، وهي التالية  وقف البث َعرب إحدى وسائل اإلعال     تؤدي إىل   األسباب اليت ميكن أن     

على استهالك املخدرات أو املؤثرات العقلية أو السالئف؛ والتحريض على القساوة والعنف؛            
والترويج لتفوق مجاعة اجتماعية أو عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية على أخرى؛ واحلض على 

ف ان أو علـى التطـر     خرق النظام الدستوري وعلى املساس بوحدة أراضـي كازاخـست         
  .اإلرهاب أو
 مشروع قانون يعدِّل    ٢٠١٠وتعتزم احلكومة أن تضع حبلول الفصل الثالث من عام            -٧٢

نصوصاً تشريعية عديدة تتعلق بنشر ومحاية املعلومات، وهو قانون يهدف إىل تعزيز تنفيـذ              
  . علوماتاملعايري الدستورية املتعلقة حبق املواطنني يف تلقي أو نشر املعلومات حبرية ويف محاية امل

  حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات  -حاء   
وميكـن لألجانـب    . حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات مكفول مبوجب القـانون          -٧٣

ولعدميي اجلنسية املقيمني يف البلد بصورة قانونية، على قدم املساواة مع مواطين كازاخستان،             
 يف أنشطتها، عـدا يف احلـاالت        منظمات غري رحبية، واالنضمام إليها أو املشاركة      تأسيس  

.  فيهـا  اًاملنصوص عليها صراحة يف القانون أو يف الصكوك الدولية اليت ُتعدُّ كازاخستان طرف            
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ويف الوقت الراهن، يبلغ عدد املنظمات غـري  . فال جيوز هلم مثالً االنضمام إىل حزب سياسي  
  .ملنظمات النشطة جداً من ا١ ٧٠٩ منظمة، منها ١٣ ٠٠٠احلكومية اليت تنشط داخل البلد 

جيب على اجلمعيات أن تستويف شرط التسجيل يف غضون شهرين اعتبـاراً مـن              و  -٧٤
أشخاص عن رغبتهم يف االنـضمام       ١٠ولتأسيس مجعية، يكفي أن ُيعرب      . تاريخ تأسيسها 
والغرض من التسجيل الرمسي للجمعيات، هو التحقق من أن نظامها الداخلي           . إليها كأعضاء 
ن الوثائق املتصلة باجلمعية مطابقة لتشريعات كازاخـستان املتعلقـة حبقـوق            وغري ذلك م  

وجيري يف الوقت الراهن اختاذ تدابري هتدف إىل تبسيط إجـراء تـسجيل مجيـع               . اإلنسان
إمكانية القيام يف الوقـت   " الشباك املوحَّد "وسيتيح  . الكيانات املعنوية، مبا يف ذلك اجلمعيات     

غريها من اإلجراءات املتعلقة بالضريبة واإلحصاءات، وذلـك يف         نفسه بإجراءات التسجيل و   
خلزينة الدولة رسـوم ُتقـدَّر      دفع  وُت). يف السابق  يوماً   ١٥مقابل  (غضون عشرة أيام فقط     

  . دوالًر٥٠ بنحو
وقد ُعدِّل القـانون النـاِظم      . ويبلغ عدد األحزاب املسجَّلة يف البلد عشرة أحزاب         -٧٥

وَشِملت التعديالت بوجه خاص حتسني اللوائح      . ٢٠٠٩فرباير  /اطلألحزاب السياسية يف شب   
واألحزاب الـسياسية، وُسـُبل متويلـها،       ) جمموعات املبادرة (املتعلقة بأنشطة جلان التنظيم     

 منخرط، واحلّد من    ٤٠ ٠٠٠وخفض عدد املنخرطني املطلوب لتسجيل حزب سياسي إىل         
املتصلة جبوانب شكلية غري    واب السياسية   عدد األسباب املُوجِبة لرفض طلبات تسجيل األحز      

  . العدد اإلمجايل لألعضاء
وال يزال حتديث النظام السياسي، الذي يهدف إىل تعزيـز االسـتقرار الـسياسي                -٧٦

وجيري اختاذ تدابري جديدة    . الداخلي واستقرار اجملتمع برمته، يشكِّل إحدى أولويات احلكومة       
  .قرار والتوازنلضمان تطوير نظام سياسي يتسم باالست

  احلق يف حرية التنقُّل، واحلق يف اختيار مقر أو حمل اإلقامة  -طاء   
يتمتع كل شخص يتواجد بصورة قانونية يف إقليم مجهورية كازاخستان بـاحلق يف               -٧٧

 ويف اختيار حمل أو مقر اإلقامة، ومغادرة البلد حبرية والعودة إليه دون عقبات،              التنقل حبرية، 
  . ت املنصوص عليها قانوناًعدا يف احلاال

ومن النتائج اليت أفضت إليها سياسة اهلجرة اليت تتبعها مجهورية كازاخـستان، أن               -٧٨
ففي حبر عشر سنوات، . عدد األشخاص الوافدين إىل البلد يفوق عدد األشخاص املغادرين له  

الدول  شخص من أصل كازاخي كانوا يقيمون يف بلدان رابطة ٦٥٠ ٠٠٠عاد ما يزيد على 
وبذلك اسـتمر التنـوع     . املستقلة، ويف الصني ومنغوليا وتركيا وإيران، إىل وطنهم األصلي        

  .كازاخستاناإلثين والعقائدي الذي ميّيز سكان 
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، ٢٠٠٩سبتمرب  /ففي أيلول . واُتخذت تدابري هتدف إىل تبسيط إجراء دخول األجانب         -٧٩
 جـواز   قتصادياً واملستقرة سياسياً تـسجيل     بلداً من البلدان املتقدمة ا     ٤٥أصبح بإمكان رعايا    

. سفرهم لدى السلطات القنصلية الكازاخية يف اخلارج عند تقدمي طلب احلصول على تأشرية            
وعوضاً عـن   . وينطبق ذلك أيضاً على تسجيل جوازات سفر احلائزين على تأشرية مستثمر          

اجيكـستان  روسـيا وط  (تسجيل جوازات السفر، ميكن لرعايا بعض البلـدان اجملـاورة           
ملء بطاقة هجرة عند نقطة الدخول إىل البلد، يقدموهنا يف وقت الحـق إىل              ) وقريغيزستان

  .السلطات املختصة للتأشري عليها
 نظام ترخيص اإلقامة اإللزامي وحلّ حمله إجراء تسجيل مقـر      ١٩٩٣وأُلغي يف عام      -٨٠

صاءات عن السكان هبدف اإلقامة، وهو إجراء ذو وظيفة إرشادية فقط ألنه يسمح بإعداد إح    
التخطيط للسياسة االجتماعية للدولة وللميزانية الوطنية، وتسوية املسائل املتعلقة باجلنـسية،           
وحتديد مكان وجود األشخاص املطلوبني، وتنظيم السكان وسوق العمل والعمالة، وضمان           

  .وقد متت أمتتة هذا اإلجراء وتبسيطه. احلقوق االنتخابية للمواطنني
، تسلِّم كازاخستان وثائق هوية إلكترونية حتتوي علـى بيانـات           ٢٠٠٩نذ عام   وم  -٨١

وعالوة على ذلك، ُتدرج املعلومات املتعلقة بتسجيل وثائق اهلويـة وتـسليمها يف           . بيومترية
قاعدة بيانات إلكترونية موحدة منقطعة النظري يف منطقة االحتاد السوفيايت سـابقاً، وميكـن              

اإلقليم الوطين؛ وُتعدُّ هذه القاعدة من أفـضل القواعـد          ان داخل   من أي مك  إليها  الوصول  
عن ُبعد على البيانات الشخصية للمواطنني، يهدف       لالطالع  وأُنشئ نظام   . املوجودة يف العامل  

غري أن احلكومة ُتمارس رقابة دائمة على األعمال اليت هتدف          . إىل ضمان محاية تلك البيانات    
  .نات الشخصيةإىل حتسني نظام محاية البيا

  حقوق املهاجرين والالجئني  -ياء   
  . تشكل سياسة اهلجرة أحد احملاور االستراتيجية للسياسة احلكومية  -٨٢
وقد حتولت كازاخستان خالل السنوات األخرية من بلد مصدر لليد العاملة إىل بلد               -٨٣

ـ  . مستورد هلا، وأصبحت تستقطب تدفقاً كبرياً من العمال األجانب         ذا التحـول   وُيعزى ه
، والذي  ٢٠٠٠إىل النمو االقتصادي الذي تشهده كازاخستان منذ بداية السنوات          باألساس  
  .مواطن شغل جديدة وإىل ارتفاع يف األجور والدخولاستحداث أدى إىل 

وختضع هجرة العمال جملموعة من الضوابط اليت تراعي يف املقام األول احتياجـات               -٨٤
املة ماهرة؛ وبالتايل، حتدد احلكومة سنوياً األولوية لتوظيف يد عوُتعطي سوق العمالة الوطنية 

  .حصصاً الستقدام العمال األجانب
وينبغي حتسني التشريعات املعمول هبا يف جمال سياسة اهلجرة، ولذلك وافق رئـيس               -٨٥

  .٢٠١٥-٢٠٠٧الدولة على اإلطار املفاهيمي لسياسة اهلجرة يف كازاخستان للفترة 
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، إىل الربملان مـشروع     ٢٠٠٩ديسمرب  /كومة أن تقدم، يف كانون األول     وتعتزم احل   -٨٦
 يتعلق بالسكان املهاجرين وينص على إنشاء آلية جديدة للتعاون بني اهليئـات             اًقانون جديد 

احلكومية املعنية مبسائل اهلجرة، ويوضح مسؤولية خمتلف تلك اهليئات، وحيدد أنواع اهلجـرة       
 استقدم متخصصني أجانب يتمتعون بإمكانات ابتكاريـة        وأصناف املهاجرين، ويشجع على   

كربى وينص على اختاذ تدابري لتقدمي دعم اجتماعي إضايف إىل األشخاص من أصل كازاخي              
  .العائدين إىل كازاخستان وإىل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق احملرومة اقتصادياً وبيئياً

 كازاخستان الدولية، قُـدم إىل الربملـان   وحرصاً من احلكومة على الوفاء بالتزامات       -٨٧
مشروع قانون يتعلق بالالجئني وحيدد املركز القانوين مللتمسي اللجوء والالجئني، وينص على          
اختاذ تدابري من أجل محاية حقوقهم؛ ويتضمن هذا النص أحكاماً خاصـة تتعلـق بأطفـال                

ة تتعلق حبمايـة حقـوق      ومنذ أن أخذت كازاخستان على عاتقها التزامات دولي       . الالجئني
  .بترحيل شخص اكتسب صفة الالجئ إىل بلد ثالثقم قط الالجئني، مل ت

  مكافحة االجتار باألشخاص  -كاف   
ُتعد كازاخستان طرفاً يف العديد من اتفاقيات منظمة األمم املتحدة املتعلقـة بقمـع            -٨٨

وطنية، فضالً عن انضمامها    االجتار باألشخاص واستغالل بغاء اآلخرين واجلرمية املنظمة عرب ال        
 جلنة  ٢٠٠٣وقد أُنشئت منذ عام     . ١٩٥٦ وعام   ١٩٢٦إىل االتفاقيتني اخلاصتني بالرق لعام      

فمكافحـة االجتـار بالبـشر،      . خاصة مشتركة بني الوزارات تنشط حتت إشراف احلكومة       
بوصفها مسألة تدخل يف نطاق اختصاصات هيئات حكومية عديدة، تستلزم األخذ بنـهج             

تغطي الفترة  (لذلك، اعتمدت احلكومة خطة عمل ثالثة ملكافحة االجتار باألشخاص          . شامل
  ). ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩من 
لـذلك،  . ويصعب التحقيق يف حاالت االجتار بوجه خاص ألنه نادراً ما ُيبلغ عنها             -٨٩
 مد قانون يتعلق حبماية األشخاص املشمولني بإجراءات جنائية بغية محاية ضحايا االجتـار            اعُت

. وغريهم من األشخاص املتأثرين هبذه الظاهرة والذين يقبلون التعـاون يف إطـار التحقيـق              
ل للعديد من النصوص التشريعية جلمهورية كازاخستان املتعلقة        قح واملكمِّ ويعّرف القانون املنِّ  

، اجلرائم املتـصلة باالجتـار      ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢مبكافحة االجتار باألشخاص، املعتمد يف      
وعالوة علـى   .  وفقاً للمعايري الدولية، وينص على تشديد العقوبات اإلدارية املنطبقة         بالبشر

وفر هذا القانون لضحايا االجتار الذين خيالفون التشريعات املتعلقة باهلجرة احلماية من            ذلك، يُ 
  . الطرد بسبب ارتكاهبم خمالفةً إداريةً

تابعة لوزارة الداخلية بتنظيم محلـة      ودرءاً ألية جرائم تتعلق باالجتار، قامت أجهزة          -٩٠
 حاالت تتعلـق    ٦ بالكشف عن    ،٢٠٠٨مسحت، يف عام    " وقف االجتار  " حتت شعار  وقائية

 ٥ حاالت تتعلق باالجتار بأحداث، وحاليت اختطـاف، و        ٥باالجتار بأشخاص من الكبار، و    
دة  حـاالت تتعلـق بـالقوا      ١٠٧حاالت تتعلق باحلرمان من احلرية ألغراض االستغالل، و       
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وخالل النـصف   .  حاالت تتعلق بالتحريض على تعاطي البغاء      ٥واستغالل دور الدعارة، و   
  .  قضية تتعلق جبرائم االجتار١٤٧، فُتحت إجراءات جنائية يف ٢٠٠٩األول من عام 

وتساهم األجهزة الزجرية بنشاط، عرب وسائط اإلعالم، يف التعريـف بـإجراءات              -٩١
ففي . ون مع املنظمات غري احلكومية، بتنظيم محالت إعالمية       مكافحة االجتار، وتقوم، بالتعا   

 موضـوع تتعلـق     ٣٠٠ وسائط اإلعالم اإللكتروين الوطنية أكثر من        ت، تناول ٢٠٠٨عام  
 نشرهتا الصحافة الوطنيـة حـول        مقالة ٤٠٠  حنو مبسألة مكافحة االجتار بالشر، إضافة إىل     

  . املسألة هذه
 مشاريع اجتماعية كربى تـديرها منظمـات غـري          ومتّول الدولة يف الوقت الراهن      -٩٢

وتعد املساعدة االجتماعية لضحايا االجتـار، الـيت   . حكومية تنشط يف جمال مكافحة االجتار 
، من بني املسائل    وارئُتقدم بوجه خاص داخل مراكز استقبال متخصصة ملعاجلة حاالت الط         

وارد لتنفيذ مشاريع اجتماعيـة     ، تتلقى وزارة العدل م    ٢٠٠٩ومنذ بداية عام    . األشد إحلاحاً 
مدهتا ثالث سنوات هتدف إىل مكافحة االجتار باألشخاص، وتنفذ بالتعاون مع منظمات غري             
حكومية، وتستهدف بوجه خاص إنشاء مركز استقبال مؤقت ملعاجلة حـاالت الطـوارئ             

  . وتأهيل ضحايا االجتار، فضالً عن تنظيم محالت إعالمية

   والدينحرية الفكر والضمري  -الم   
حيق ملواطين كازاخستان وكذلك األجانب وعدميي اجلنسية ممارسة الـدين الـذي              -٩٣

وُيمنع . خيتارونه حبرية، وذلك على حنو فردي أو مجاعي، كما حيق هلم عدم اعتناق أي دين              
الدين، أو املشاركة أو عدم     من  وط على أي شخص حلمله على حتديد موقفه         غممارسة أي ض  
وتكون اجلمعيات الدينية . مة شعائر أو طقوس دينية، أو لدراسة أصول دين مااملشاركة يف إقا

  . مستقلة عن الدولة، وهي متساوية أمام القانون
عدد الرابطات واجلماعات الدينية اليت متثل أكثـر        ، جتاوز   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ويف    -٩٤
ـ    ٤ ٢٠٠ جمموعة عقائدية أو طائفة دينية،       ٤٠من   ويوجـد يف   . ات من الرابطات واجلماع

  .  مؤسسة للتعليم الديين٢٠كازاخستان أكثر من 
هم من املـسلمني، غـري أن       )  يف املائة  ٧٠حنو  (ومن املعلوم أن معظم الكازاخيني        -٩٥

ي شكل مـن األشـكال ممارسـة        انتشار اإلسالم بوصفه الدين املهيمن يف البلد ال مينع بأ         
  .األخرى األديان
 ٢ ٤٤١ إىل   ٤٦ارتفع عدد الرابطات اإلسالمية مـن       ومنذ استقالل كازاخستان،      -٩٦
األرثوذكسية الروسية مبقدار أربـع     للكنيسة  عدد اجلمعيات املمثلة    ة، يف حني تضاعف     رابط

، وتضاعف عدد اجلمعيات املمثلـة      ) مجعية ٢٩٣ إىل   ٦٢حيث تعدى هذا العدد من      (مرات  
، بينما ارتفع   ) مجعية ٨٦ إىل   ٤٢حيث تعدى هذا العدد من      (للكنيسة الكاثوليكية الرومانية    
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 مجعية، وتعدى عـدد     ٣٦٢ إىل   ١٦٨عدد اجلمعيات املمثلة للكنيسة املعمدانية اإلجنيلية من        
وارتفع عدد الرابطـات املمثلـة      .  مجعية ٦٦ إىل   ٣٦اجلمعيات املمثلة للكنيسة السبتية من      

  . رابطة١ ١٨٩ إىل ٥٢١للكنيسة الربوتستانتية من 
صحف واجملالت ذات الطابع الديين منعدمة متاماً يف كازاخستان،         بعد أن كانت ال   و  -٩٧

 منشوراً، وارتفـع    ٤٤الرابطات الدينية يبلغ اليوم      الصادرة عن    فإن عدد املنشورات الدورية   
 من املبشرين   ١٢ بلداً، مقابل    ٢٠ فرداً ينتمون إىل أكثر من       ٣٨٤عدد املبشرين األجانب إىل     

  .١٩٩٠فقط يف عام 
لدولة إجراًء وطنياً للمساعدة على التسجيل بغية تيسري عملية تـسجيل           ووضعت ا   -٩٨

يع العقبات اإلدارية اليت تعترض تلك مجهذا اإلجراء  ُيلغي  و. اجلماعات الدينية الصغرية احلجم   
سجيل اجلماعـات الدينيـة الـيت       اهليئات التنفيذية احمللية املكلفة بت     يف تعاملها مع     اجلماعات

  .ذلك تطلب
حيق ألحد التملص من واجباته املدنية باالستناد إىل دينـه، عـدا يف احلـاالت              وال    -٩٩

وجييز القانون للفرد أن يستبدل بأحد واجباته واجباً آخر ألسـباب           . املنصوص عليها قانوناً  
غري أنه ال يوجد قانون يتعلق باخلدمات . دينية، ولكن يف احلاالت املنصوص عليها قانوناً فقط   

  . الوفاء بالواجبات املدنيةعن عوضاً املُقدمة 
وإذ تعي كازاخستان أمهية إقامة حوار بّناء بني خمتلف األديان، بادرت إىل تنظـيم                -١٠٠

مجعت ممثلني بـارزين عـن الـديانات العامليـة          ) ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣يف  (مؤمترات  
سبة السياسة  وأكدت هذه املؤمترات مدى منا    . وقد أُنشئت هلذا احملفل أمانة دائمة     . والتقليدية

اخلارجية اليت تنتهجها كازاخستان، كما بّينت مدى فعالية النموذج الكازاخي الفريد مـن             
، أنشأت احلكومة واهليئات التنفيذيـة      ٢٠٠٠ومنذ عام   . نوعه يف حتقيق الوفاق بني األديان     

  .احمللية جلان اتصال ُتعىن بالتنسيق مع الرابطات الدينية
براز ما ُيرتكب من خمالفات للقانون يف هذا اجملال، ومعاجلتها          وجيري اختاذ تدابري إل     -١٠١

. وتوفري السبل الالزمة الستعادة املؤمنني املتضررين حلقوقهم، بغض النظر عن انتمائهم الديين           
وتتوىل رابطة ملراكز مساعدة ضحايا احلركـات الدينيـة املـدمرة تقـدمي املـساعدة إىل                

  . املتضررين ألشخاصا

   حرية االجتماع واالشتراك يف اجلمعيات السلميةاحلق يف  -ميم   
ملواطين كازاخستان احلق يف االجتمـاع، ويف تنظـيم اجتماعـات، وجتمعـات،               -١٠٢

ومظاهرات، ومسريات يف الشوارع، كما حيق هلم تنظيم إضرابات سـلمية دون اسـتخدام              
لدولة والنظـام   وميكن مبوجب القانون تقييد ممارسة هذا احلق هبدف ضمان أمن ا          . األسلحة

  . العام أو الصحة العامة، أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
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شرط تقدمي طلب هلذا الغرض، يف      لوختضع ممارسة احلق يف تنظيم اجتماعات سلمية          -١٠٣
موعد أقصاه عشرة أيام قبل التاريخ احملدد لتنظيم االجتماع، إىل اهليئة التنفيذية احمللية املختصة              

ر فيه وتبلغ قرارها بشأنه إىل املنظمني يف موعد أقصاه مخسة أيام قبل التـاريخ               اليت تتوىل النظ  
وتترتب على عدم التقيد هبذا اإلجراء عقوبة إدارية، على شكل غرامـة            . املذكور يف الطلب  

  .  يوماً، أو عقوبة بالسجن ملدة أقصاها سنة واحدة١٥مالية أو احتجاز إداري ملدة تصل إىل 
ة التنفيذية احمللية أن تقترح عقد أي اجتماع سلمي يف تاريخ أو مكـان              وميكن للهيئ   -١٠٤

ضـرورات  ومثل هذا التدبري ميكن أن متليه       . آخر غري التاريخ واملكان املذكورين يف الطلب      
األمن العام، أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم، أو ضمان السري العادي لوسائل النقـل، أو               

وتنص خطـة العمـل     . اطق اخلضراء واملنشآت املعمارية الصغرية    واملنالبىن األساسية   محاية  
 على إعداد قانون ينظم هذه املسائل، ٢٠١٢-٢٠٠٩الوطنية من أجل حقوق اإلنسان للفترة  

حيث سبق أن ُرفضت طلبات تتعلق بتنظيم مظاهرات دون مربر شرعي، أو بسبب مـسائل               
وتنص األحكـام   . سبق أن ُمنعت اجتماعات سلمية يف ضواحي املدن       شكلية بسيطة، كما    

اجلديدة الواردة يف مشروع القانون هذا على أن تنظيم اجتماع سلمي، مهما كان نوعه، مل               
  .يعد يستلزم احلصول على ترخيص مسبق، بل يكفي إبالغ السلطات بذلك

  احلق يف احلماية االجتماعية  -نون   
يت تتخذها الدولة يف جمال توفري اخلدمات االجتماعية اخلاصة مـن           اإلجراءات ال تنبع    -١٠٥

حرصها على تكريس مبادئ احترام حقوق اإلنسان، واإلنسانية، وتيسري احلـصول علـى             
  . باخلدماتنتفاع اخلدمات، وتكافؤ الفرص واملساواة يف اال

 عامـاً   ٦٣ء و  عاماً بالنسبة إىل النسا    ٥٨وُتصرف معاشات التقاعد اعتباراً من سن         -١٠٦
 مرأة أجنبت مخسة أطفال فأكثر وكّرست وقتها الكامل لتنـشئتهم         اوكل  . بالنسبة إىل الرجال  

وجيدر باملالحظة أن هـذا احلـق   .  عاما٥٣ًحىت بلوغ الثامنة من العمر ميكنها أن تتقاعد يف سن      
، ٢٠٠٩ توبرأك/ تشرين األول  ١ويف  . كان يقتصر يف السابق على النساء الالئي يعشن يف األرياف         

  .  شخصا١ً ٦٤٧ ٥٣٦كان عدد األشخاص املنتفعني مبعاشات التقاعد 
 ١٠وخالل السنوات العشر األخرية، ارتفع متوسط الدخل احلقيقي للسكان بنسبة             -١٠٧

يف املائة سنوياً، وتضاعفت املعاشات واإلعانات مبا يزيد على ثالث مرات، وتضاعفت منح             
، ارتفعـت االسـتحقاقات   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١ويف  . الدراسة مبقدار ست مرات   

 يف املائة، يف حني ارتفعـت املـنح واإلعانـات           ١٢االجتماعات املدفوعة من الدولة بنسبة      
  . يف املائة٢٥ يف املائة، وسجلت أجور املوظفني زيادة بنسبة ١١ بنسبة
ويف .  االجتماعيـة  وتساهم املنظمات غري احلكومية مسامهة قّيمة يف تنفيذ املشاريع          -١٠٨
، خصصت الدولة اعتمادات متأتية من امليزانية الوطنية مبقدار ستة ماليني مـن             ٢٠٠٩ عام
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لتنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي بالتعاون مـع        ) مليار تينجي (دوالرات الواليات املتحدة    
  . املنظمات غري احلكومية

االجتماعية للدولـة، ويف    ظيفة  لو، اعتمد القانون املتعلق با    ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان   -١٠٩
، اعتمد القانون املتعلق باخلدمات االجتماعية املتخصصة الذي        ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

يهدف إىل وضع منوذج حديث للخدمات االجتماعية املتخصصة وتوسيع نطاق سوق هـذه           
  .اخلدمات، وذلك باالستعانة بوجه خاص باملنظمات غري احلكومية

جزافية عـن مـيالد كـل طفـل     عالوة : التاليةعالوات وقت احلايل ال  وُتقدم يف ال    -١١٠
دون شروط تتعلق   (حىت عيد امليالد األول للطفل      عالوة األبوة   ؛  )شروط تتعلق بالدخل   دون(

؛ منحة لكل طفل يعيش على نفقة والديه حىت سن الثامنة عشرة بالنسبة إىل األسـر    )بالدخل
اجلزافية اليت تدفعها الدولـة عـن       العالوة  جلت  ، س ٢٠٠٩ويف عام   . ذات الدخل املتواضع  

 يف  ١١والدة كل طفل وكذلك املنحة املدفوعة عن كل طفل يعيش على نفقة والديه بنسبة               
 يوليـه / متـوز ١وذلك باالستناد إىل ارتفاع مؤشر احلـساب يف          (٢٠٠٨املائة مقارنة بعام    

  ). تينجي١ ٢٩٦ إىل ٢٠٠٩

  ةاحلق يف العيش يف بيئة سليم  - سني  
لقد كّرس الدستور حق كل فرد يف التمتع ببيئة سليمة، ويف تلقي معلومات موثوق                -١١١

 أي ضرر جسدي أو مادي يلحق به نتيجة         البيئة، ويف احلصول على تعويض عن     هبا عن حالة    
  .النتهاك حقه يف بيئة سليمة

ـ   ت   أُخذ ، فقد  كازاخستان طرفا يف اتفاقية آرهوس     ملا كانت و  -١١٢ ؤمتر مجيع توصيات م
  .نون البيئة اجلديد املعتمد مؤخرابعني االعتبار لدى وضع قا األطراف التفاقية آرهوس تقريبا

ىل حتـسني  إ بوجه خاصت اجلهود املبذولة سع، ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ويف الفترة ما بني     -١١٣
  .البيئةب املتعلقةأداء املوظفني املكلفني بالبت يف طلبات احلصول على املعلومات 

ثـر  األ يف مجيع مراحل تقييم       العام لتقييم البيئي ا سلطات شفافية إجراءات  وتكفل ال   -١١٤
 ملـف التخطـيط   وضع من األنشطة على البيئة، وأثناء هكل نشاط اقتصادي أو غرياملتوقع ل 
، وأثناء وضع مسودة املشروع، وأثناء تنفيذ املـشروع،          ذاهتا التخطيطعملية  ، وأثناء   املسبق

  .جلسات استماع مفتوحة للعامةعقد  اختاذ القرار من خالل كما ُيشرك السكان يف عملية
وافتتحت وزارة البيئة يف مدينة أترياو، بالتعاون مع مركز أصطنة التابع ملنظمة األمن               -١١٥

، مركزا يعىن باتفاقية آرهوس إلطالع      Eco-forumوالتعاون يف أوروبا واملنظمة غري احلكومية       
 وعـن  ،على املعلومات الكاملة واملوثوق هبا عن حالة البيئة نترنت،  إلاجلمهور، ال سيما عرب ا    

األنشطة اجلارية واملتوقعة اليت ميكن أن حتدث أثرا ملحوظا على البيئة، وعـن اإلمكانـات               
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 اتفاقية آرهوس، ال سيما     نصت عليها املتاحة للجمهور للطعن يف قرارات تنتهك احلقوق اليت         
  .ة من حبر قزوينيف حوض جاييك يف منطقة األورال القريب

 الوضع اإليكولوجي للمناطق املتضررة من      ال يزال وبالرغم من التدابري اليت اختذت،        -١١٦
احتمـال  كما أن   . معقدا) منطقة سيميباالتينسك ومنطقة ساحل حبر آرال     (الكوارث البيئية   

 هلـا    مسألة مل يوجد   إعادة موقع التجارب النووية يف سيميباالتينسك إىل النشاط االقتصادي        
نشاط الري على   ل مث إن استغالل شبكات مياه الري ألغراض هتيئة احمليط الطبيعي و           .حل بعد 

  . إىل إحداث حتوالت كبرية يف املساحات الطبيعيةى يف منطقة سري داريا أد النطاقواسعال
، ٢٠٢٠-٢٠١٠وجيري حاليا حبث مشروع برنامج كازاخستان املتعلق بالبيئة للفترة            -١١٧

ويف هذا السياق، اقُترح إنشاء آلية ترمي إىل . بغرض تدارك هذه املشاكل املختلفةالذي وضع  
واقُترح كذلك إنشاء مركز وطـين      . حتسني إدارة جمال محاية البيئة واستغالل املوارد الطبيعية       

، يضطلع مبهام رئيسية هـي وضـع        )داسيل دامو (إلدارة قطاع النفايات الصناعية واملرتلية      
 وهتيئة الظروف املواتية إلقامـة مـشاريع يف   ، وتنفيذ تدابري حلماية البيئة ،يةمشاريع إيكولوج 

  .جمال البيئة

  احلق يف التعليم   -عني   
والتعليم االبتدائي والثانوي إلزامي ويقدم جمانا يف       . احلق يف التعليم مكفول لكل فرد       -١١٨

ريقة الصحيحة، االلتحـاق    وحيق لكل فرد، بعد اجتياز املسابقة بالط      . مؤسسات التعليم العام  
أما التعليم املدفوع األجر . بالتعليم اجلامعي الذي مينح جمانا يف مؤسسات التعليم اجلامعي العام  

ستراتيجية الرئيسية لتنميـة    الوأحد احملاور ا  . فيمنح وفقا ملا حيدده القانون من طرائق ونظام       
التدريب، اليت تكتسب ب  فني   كفاءات املوظ  فضال عن  النظام التعليمي،    جعلكازاخستان هو   

  .مع املعايري الدولية ذات الصلةمنسجما 
 كازاخـستان يف املرتبـة      ٢٠٠٩ويضع تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعـام           -١١٩

مصرف أما  ).  يف املائة  ٩٩,٦(العاشرة من حيث معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني السكان          
سيوية وفقا ملؤشـر تعمـيم      تصنيفا للبلدان اآل   ٢٠٠٨م  يف عا الذي أجرى    ،التنمية اآلسيوي 

ووفقـا لليونـسكو،    . كازاخستان يف املرتبة األوىل بني بلدان القارة      فوضع  التعليم للجميع،   
من حيـث   )  بلدا ١٢٩من جمموع   ( املرتبة األوىل عامليا     ٢٠٠٩احتلت كازاخستان يف عام     

من حيث معدل   )  بلدا ١٧٧من جمموع    (مؤشر تعميم التعليم للجميع، واملرتبة الرابعة عشرة      
والكتابة، واملرتبة اخلامسة عامليا يف جمال إتقان مادة الرياضيات وفقـا لنتـائج   اإلملام بالقراءة   

 بشأن االجتاهات يف جمـال الدراسـات الدوليـة    ٢٠٠٧دراسة مقارنة دولية جرت يف عام  
يم ما قبـل املدرسـي والتعلـيم        وتعزى هذه النتائج اجليدة إىل أن التعل      . للرياضيات والعلوم 

وجيري العمل  . مراحل إجبارية وجمانية يف كازاخستان    )  عاما ١١(االبتدائي والتعليم الثانوي    
  .على جعل التعليم اإللزامي اثين عشر عاما
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 من املرافق الصغرية امللحقة مبدارس تقدم       ٦٧ روضة، و  ٥٨ويوجد يف كازاخستان      -١٢٠
وتـستقبل  .  مدرسة خاصة  ١١٥ مدرسة عامة، و   ٧ ٧٣٣ة، و تعليما سابقا للمرحلة املدرسي   

 ١٤٤ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العايل      .  يف املائة من جمموع التالميذ     ٩٩,٣املدارس العامة   
  . مؤسسة خاصة٨٩ مؤسسة عامة و٥٥مؤسسة، منها 

 عاما شـكال    ٢٤ إىل   ٥ يف املائة من الذين تتراوح أعمارهم ما بني          ٨٥ويتلقى حنو     -١٢١
 تلميذ، ومؤسسات التعلـيم قبـل       ٣٢٤ ٠٠٠أشكال التعليم، فتستقبل رياض األطفال      من  

ميذ، ومؤسسات التعلـيم العـايل       تل ٢ ٥٣٣ ٠٠٠ تلميذ، واملدارس    ٢٤٦ ٠٠٠املدرسي  
 طالـب،  ٤٩٩ ٠٠٠ طالب، واملعاهـد  ١١١ ٠٠٠ طالب، والثانويات التقنية   ٦٣٤ ٠٠٠

  . طالب١٢ ٠٠٠ومؤسسات الدراسات العليا 
تقوم سياسة الدولة يف جمال التعليم على مبدأ االندماج االجتماعي الكامل لألطفال            و  -١٢٢

وقـد اسـتحدثت هياكـل تربويـة        .  يف البلد  املعاقني، وهو ما يفسر تطور التعليم الشامل      
متخصصة لتكفل هلؤالء األطفال نفس احلقوق ونفس اإلمكانات اليت يتمتع هبـا األطفـال              

عـدد املؤسـسات التعليميـة      ويبلـغ   . ى التعليم اإللزامـي   اآلخرون يف جمال احلصول عل    
  . مؤسسة١٠١ املتخصصة

 يف املائة مـن     ٣٤فثمة  :  السكان دائما بتأهيل جيد يف علم احلاسوب       ويتمتع أفراد   -١٢٣
نترنت، إل يف املائة يستخدمون ا    ٢٠ عاما فأكثر يستخدمون احلاسوب بانتظام، و      ١٥البالغني  

  .اإلنكليزية اللغة يف املائة جييدون ١٢و
ويف هـذا اإلطـار،     . وتويل احلكومة العناية الالزمة لتطوير مؤسسات التعليم العايل         -١٢٤

 خمتربا ١٥ مليون دوالر إلنشاء ٢٥، مبلغا قدره ٢٠٠٨ و٢٠٠٧رصدت احلكومة، يف عامي 
مـشاريعهم   أستاذ جامعي لتمكينهم من إجنـاز  ٢٠٠  أفضلوتقّدم سنويا منحا إىل . جامعيا
وتقـدَّم هـذه    . ، ال سيما بإرساهلم يف دورات تدريبية إىل أحسن اجلامعات األجنبية          البحثية

 مؤسسة للتعليم   ٤٣وقد ُوضع، يف    .  دوالر، وفقا لعملية انتقائية    ١٨ ٠٠٠املنح، وهي مببلغ    
 يف نظام املنظمة الدوليـة  ISO 9000ار الدويل ـالعايل، نظام ملراقبة النوعية يليب شروط املعي

  .قاييسلتوحيد امل
 برنامج املنح   ١٩٩٤وحرصا على تكوين مهنيي املستقبل، أنشأ رئيس الدولة يف عام             -١٢٥

، وهي عبارة عن مبادرة تقوم على فكرة أساسية هي مساعدة           "Bolachak"الدراسية الدولية   
 على احلصول على تعليم نوعي يف اخلارج من أجل متكينهم مـن اإلفـادة               املتفوقنيالشباب  

وقد مسح هذا الربنامج، على مدى أربعة عشر عامـا،          . ذه التجربة لصاحل البلد   الحقا من ه  
 شخص من الدراسة يف أحسن جامعات العامل منها هارفارد وسـتانفورد           ١ ٧٠٠ألكثر من   

عدد من  ،  Bolachak، ُيقدم سنويا، يف إطار برنامج       ٢٠٠٥ومنذ عام   . وكامربيج والصوربون 
للمستفيد الضمان  بالنسبة   تشكل إىل حد ما      ، كازاخيني لشّبان  منحة ٣ ٠٠٠إىل  املنح يصل   

 يف  املتخرجني بفضل هذا الربنـامج    ويتوىل العديد من    . الرتقاء الوظيفي لتقلد أرقى املهن و   ل
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الوقت احلاضر مسؤوليات عالية يف اإلدارة ويف هيئات وطنية ودولية، وكذلك يف شـركات              
  . وطنية كربى، مسامهني بذلك يف تنمية البلد

تطبيقه تدرجييا  ستند إىل النظام األورويب ملعادلة الشهادات جيري        يتقييمي  مثة نظام   و  -١٢٦
ت الدولـة هلـذا     ورصـد . على تبادل البعثات الطالبية    التشجيع   يرمي إىل  ٢٠٠٩منذ عام   

وتـضطلع  .  دوالر ٧٠٠ ٠٠٠، أكثر من    ٢٠١١-٢٠٠٩الغرض، مبوجب ميزانيتها للفترة     
 االندماج يف عملية بولونيا من أجل املشاركة يف اجملال          بغرضكازاخستان حاليا بعمل حمدد     

  .التعليمي املوحد والتقّيد باملعايري الدولية يف هذا الصدد
 القسط األكرب من هذا اجلهـد  علما بأنومل تزل ميزانية التعليم تزداد سنة بعد سنة،       -١٢٧
 مليـار  ٤,٧نيـة التعلـيم   ، بلغت ميزا٢٠٠٨ويف عام   . لتعليم العام اإللزامي  لصص  خماملايل  

  .٢٠٠٧ يف املائة مقارنة بعام ٢٥,٧دوالر، أي بزيادة قدرها 
 مدرسـة  ١٠٠"وهناك مدارس عامة جديدة قيد اإلنشاء يف إطار الربنامج الـوطين       -١٢٨

افُتتح يف البلـد، يف ظـرف     قد  و. " مدرسة متمّيزة  ٢٠" والربنامج الوطين    " مستشفى ١٠٠و
  .  مستشفى١٢٥ مدرسة و٦١٦عشر سنوات، 

  احلق يف السكن الالئق  -فاء   
تشجع السلطات العامة املركزية واحمللية على بناء املساكن وهي تنفذ مشروعا وطنيا              -١٢٩

لك زاد جمموع   وبذ. حيظى باألولية يهدف إىل كفالة حق املواطنني يف احلصول على السكن          
  .ريفية مليون متر مربع، نصفها يف املناطق ال٢٤ب املساكن يف البلد 

، تنفذ احلكومة منـذ      على املدى الطويل   ولتمويل بناء املساكن والتشجيع على ذلك       -١٣٠
  . برناجما طويل األمد لتمويل بناء املساكن وتطوير نظام القروض العقارية٢٠٠٠عام 
) أي كازاخيو الشتات  (، الذي يتيح لألوراملان     "نوريل كوخ "ويتواصل تنفيذ برنامج      -١٣١

وتقدم الدولة دعما للشباب، وال سيما       .فضل نظام قروض بشروط تفضيلية    اقتناء مساكن ب  
، من املتوقع منح الـشبان املتخصـصني   ٢٠١٠واعتباراً من عام . فللعاملني منهم يف األريا 

الذين يقررون االستقرار يف منطقة ريفية للعمل قروضا بدون فوائد متّوهلا الدولة لتمكينهم من              
 مليون  ٩٥وسُيخصص هلذه املساعي زهاء     . ية انتقاهلم إىل الريف   اقتناء مساكن وتسهيل عمل   

  .دوالر على مدى ثالث سنوات
وتعتري القانون املتعلق بالسكن نقائص، جرى تداركها منذ ذلك احلني، وكانـت              -١٣٢

  .حتول دون استفادة األطفال احملرومني من الرعاية األبوية من سكن بتمويل من الدولة
، يف إطار برنامج مكافحة األزمـة االقتـصادية،         ٢٠٠٩يف عام   وخصصت الدولة     -١٣٣
ويف الـشهور   .  مليون دوالر إلعادة متويل القروض العقارية املمنوحة للخـواص         ٧٩٥قرابة  

 ١٤٢ومن املتوقع إجنـاز    .  مقترض مساكنهم  ١ ٥٠٠األوىل لتنفيذ هذا الربنامج، استلم حنو       
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 ٢٥ ٠٠٠ سيسمح بإسكان أكثـر مـن        ، وهو ما  ٢٠٠٩مشروعا عقاريا حبلول هناية عام      
  .مقترض يف شقق جديدة

  احلق يف تلقي مساعدة قانونية نوعية جمانا  -صاد   
وقد أقيمت شبكة من    . لكل فرد احلق يف احلصول على مساعدة قانونية ذات نوعية           -١٣٤

املراكز لتقدمي املشورة القانونية جمانا بتمويل من الدولة وذلك لتسهيل حصول األشـخاص             
نتمني إىل فئات اجتماعية حمرومة على مساعدة قانونية ذات نوعية، وتعتزم احلكومة تطوير             امل

ويف إطار إجناز املهمة االجتماعية     . هذه الشبكة وحتسني نوعية اخلدمات القانونية اليت تقدمها       
ة املنوطة بالدولة، يتوقع القيام بأعمال على املستويني الوطين واحمللي لتقييم نوعيـة املـساعد             

وقد ُعرض على الربملان مشروع . القانونية اجملانية اليت يقدمها احملامون املكلفون من قبل الدولة
  .قانون يعّدل ويكّمل بعض النصوص التشريعية املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونية ذات النوعية

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -قاف   
 للتوعية القانونية وتنمية الثقافة القانونية      ،٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  ،  لقد وضع برنامج    -١٣٥

ونشر التعليم والتثقيف القانوين يف أوساط املواطنني، واعتمد مبوجب املرسـوم احلكـومي             
ويرمي هذا الربنامج إىل حتسني الثقافة      . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ١١١٦ رقم

 القانونية، وتعزيز فعاليـة التعلـيم       القانونية لدى السكان، وتطوير أساليب ووسائل التوعية      
  .والتثقيف القانوين يف أوساطهم

 يف ،وقد بّين استطالع للرأي أجراه خرباء من رابطة علماء االجتماع يف كازاخستان       -١٣٦
 يف املائة من الـذين   ٥٢,٦ أن   ،"الرأي العام : حقوق اإلنسان يف كازاخستان   "إطار املشروع   

املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان     شخص يرون أن     ١ ٥٠٠مشلهم االستطالع البالغ عددهم     
من )  يف املائة  ٣٠,٧(وقال ثلث فقط    . يف كازاخستان  وإمكانيات محاية هذه احلقوق منعدمة    

إهنم راضون على نوعية املعلومات املتاحة املتعلقة حبقوق اإلنـسان          الذين مشلهم االستطالع    
 يف املائة منهم فلم يكـن هلـم رأي يف   ١٦,٧وعلى إمكانيات الدفاع عن هذه احلقوق، أما     

وُيستخلص من هذه النتائج أن من الضروري توعية السكان يف جمـال حقـوق              . املوضوع
ومن شأن املكتبة . اإلنسان واستحداث مراكز يف متناول عامة الناس من أجل التوعية القانونية

  .ا النوعالرقمية املتعلقة حبقوق اإلنسان أن تصبح مركزا إعالميا من هذ
لقد بدأت املكتبة الرقمية التابعة للجنة حقوق اإلنسان امللحقة برئاسة اجلمهوريـة              -١٣٧

، وهي تضع جمانا معلومات قانونية يف متناول سـكان      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٧أنشطتها يف   
ويندرج إنشاء هذه املكتبة متاما يف إطار عملية وضع خطة العمل الوطنية للدفاع عـن               . البلد
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 مكتـب وهذه املكتبة مثرة اجلهود املتضافرة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي و         . ق اإلنسان حقو
  . وجلنة حقوق اإلنسان امللحقة برئاسة اجلمهوريةليونسكو يف أملايتجمموعة ا
وهـي تتوجـه   . وتتميز هذه املكتبة الرقمية بتعددها اللغوي وبسهولة اسـتخدامها       -١٣٨

ات الريفية وإىل الفئات األكثر حرمانا من السكان، أي املعوقـون           بالدرجة األوىل إىل اجملتمع   
واملتقاعدون والنساء واألطفال والفقراء وسائر اجملموعات اليت مل تـتح هلـا الفرصـة قـط      

  .للحصول على املعلومات القانونية

  حقوق املرأة  -راء   
طنية لشؤون املرأة   تدخل املسائل املتعلقة حبقوق النساء يف نطاق اختصاص اللجنة الو           -١٣٩

ورية، والـيت مـضى علـى إنـشائها          امللحقة برئاسة اجلمه   والدميغرافيةوالسياسة األسرية   
  . سنوات عشر
وقد اعُتمدت خطة العمل الوطنية األوىل للنهوض بوضع املرأة يف كازاخـستان يف               -١٤٠
ة املتزوجـة   وصّدق البلد منذئذ على اتفاقييت األمم املتحدة بشأن جنسية املـرأ          . ١٩٩٩عام  

وتتيح منتديات النساء يف كازاخستان، اليت تعقد بـصورة         . وبشأن احلقوق السياسية للمرأة   
، مناقشة مشاكل الساعة اليت يثريهـا       ٢٠٠٩منتظمة، وكان خامس هذه املنتديات يف عام        

  .تطبيق السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
 لتعزيز املـساواة بـني      ٢٠١٦-٢٠٠٦راتيجية  لقد اعتمدت احلكومة وطبقت است      -١٤١

النساء يف جمال إدارة قدرات ويف هذا السياق، جيري باستمرار تعزيز . اجلنسني يف كازاخستان
وبذلك متكّنت عشرات اآلالف من النساء، الالئي استفدن من قـروض           . األعمال التجارية 

 مزرعة تديرها نـساء  ٦١، استفادت   ٢٠٠٨ويف عام   . ميّسرة، من إقامة مشاريع خاصة هبن     
ومنح صندوق الدعم املايل للزراعة قرابـة       . من قروض يف إطار تعاونيات للقروض الزراعية      

وأنشئ مركز للبحوث   .  مليون دوالر  ٢٠ قرض لنساء، بلغت قيمتها اإلمجالية حنو        ١٠ ٠٠٠
بيق وتتعاون كازاخستان عن كثب مع مؤسسات األمم املتحدة على تط         . يف القضايا اجلنسانية  

  .برنامج عمل بيجني لتحسني وضع املرأة
 يف املائـة،    ٥٨ومنذ إطالق هذه االستراتيجية، ارتفعت نسبة النساء املوظفات إىل            -١٤٢

وبلغت حاليا نسبة النـساء مـن       .  يف املائة  ٧والنساء الالئي يتقلدن مسؤوليات سياسية إىل       
  . يف املائة١٧,١ يف املائة، ومن نواب اجملالس احمللية ١٤نواب الربملان 

ويبقى متثيل النساء يف اهليئات السياسية ويف الشركات ضعيفا رغم مركزهن العـايل         -١٤٣
 للدفاع عـن    ٢٠١٢-٢٠٠٩وقد اقُترح يف خطة العمل الوطنية       . ينسبيا يف اجملتمع الكازاخ   

 يف املائة مـن النـساء يف اهليئـات         ٣٠حقوق اإلنسان يف كازاخستان، حتديد حصة بنسبة        
وجيري حاليا حبث هـذا     . هياكل إدارة األجهزة التنفيذية    يف   هنيلية الوطنية وزيادة متثيل   التمث
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 يف اجمللس الوطين،    باالقتراح يف إطار األعمال املتصلة مبشروع قانون، مقدم مببادرة من نوا          
وينتظر إقرار هذا النص قبـل  . يتعلق باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني النساء والرجال    

، متاشيا مع خطة العمل لتنفيذ بيان املهمة الذي عّبر عنه رئيس الدولـة              ٢٠١٠يوليه  /وز مت ١
  . لدى افتتاح الدورة الربملانية الثالثة من العهدة الرابعة٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١يف 

وتظل النساء عرضة لتمييز مبطَّن، وتعتزم احلكومة إيالء عناية مركزة ملكافحة هذه              -١٤٤
 .يف كازاخـستان  مشكلة الساعة   ، هلي   افحة العنف، ال سيما العنف املرتيل     مكإن  . الظاهرة

فوفقا لبيانات جلنة اإلحصاءات القانونية والتقارير اخلاصة الصادرة عن مكتب النيابة العامـة             
 حالة اغتـصاب وحماولـة      ٥٦٧،  ٢٠٠٩لكازاخستان، وقعت، يف النصف األول من عام        

 علـى  ٢٠٠٧ وعـام  ٢٠٠٨فترة ذاهتا من عـام   حالة يف ال٦٨١ و٦٨٠اغتصاب، مقابل   
ومن بني حاالت القتل وحماولة القتل املرتكبة خالل األشهر الستة األوىل مـن عـام           . التوايل
 منـهن كـّن     ٣٧ يف املائة منها ضد نساء،       ٢٤ حالة، ارتكب    ٨٠٠ والبالغ عددها    ٢٠٠٩
ـ           . قاصرات رتيل، وقـّدم   ويف هذا السياق، وضع مشروع قانون بشأن مكافحة العنـف امل

  .الربملان إىل
وجيري تنفيذ برنامج خاص يهدف إىل تقليص معدل الوفيات النفاسـية ومعـدل               -١٤٥

وقد أقيم مركز وطين علمي لألمومة والطفولة ومركز وطين إلعادة تأهيـل            . وفيات األطفال 
مج وتستفيد مجيع النساء بشكل دوري من الفحوص الطبية الوقائية يف إطار الربنـا            . األطفال

  .اخلاص ملكافحة سرطان الثدي

  حقوق الطفل  -شني   
حلمايـة  من ا  خمتلفة   يتمتع األطفال حبماية الدولة اليت وضعت آليات خمتلفة وأشكاال          -١٤٦
 ومثة يف كازاخستان قانون منفصل بشأن حقوق الطفل يتنـاول املـسائل             .قوق األطفال حل

 قانون جديد بشأن الزواج واألسرة،      ويبحث الربملان حاليا مشروع   . املتعلقة حبماية حقوقهم  
  ."٢٠١١-٢٠٠٧الربنامج اخلاص باألطفال يف كازاخستان، "كما تعكف احلكومة على تنفيذ 

يف التقريـرين   من النظـر    جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة       على إثر فراغ    و  -١٤٧
 ٢٠١١-٢٠٠٩هيـة   الدوريني الثاين والثالث لكازاخستان، أقر رئيس الدولة الوثيقة التوجي        

وقد أنشئت يف هذا اإلطار حماكم متخصصة لألحداث، . ألحداثخاص با نظام عدالة لتطوير
 إجياد حماكم من هـذا النـوع، وشـرطة          ةبغيومن املنتظر أن تبذل جهود يف وقت الحق         

  .الوطينقليم ث، وقسم للمراقبة القضائية ضمن نظام تطبيق األحكام يف كامل أحناء اإلالألحد
، تقدمي ٢٠٠٨ويتوخى القانون املتعلق باخلدمات االجتماعية اخلاصة، املعتمد يف عام       -١٤٨

مثل هذه اخلدمات، من قبل الدولة على وجه اخلصوص، ألشخاص يعيـشون يف ظـروف               
  .صعبة، كاليتامى واألطفال املعوقني واألطفال ضحايا سوء املعاملة
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 لفئات معينة من األطفـال يف       وحتدد الدولة يف كل عام حصص األماكن املخصصة         -١٤٩
مؤسسات التعليم العايل، مثل األطفال املعوقني واألطفال املنحدرين من األوساط الريفيـة،             

  .واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية
، ٢٠١٠ويبحث الربملان مشروع قانون يقضي بأن تقوم الدولة، ابتداًء مـن عـام                -١٥٠

راج عالوة شهرية آلباء أو أوصياء األطفال املعـوقني يعـادل           بزيادة مبالغ املنح العائلية، وإد    
  . مبلغها احلد األدىن للراتب، ورفع مبلغ العالوة اخلاصة املمنوحة لألسر الكبرية العدد

وقد ُعرض على الربملان مشروع قانون جديد متعلق بالزواج واألسرة يتضمن مسائل         -١٥١
على وجه اخلصوص دفع خمصصات النفقة      جديدة كفيلة بتحسني وضع األطفال، ومن ذلك        

 عاما، وحتمل ٢١لألطفال الذين يتابعون دراستهم بالدوام الدراسي الكامل إىل أن يبلغوا سن          
األشخاص االعتباريني املسؤولية عن التأخر يف دفع النفقة، ومنع أي مواطن من مغادرة البلد              

 وتشغل املسائل املتعلقـة بـالتبين،       .إن مل يثبت أنه دفع كامل مستحقات النفقة املترتبة عليه         
  .سيما التبين على الصعيد الدويل، حيزا واسعا يف مشروع القانون هذا ال

 طفال كازاخي اجلنسية    ٧٣٣، جرى تبين    ٢٠٠٨ووفقا لإلحصائيات املتاحة يف عام        -١٥٢
الواليات املتحدة، أكثر مـن نـصفهم       : من قبل رعايا أجانب، وباألخص من البلدان التالية       

 طفال من قبل مواطنني     ٣ ٢٧٧، بينما جرى تبين     )٥٩(، وبلجيكا   )١٤٩(، وإسبانيا   )٣٣٥(
ويرد يف مشروع القانون فصل خاص يتعلق بـالتبين يقـضي بعـدم       . كازاخيني داخل البلد  

إمكانية تبين األطفال الكازاخيني إال من قبل رعايا البلدان اليت تعهدت بـنفس االلتزامـات               
وقبل البدء يف   . هبا كازاخستان يف جمال محاية حقوق األطفال ومصاحلهم       الدولية اليت تعهدت    

أي نشاط، يتعني على أي هيئة تعىن بشؤون التبين أن حتصل وجوبا على تفويض من هيئـة                 
  .خمولة يف جمال محاية حقوق األطفال ومصاحلهم

 ٥١ ٢٩٤فمن جمموع   . وتويل السلطات الكازاخية األولوية ملنع حدوث حاالت اليتم         -١٥٣
 األبويـة  ، اخنفض العدد الرمسي لألطفال اليتامى أو احملرومني من الرعايـة       ٢٠٠٦لة يف عام    اح
  .٢٠٠٨ حالة يف عام ٤٦ ١٢٦، مث إىل ٢٠٠٧ حالة يف عام ٤٨ ٤٥٦ إىل

وقد وضعت احلكومة مشروع قانون يعدل ويكمل القانون املتعلق بقرى األطفـال              -١٥٤
واقُترح منح بيوت الشباب االستقاللية بغية توسـيع        . بذات الطابع األسري وبيوت الشبا    

  .اعي يف مؤسسات من هذا القبيلتمدائرة املستفيدين من برامج التأهيل االج
وقضى مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض النصوص التشريعية املتعلقة حبماية             -١٥٥

تشديد العقوبات اجلنائيـة    حقوق الطفل، والذي يعكف الربملان على النظر فيه بغية إقراره، ب          
اليت ترتكب ضد األطفال أو على إشراك األطفـال يف    االنتهاكات   واإلدارية اليت تفرض على   

  .ارتكاب انتهاكات
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  محاية الصحة العامة  –تاء   
ينص الدستور على أن لكل فرد احلق يف محاية صحته ويف أن يكفل له التمتع بقدر                  -١٥٦

أما اخلدمات الطبية مدفوعة . ة، وفقا للطرائق اليت حددها القانونمعني من الرعاية الطبية اجملاني
األجر املقدمة يف املؤسسات الطبية العامة أو اخلاصة أو املقدمة من قبل أشخاص ميارسـون               

  .مهنة الطب حلساهبم اخلاص فتحكمها القواعد اليت نص عليها القانون
يـدز يف    ملكافحة وباء اإل   ٢٠١٠-٢٠٠٦وقد ُنفذت، يف إطار الربنامج احلكومي         -١٥٧

مجهورية كازاخستان، تدابري ترمي إىل العمل على استقرار انتشار اإلصابة بفـريوس نقـص           
املناعة البشرية عند مستوى الوباء املتركز يف مناطق وفئات معينة ومن مث تفادي انتـشاره إىل     

ية، فقد استقر الوباء يف ووفقا لتقييم أجراه خرباء من منظمة الصحة العامل   . مستوى الوباء العام  
 ٠,١٥الوقت احلاضر عند مستوى الوباء املتركز وال يتجاوز معدل انتشار اإلصابة به نسبة              

يف املائة، أي أقل من املتوسط العاملي خبمس مرات وأقل من متوسط اإلصـابة يف أوروبـا                 
  .الشرقية وآسيا الوسطى بأربع مرات

صحي من منطلق احلرص على حتـسني نوعيـة         وقد اعتمد قانون الصحة والنظام ال       -١٥٨
واسُتحدث أسـلوب   . م تكنولوجيات متطورة  داخلدمات الصحية وتطوير نظام صحي يستخ     

ويتواصل تنفيذ برنامج لتطـوير     . جديد للتزويد باألدوية ومعايري وطنية فيما يتعلق بالعقاقري       
على أن نوعيـة    . دمطب األمراض القلبية واجلراحة القلبية وبرنامج لتحسني خدمات نقل ال         

تـثري إشـكاال، ال سـيما يف        خدمات الرعاية وفرص الوصول إىل هذه اخلدمات ال تزال          
  .النائية املناطق
ويكمن أحد أهم العناصر الرئيسية يف السياسة الصحية لكازاخستان يف كفالة جمانية              -١٥٩

ـ         للمرضـى  دمـة   املقدمات  بعض اخلدمات الطبية للمواطنني، ومنها املساعدة الطارئة، واخل
، )اخلدمات الطبية الصحية، والفحوص الطبية والتـشريح األساسـي         (الداخليني واخلارجيني 

وتقدم الدولة األدويـة    . والرعاية يف املستشفى وتلقي العالج يف املستشفى خالل يوم واحد         
  .الضرورية لألطفال دون اخلامسة وللحوامل جمانا

ستان إىل إطالة العمر املتوقع، وتقليص معـدل        وهتدف السياسة الدميغرافية يف كازاخ      -١٦٠
الوفيات، وزيادة معدل الوالدات، وضبط تدفقات املهاجرين، ومحايـة صـحة الـسكان             

وقد بلغ معدل   . وحتسينها، كما هتدف، على هذا األساس، إىل حتسني احلالة الدميغرافية للبلد          
 ١٠,٢٢معدل الوفيات  ، بينما بلغ    ٢٠٠٨ يف عام    ٢٢,٧٥ و ٢٠٠٧ يف عام    ٢٠,٧٩املواليد  
  . ٢٠٠٨ يف عام ٩,٧٤ و٢٠٠٧يف عام 
وتقدم خدمات الرعاية الطبية املتخصصة اليت تتطلب وسائل تقنية متطـورة علـى               -١٦١

أما العالج الداخلي يف مركز استشفائي وطـين فيعتمـد علـى          . املستوى الوطين واإلقليمي  
  .احلصص نظام
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عالجها يف كازاخستان إىل اخلارج للعالج،      ويرسل املرضى املصابون بأمراض يتعذر        -١٦٢
واستفاد من هذا الربنامج . "العالج يف اخلارج"يف إطار برنامج خصصت له ميزانية ضمن بند       

 شخصا خالل األشهر    ٥٥، و ٢٠٠٨ أشخاص يف عام     ١٠٣، و ٢٠٠٧ شخصا يف عام     ٨٢
ملرضى احملتاجني بيد أن هذا الربنامج ال يسمح بإسعاف مجيع ا      . ٢٠٠٩السبعة األوىل من عام     

  .ولذلك جيري النظر يف إجياد مراكز وعيادات مزودة بأكثر الوسائل التقنية تطوراً
، شرعت السلطات يف جتهيز املراكز الطبية تـدرجييا باملعـدات           ٢٠٠٥ومنذ عام     -١٦٣

وقد زاد معدل جتهيز هذه املراكز      . واألدوات الطبية وكذلك مبركبات النقل يف اجملال الصحي       
 شبان متخصصني للتـدريب يف      ١ ١٠٤، أرسل   ٢٠٠٥ومنذ عام   . ات مبرتني ونصف  باملعد

  .، أيضا متخصصون أجانب لزيارة كازاخستان للتدريس٢٠٠٦اخلارج، وُيدعى، منذ عام 
 للوقاية "٢٠١٦-٢٠٠٨من أجل أسلوب حياة صحي، "وقد اعتمد الربنامج الوطين   -١٦٤

 األقاليم واملقاطعـات فـروع تابعـة    وتوجد يف . من األمراض وإشاعة أسلوب حياة صحي     
  .للمركز الوطين املعين بإشاعة أسلوب حياة صحي املقام لتيسري هذه املساعي

  الصعوبات واإلجنازات  - سادساً 
تدرك كازاخستان متام اإلدراك أنه بالرغم من األمهية القـصوى الـيت تكتـسيها                 -١٦٥

سان فإن املشكلة الرئيسية تكمن يف تنفيـذ  املصادقة على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلن    
ويف سبيل مواجهة هذه املشكلة، ينبغي إعطاء زخم جديد للجنة احلكوميـة            . هذه الصكوك 

املشتركة بني الوزارات املعنية بالقانون اإلنساين الدويل والصكوك الدولية املتعلقـة حبقـوق             
 لتنسيق أنشطة أجهزة الدولة      بوصفها آلية  ٢٠٠٤اإلنسان؛ وهي اللجنة اليت أنشئت يف عام        

وتضع اللجنة التقارير   . املكلفة بتنفيذ االلتزامات الدولية اليت قطعتها كازاخستان على نفسها        
الوطنية بشأن تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صـّدقت عليهـا كازاخـستان،              

  .مسامهة بذلك يف وفاء كازاخستان بالتزاماهتا الدولية

  إلعدامعقوبة ا  -ألف   
 ٢٠١٢-٢٠٠٩بالرغم من األحكام الدستورية النافذة، فإن خطة العمل الوطنيـة             -١٦٦

للدفاع عن حقوق اإلنسان، اليت أقرها رئيس الدولة، توصي بالتصديق علـى الربوتوكـول              
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واهلادف إىل إلغاء عقوبـة             

  . التايل ال بد من مواصلة اجلهود الرامية إىل اإللغاء التدرجيي لعقوبة اإلعداموب. اإلعدام
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  محاية املعوقني  -باء   
  . عاما١٦ طفال دون ٤٥ ٥٨٢ معّوقا، منهم ٤٢٤ ١٤٩يوجد يف كازاخستان   -١٦٧
، أنشئت، بإيعاز من رئيس الوزراء، فرقة عمل مكلفـة بـصياغة            ٢٠٠٨ويف عام     -١٦٨

حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      هتيئة الظروف الالزمة لتطبيق اتفاقية      مقترحات ترمي إىل    
  .٢٠٠٨ديسمرب /والربوتوكول امللحق هبا اللذين وقّعت عليهما كازاخستان يف كانون األول

وجيدر التأكيد على أن الدولة ال تدخر جهدا يف سبيل استحداث اإلطار االجتماعي               -١٦٩
د نص القانون اخلاص باحلماية االجتماعية للمعـوقني        وبذلك، فق . الذي حيتاج إليه املعوقون   

على إجياد منوذج يتصل بعموم النظام القائم إلعادة التأهيل الطـيب واالجتمـاعي واملهـين               
  .، أصبح التأمني االجتماعي يف حالة عدم األهلية للعمل إجباريا٢٠٠٥ومنذ عام . للمعوقني
دارية اليت تعوق االعتراف الرمسي بوضـع        واختذت تدابري من أجل إزالة العراقيل اإل        -١٧٠

 ٤٤ إىل ٢٧وبذلك ُرفع عدد احلاالت املسجلة يف قائمة فئات القصور اجلسدي من  . املعوقني
  .عادة التصديق على األهليةحتديد أجل إلحالة، علما بأن فئة اإلعاقة قد أعيد حتديدها دون 

اجا كامال يف اجملتمـع وتقلـيص   واختذت تدابري للتشجيع على اندماج املعوقني اندم   -١٧١
 مراكز إلعادة تأهيل    ١٠ من املؤسسات الطبية الصحية العامة، و      ١٠٢ويوجد  . عبء اإلعاقة 

ـ أ وحدة للمساعدة االجتماعية املقدمة يف البيوت لألسر اليت تعـول            ١٣٠املعوقني، و  ال اطف
ويستفيد . عوقني قسم للمساعدة االجتماعية املقدمة يف البيوت للمسنني وامل        ٣٢١، و نيقمعّو

التركيبـات   إلعادة التأهيل، من املساعدة للحصول علـى         الفرديةاملعوقون، يف إطار الربامج     
االصطناعية وأجهزة تقومي األعضاء، واألدوات املعينة على احلركة، واألجهـزة املـساعدة،            
 واإلقامة يف مؤسسات العالج واالستراحة، وخدمات املتخصصني يف لغة اإلشارة وما مـن            

  .شأنه أن يعني على احلياة
وتعكف اجلماعات احمللية على    . واختذت تدابري لتسهيل حصول املعوقني على العمل        -١٧٢

)  يف املائة من جمموع مالك املوظفني      ٣(حتديد حصص من فرص العمل املخصصة للمعوقني        
واستحداث فرص عمل إضافية بفضل تنميـة روح املبـادرة باألعمـال احلـرة وبإقامـة                

  . صغرية يعمشار
ويف إطار القانون املتعلق بالرعاية االجتماعية والطبية والتربوية لألطفال املعـوقني،             -١٧٣

تقدم الدولة دعما متكامال هلؤالء األطفال يف اجملاالت االجتماعية والطبية والتربويـة منـذ              
وقد أقيمت هياكل متخصصة من نوع جديـد يف البلـد،           . والدهتم إىل بلوغهم سن الرشد    

، ومراكز إعـادة التأهيـل      )٥٦(ويتعلق األمر مبراكز االستشارات النفسية والطبية والتربوية        
، وعيـادات ملعاجلـة عيـوب       )١١٩(، وعيادات إعادة التأهيل النفسي والتربـوي        )١٥(

  ).٢٨٣( النطق
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ويتلقى آباء األطفال املعوقني الذين يعيشون ويدرسون يف البيوت وكذلك القّيمون             -١٧٤
وقد ُعرض على الربملان مشروع قانون ينص على تقـدمي          . ن عليهم مساعدة مادية   الشرعيو

  .٢٠١٠راتب هلؤالء األشخاص ابتداًء من عام 
وقد أنشئ، بالتعاون مع منظمات غري حكومية، جملس حكومي للتنسيق يف جمـال               -١٧٥

تماعية الـيت   احلماية االجتماعية املمنوحة للمعوقني ُيعىن بوضع توصيات بشأن احلماية االج         
  .تقدم للمعوقني وبشأن إدماجهم يف اجملتمع إدماجا كامال

  مكافحة البطالة  - جيم  
تتمثل إحدى املهام الرئيسية احلالية للدولة يف مكافحة البطالة اليت بلغ معدهلا يف الربع    -١٧٦

  . يف املائة٦,٣ نسبة ٢٠٠٩الثالث من عام 
االستقرار اليت اختذهتا احلكومة يف السنوات األخرية ومن بني التدابري الرامية إىل حتقيق   -١٧٧

ـ  ٢٠٠٩اعتمادها استراتيجية من أجل العمالة يف األقاليم خصصت هلا يف عام             ا قـدره   مبلغ
فقد بات أمرا   . آثار إجيابية يف إحداث   وقد بدأت هذه اإلجراءات بالفعل      .  مليار دوالر  ١,٣
 ية وأرباب العمل الرئيـسيني هبـدف إنقـاذ        اجلماعات احملل مع  إبرام الدولة اتفاقات     شائعا

 مشروع استثماري يف    ٥ ٠٠٠وجيري تنفيذ أكثر من     . الوظائف، ال سيما وظائف الشباب    
هذه وقد مسح تنفيذ    . ٢٠٠٩ منصب عمل يف عام      ٣٩٣ ٠٠٠األقاليم، كما استحدث حنو     

دوامة التراجـع االقتـصادي وبتحـسني الوضـع يف العديـد مـن              وقف  باالستراتيجية  
  .االقتصاد اعاتقط

فقد تلقـت املؤسـسات     . لقد استفاد أصحاب املشاريع الكازاخيون من دعم كبري         -١٧٨
 ٢ ٥٠٠ل اوأوجدت املؤسسات الصغرية واملتوسطة     .  مليون دوالر  ٨٩٣املتوسطة والصغرية   

وخالل الربع األول والثاين .  منصب عمل يف اجملموع    ٤ ٧٠٠اليت استفادت من هذا الربنامج      
ويضع اخلرباء  .  يف املائة  ١٩، زاد إنتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة        ٢٠٠٩من عام   

مـن حيـث فعاليـة    رابطة الدول املستقلة الدوليون كازاخستان يف املرتبة األوىل بني بلدان       
  .سياستها يف جمال مكافحة األزمة

ستوى التـأهيلي   وتظل زيادة إنتاجية العمل، وحتسني نوعية التعليم املهين، ورفع امل           -١٧٩
للمختصني الكازاخيني تشكل مسائل الساعة، علما بأن الدولة قد رصدت قرابة املليار دوالر             

  .هلذا الغرض خصيصاً

  مكافحة الفساد  -دال   
حددت الدولة لنفسها هدفا يف جمال مكافحة ظواهر الفساد يتمثـل يف التـصدي                -١٨٠

 ١٩٩٨لق، اعتمدت كازاخستان يف عام ومن هذا املنط. النتهاكات حقوق اإلنسان واملواطن  



A/HRC/WG.6/7/KAZ/1 

GE.09-17128 32 

وأنشئ . يتاقانون مكافحة الفساد، وهي اخلطوة األوىل من نوعها منذ تفكك االحتاد السوفي           
زيادة على ذلك الوكالة املعنية مبكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية واللجنة الرئاسية ملكافحة            

ألمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة     اتفاقية ا ، صّدقت كازاخستان على     ٢٠٠٨ويف عام   . الفساد
  .املنظمة عرب احلدود الوطنية

، وقع رئيس الدولة على املرسوم املتعلـق بالتـدابري          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ويف    -١٨١
التكميلية الرامية إىل تكثيف احلملة ملكافحة اجلرمية والفساد وزيادة حتسني العمل الحتـرام             

قدر ما هو ضروري بـالنظر إىل مقتـضيات         الشرعية يف كازاخستان، وهو عمل مناسب ب      
  .اإلصالح اإلداري والتحوالت اجلارية يف هذا اجملال

وتشارك األحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم وممثلو عـدة             -١٨٢
  .شرائح يف اجملتمع يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة الفساد

ة هذه اآلفة مكافحة فعالة يتطلب على الدوام حتسني          التجربة تبّين أن مكافح    على أن   -١٨٣
 حتقـق يف جمـال      مـا ورغم  . آليات الوقاية وقمع أعمال الفساد واستحداث آليات جديدة       

لتأكيد على  من غري املمكن حىت اآلن ا     ،  ال ميكن إنكارها  جناحات   من   مكافحة هذه الظاهرة  
فاإلحصائيات املتعلقة باملخالفات   . وفعالة يؤدي عمله بصورة كاملة   أن نظام مكافحة الفساد     

املرتبطة بالفساد تظل سلبية، وهلذا السبب فإن كازاخستان مستعدة ليس لتبـادل جتربتـها              
فحسب بل أيضا لبحث أساليب مكافحة الفساد اليت أثبتت جناعتها يف بلدان أخـرى مـن                

  .العامل وتطبيقها

  العدالة  -هاء   
 القضائي، وذلك يف إطار العمل الذي تـضطلع         تعتزم الدولة مواصلة حتسني نظامها      -١٨٤

وقد ُعرض  .  بشأن السياسة يف اجملال القانوين     ٢٠٢٠-٢٠١٠به يف سياق الوثيقة التوجيهية      
على الربملان مشروع قانون يعّدل ويكّمل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون            

غرض من هذا النص هو حتديث النظـام        وال. اإلجراءات املدنية هبدف حتسني النظام القضائي     
القضائي عن طريق حتسني خمتلف اهلياكل، وتعزيز مبدأ احملاكمة احلضورية، وتيسري فـرص             

وقد توخت كازاخستان إجياد نظام قضائي أفـضل ذي ثـالث           . جلوء املواطنني إىل القضاء   
عدهلا وهي خمتصة   واجملالس القضائية اليت ت    يف الدرجة األوىل حماكم املقاطعات       تأيتدرجات،  

بالبت يف القضايا املدنية واجلنائية يف الدرجة االبتدائية، وتأيت يف الدرجة الثانية حماكم األقاليم              
يف واجملالس القضائية اليت تعدهلا وهي تنظر يف القضايا يف درجيت االستئناف والنقض، أمـا               

ية مقتصرة حصرا على إعـادة      الدرجة الثالثة فتأيت احملكمة العليا لكازاخستان املخولة بصالح       
  . النظر يف القضايا من باب الرقابة اإلشرافية
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ويف . ، تصدر األحكام اجلنائية من قبل جمالس قـضائية مبحلفـني          ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٨٥
 قضية، ونطقت يف ثالث منها بأحكـام        ٣٦، فصلت جمالس قضائية مبحلفني يف       ٢٠٠٧ عام

 قضية فصل فيها، أما ٤٢ة أشخاص من جمموع ، أبرئت ساحة مخس٢٠٠٨ويف عام . بالرباءة
 قضية فصل   ٣٤ فأبرئت ساحة تسعة أشخاص من جمموع        ٢٠٠٩يف النصف األول من عام      

وقد ُعرض على الربملان مشروع تعديالت يهدف إىل متكني أي شخص متهم من احلق              . فيها
كمة مبحلفني، مبا يف تقدمي التماس يف أي مرحلة من مراحل احملاكمة بالفصل يف قضيته أمام حم        

وقد أنشئت حماكم لألحداث وحماكم عـسكرية       . يف ذلك يف مرحلة حتديد ترتيبات احملاكمة      
  .وحماكم اقتصادية وحماكم إدارية

  :وتعتزم الدولة مواصلة تطوير القضاء اجلنائي، ال سيما عن طريق اخلطوات التالية  -١٨٦
  السابقة للمحاكمة؛تبسيط اإلجراءات اجلنائية، وباألخص تبسيط اإلجراءات •

 تطوير العمل التشريعي الذي خيص التحقيق األويل وحتديد جمال هذه املرحلة؛ •

هتيئة الظروف الالزمة اليت متكن من اللجوء على نطاق أوسع إىل تدابري اإلكراه غري           •
 احلبس، ومنها اإلفراج بكفالة؛

 األطـراف  األخذ التدرجيي بآليات عدالة إصالح الضرر على أساس التصاحل بـني    •
 والتعويض عن الضرر الذي يكون قد حلق بطرف من األطراف؛

إمكانية توسيع فئات القضايا اجلنائية اليت ميكن حتريك اإلجراءات أو توجيه التهم             •
 ؛)مدنية وعامة(املتعلقة هبا عن طريق دعوى مدنية أو خمتلطة 

  مبحلفني؛التوسيع التدرجيي لفئات القضايا اجلنائية اليت تبت فيها احملاكم •

مواصلة حتسني الترتيبات اليت متكّن األشخاص املشتبه فيهم أو املتهمني، وكـذلك             •
 .الضحايا والشهود، من االستفادة من مساعدة قضائية ذات نوعية

 :وتركز السياسة الوطنية املتعلقة باجملال اجلنائي على احملاور التالية  -١٨٧

 اليت ال تشكل خطرا اجتماعيا كبريا؛مواصلة املساعي للعدول عن جترمي املخالفات  •

تشديد العقوبات اليت يتعرض هلا اجلاين يف حالة ارتكابه جرمية يف حـق شـخص                •
قاصر، أو اشتراكه مع عصابة أو غريها من اجملموعات املنظمة يف ارتكاب جرمية،             

 أو يف حالة العود إىل اجلرمية؛

  من احلرية؛توسيع جمال تطبيق األحكام اليت ال تنطوي على احلرمان •

 تطبيق مبدأ النسبية على مجيع األحكام اليت تنطق هبا احملاكم؛ •

 إدراج تدابري إكراه جديدة؛ •

 .مواصلة تقليص جمال تطبيق عقوبة اإلعدام تدرجييا •



A/HRC/WG.6/7/KAZ/1 

GE.09-17128 34 

  مكافحة التطرف واإلرهاب  -واو   
لقد أثبتت عمليات ضبط تدفقات اهلجرة عدم فاعليتها وهو ما سـاهم يف جعـل                 -١٨٨

وطين مكانا لعبور املهاجرين غري الشرعيني الذين يستفيدون من خدمات شـبكات            اإلقليم ال 
  .غالبا ما تديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية والعاملة على إشاعة التطرف

وختضع احلياة الدينية للبلد لتأثريات خارجية تزداد قوة شيئا فشيئا، لدرجة أن أخطر               -١٨٩
د باتت تنبع من حتركات وافدين أجانب سعيا لنشر أفكار دينية غـري             التهديدات احملدقة بالبل  

ونظرا للوضع اجلغـرايف للبلـد      . تقليدية ذات طبيعة هدامة، ال سيما أفكار الرتعات املتطرفة        
وللجهل بالظواهر الدينية يف أوساط السكان، فإن تنامي أشـكال التطـرف يف اجملتمـع،               

  .سيما بني الشباب، غري مستبعد وال
ويف ظل هذا السياق، ُبذلت جهود معّينة يف سبيل حتسني التشريعات واآللية الوطنية               -١٩٠

ملكافحة التطرف، وهو ما يفترض حتديد أسباب هذا التهديد والظروف اليت تـشجع علـى               
وجتري االستعدادات من أجل التصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة           . انتشاره ومن مث إزالته   

د أنه ينبغي العمل، بالشراكة مع هيئات وهياكل اجملتمع املدين، علـى            بي. ملكافحة اإلرهاب 
توسيع رقعة املسعى اإلعالمي والتوعوي الرامي إىل غرس الشعور بنبذ التطرف لدى السكان             

  .والشباب بصفة خاصة

  األولويات واملبادرات الوطنية  - سابعاً  
جمال احلد من الفقر، واحلصول     لقد حققت كازاخستان األهداف اإلمنائية لأللفية يف          -١٩١

. على التعليم االبتدائي، والنهوض حبقوق املرأة، كما أحرزت تقدما كبريا يف جماالت أخرى            
وال جمال ألن تركن كازاخـستان  . وقطعت كازاخستان أشواطا كبرية يف ظرف قصري نسبيا 

ليت تظـل تنتظـر     فثمة كم كبري من املشاكل امللحة ا      . إىل إجنازاهتا، بل تنوي مواصلة عملها     
وعلى أية حال، هناك حترك     . مث إن إرساء الدميقراطية عملية هلا بداية ولكن ال هناية هلا          . احلل

جذري، أراده البلد ورئيس الدولة، بدأ منذ األيام األوىل لنيل االستقالل، وهو راسـخ وال               
ادة القانون ومحاية   لبس فيه، وجينح إىل إرساء دميقراطية أكثر تطورا، ُتعطى فيها األولوية لسي           

  .حقوق وحريات كل فرد من أفراد اجملتمع
ومن منطلق حرص رئيس الدولة على زيادة حتسني آلية محاية حقوق اإلنسان، وافق               -١٩٢

وهذه اخلطة عبـارة    .  للدفاع عن حقوق اإلنسان    ٢٠١٢-٢٠٠٩على خطة العمل الوطنية     
ي أول وثيقة ذات بعـد وطـين   عن برنامج شامل يهدف إىل حتسني محاية هذه احلقوق، وه       

  .توضع على اإلطالق يف بلد من بلدان آسيا الوسطى
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، وافق رئيس الدولة على الوثيقة التوجيهية اجلديـدة         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤ويف    -١٩٣
، وهي حتدد احملـاور الرئيـسية   ٢٠٢٠بشأن سياسة كازاخستان يف اجملال القانوين حىت عام     

  .نظيمية يف جمال حقوق اإلنسانللمساعي الرامية إىل وضع قواعد ت
وتواصل كازاخستان حتسني وضع املنظمات غري احلكومية، ودعـم اجلمعيـات،             -١٩٤

  .وتعزيز آليات الدفاع عن حقوق اإلنسان
وتعتزم الدولة هتيئة الظروف املواتية إلبراز ما يف مبادرات املـواطنني مـن قيمـة،                 -١٩٥

  .سيما عن طريق احلكم الذايت احمللي ال
وستتخذ كازاخستان تدابري ترمي إىل حتسني اخلدمات العامة املقدمة للـسكان وإىل             -١٩٦

  ).عملية الوساطة(حتسني آلية محاية حقوق اإلنسان بواسطة املنظمات غري احلكومية 
ويف إطار اقتصاد السوق، ستسعى السياسة االجتماعية للدولة إىل توسيع جمال تطبيق              -١٩٧

ية، واستخدام أدوات مالية مأمونة قائمة واستحداث أدوات جديدة         أدوات الشراكة االجتماع  
لتعزيز صناديق التقاعد، وحتسني احلماية االجتماعية ملختلف شرائح املواطنني، ال سيما تلك            

  .الشرائح اليت تشكل املساعدات االجتماعية مورد قوهتا الوحيد
اإلنـسان يف    للدفاع عـن حقـوق       ٢٠١٢-٢٠٠٩وتوصي خطة العمل الوطنية       -١٩٨

كازاخستان بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وستعاجل هـذه            
املسألة من زاوية احلرص على تعزيز حقوق وحريات املواطنني يف كازاخستان مبجرد االنتهاء             

  .من االستعدادات الالزمة لتلك اخلطوة
اطنني على حقوقهم وحتـسني     وستواصل كازاخستان العمل على حسن إطالع املو        -١٩٩

نترنت، يف أوساط الـسكان،     إلنوعية املعلومات القانونية اليت تبثها وسائط اإلعالم، مبا فيها ا         
وتعزيز البحث العلمي يف جمال القانون الذي يشكل أكثر اجملاالت اهتماما بالنـسبة للحيـاة         

  .اليومية للمواطنني

  خالصة  - ثامناً  
 ومبادئ الدميقراطية تقليد راسخ يف ربوع كازاخـستان         إن محاية حقوق اإلنسان     -٢٠٠

، وهي ظاهرة يعرفها املؤرخون جيـدا،       "دميقراطية السهوب "ذلك أن   . ويف تاريخ شعبها  
يعود أصلها إىل املعايري القانونية اليت ظهرت يف كازاخستان يف القرون الوسطى، والـيت              

رد من أفراد اجملتمعات احمللية عـرض    تتخذ دائما صبغة املفاهيم التقليدية اليت تتيح لكل ف        
آرائه على السلطة القائمة بشأن املسائل اليت متس مباشرة مصاحل أي شخص أو مجاعة من             
األشخاص، مشاركني بذلك يف الدفاع عن حق من أهم حقوق اإلنسان واملواطن أال وهو              

 بعـد عـدة     مث إن شعب كازاخستان، ومبجرد استعادته الستقالله      . احلق يف حرية التعبري   
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قرون من اهليمنة االستعمارية، أعلن، يف الدستور الذي أقره يف استفتاء عـام، أن إقامـة            
  .دولة دميقراطية حيكمها القانون يشكل اهلدف الرئيسي ملسارها املستقبلي

وقد بذلت كازاخستان قصارى جهودها إلجناز إصالحات معقدة مع احلفاظ على   -٢٠١
وبعد ما يقرب من عشرين عامـا مـن         . سي واالقتصادي استقرارها االجتماعي والسيا  

االستقالل، ال يزال مشروعها السياسي حيظى باعتراف يليق به من جانب اجملتمع الدويل،             
كما يشهد على ذلك بدرجة كبرية، من مجلة أمور أخرى، انتخاب كازاخستان لرئاسـة              

  .٢٠١٠منظمة األمن والتعاون يف أوروبا خالل عام 
 عن إرساء أهم عناصر الدميقراطية والتحرر السياسي أداء الربملـان ذي            وقد نتج   -٢٠٢

الغرفتني املتسم باملهنية عمله على أحسن وجه، وإنشاء سلطة قضائية مـستقلة وجهـاز              
تنفيذي، وإقامة نظام التعددية، وكفالة حرية التعبري وتكوين مجعيات، ومنـع الرقابـة،             

  .مات غري احلكوميةوتكاثر وسائط اإلعالم املستقلة واملنظ
وتنتهج كازاخستان هنجا ليرباليا يف اجملال الديين وهنجـا متـساحما إزاء مجيـع                -٢٠٣

وبفضل التقيد الصارم هبذا اخليار، يـسود يف كازاخـستان املتعـددة            . الطوائف الدينية 
القوميات واملتعددة الطوائف السلم والوئام، يف حـني مل تـزل تنميتـها االجتماعيـة               

ية تزدهر وعالقاهتـا مـع شـركائها تتعـزز مـن منظـور مجيـع احملـاور                 واالقتصاد
  .واجليوسياسية اجلغرافية
وحتتاج كازاخستان إىل عمليات تقييمية صرحية وموضوعية وحتليلية ملـساعدهتا            -٢٠٤

على حسن إدراك ظروف حياة شعبها واحتياجاته، وعلى حسن تنسيق اجلهود اليت تبذهلا             
  . جلميع الكازاخينيبغية حتسني نوعية احلياة

وتعرب حكومة كازاخستان عن تقديرها العميق للتعاون الذي يقدمه هلا جملـس              -٢٠٥
وستسعى كازاخستان إىل توسـيع  . حقوق اإلنسان يف سبيل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان    

وتعزيز تعاوهنا الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحرياته، وستواصل يف إجراء حـوار             
ء يف إطار اجمللس، وستعمل على تعزيز املشاركة املتعددة األطراف يف مجيـع             منصف وبنا 

  .آليات االستعراض الدوري الشامل

        


