
(A)   GE.09-17328    171209    211209 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير /شباط١٩-٨جنيف، 

 ة حلقوق اإلنـسان وفقــاً     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامي        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  كازاخستان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة              
 ملتحدة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم ا        ةمبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول       

ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             ـوال يتضم . الرمسية ذات الصلـة  
وهـو  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية            

ورة منهجية يف وذُكرت بص. يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
وقد روعي يف إعداد التقريـر أن وتـرية         . حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف        . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      
ن هذا التقرير ال جيمع     اـوملا ك .  إن كانت ال تزال صاحلـة     االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة    

سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز               
لتفاعل أو  املنخفض ل ستوى  املأو  /بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و           

  .التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -والً أ  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 هليئات املعاهدات احملددة

 نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٨٢أغسطس / آب٢٦ ال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشك

 - ال يوجد  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوحد ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

 - نعم ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠

 - ال يوجد ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

اء على مجيـع أشـكال      الربوتوكول االختياري التفاقية القض   
  التمييز ضد املرأة

  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٤
  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة ضروب املعاملة

  -  ال يوجد  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢

 - ال يوجد ١٩٩٤أغسطس / آب١٢ اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجب املادة     ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٠
  سنة ١٩: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         
  واد اإلباحيةاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف امل

  -  ال يوجد  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٤

  ال): ٣١املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول     

  ال): ٣٢
والربوتوكول االختيـاري،  وتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        الرب: ت األساسية اليت مل تنضم إليها كازاخستان      املعاهدا

يالثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذو                    
  ).٢٠٠٨توقيع فقط يف عام (والربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية األخرية ) ٢٠٠٨توقيع فقط يف عام (اإلعاقة 

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 ال ائية الدولية نظام روما األساسي للمحكمة اجلن

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٦(ات األساسية ملنظمة العمل الدويلاالتفاقي

 ال فحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية اليونسكو ملكا
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، وجلنـة القـضاء علـى التمييـز     )٧(بينما رحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     -١
 وجلنـة مناهـضة التعـذيب بتـصديق         )٩( وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      )٨(العنصري

يف  شجعت كازاخستان على النظر      ،كازاخستان على أهم الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان      
كمـا  . التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم  

دعيت كازاخستان إىل النظر يف التصديق على االتفاقية املتعلقة حبقـوق األشـخاص ذوي              
، ونظام رومـا    )١٠(اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        

، فضالً عن الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل        )١١(حكمة اجلنائية الدولية  األساسي للم 
ولفتت املفوضية السامية لشؤون الالجئني النظر إىل أن    . )١٢(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

 املتعلقـة   ١٩٥٤ قد حثت كازاخستان على االنضمام إىل اتفاقية عام          )١٣(جلنة حقوق الطفل  
 املتعلقـة خبفـض حـاالت انعـدام         ١٩٦١ص عدميي اجلنسية واتفاقية عام      بوضع األشخا 

  .)١٤(اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أخذت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة علماً بوضع مشروع قانون بشأن املساواة               -٢

 تـضمني   يف احلقوق وتكافؤ الفرص لكنها طلبت إىل كازاخستان، يف مجلة أمور، أن تكفل            
مشروع القانون تعريفاً للتمييز يتماشى مع املادة األوىل من االتفاقية، ويشمل كالً من التمييز              
املباشر وغري املباشر، وميتد إىل التمييز الذي متارسه عناصر فاعلة يف القطاعني العام واخلاص،              

  .)١٥(وأن ُتعجِّل بسن هذا القانون

  سي حلقوق اإلنسان واهليكل األسا،اإلطار املؤسسي  -جيم   
 احلكومة على النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية ٢٠٠٧شجعت املفوضة السامية يف عام   -٣

وميكن أن  . بينة يف مبادئ باريس   املقوية ومستقلة معنية حبقوق اإلنسان وفقاً للمعايري الدولية         
 حتسني   أساساً إلنشاء مؤسسة من هذا القبيل تساهم يف        ، القائمة ،تشكل مؤسسة أمني املظامل   

الحظت جلنة مناهضة التعذيب، بقلق، أن والية مفـوض     . )١٦(محاية حقوق اإلنسان يف البلد    
ال ختوله سلطة التحقيق يف اإلجراءات اليت يتخـذها مكتـب           ) أمني املظامل (حقوق اإلنسان   

  .)١٧(املدعي العام
، بإنـشاء جلنـة حقـوق الطفـل يف     ٢٠٠٧ورحبت جلنة حقوق الطفل، يف عام       -٤

ستان، إالّ أهنا قالت إهنا ما زالت تشعر بالقلق ألن والية هذه اللجنة قد تكون حمدودة                كازاخ
، وهو أمر سلطت عليه منظمة األمـم        )١٨(نتيجة إنشائها حتت إشراف وزارة التربية والعلوم      

  .)١٩(٢٠٠٩الضوء يف عام ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة 
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  التدابري السياساتية  -دال   
  .)٢٠(، بوضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان٢٠٠٧ السامية، يف عام رحبت املفوضة  -٥

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢١(ملعاهدةهيئة ا
  ر تقريرـآخ

 قُدم وُنظر فيه
ــات ــر مالحظ آخ

 اإلبالغحالة  رد املتابعة ختامية

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
 العنصري 

الرابع واخلامستأخر تقـدمي التقريرين     - ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠٠٣أكتوبر/تشرين األول
 ٢٠٠٧سبتمرب /منذ أيلول

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

اسُتلم التقريـر األويل يف تـشرين - -  -
 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

ـ /اسُتلم التقرير األويل يف متوز     - -  - لجنة املعنية حبقوق اإلنسانال هيولي
٢٠٠٩ 

جلنة القضاء على التمييز ضـد      
 املرأة

الثالـثحيل موعد تقدمي التقريرين      - ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٥مارس /آذار
 ٢٠١١والرابع يف 

نوفمرب/تشرين الثاين   ٢٠٠٦يونيه /حزيران جلنة مناهضة التعذيب 
٢٠٠٨ 

حيل موعد تقدميـه يف
ديسمرب/كانون األول 

٢٠٠٩ 

الثالـث يفحيل موعد تقدمي التقرير     
 ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع يف - ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٦أغسطس /آب جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل   
 باشـتراك  االختيـاري املتعلـق  

  األطفال يف الرتاعات املسلحة 

نـوفمرب/تشرين الثـاين  
٢٠٠٥  

ستدرج املعلومات يف التقرير الرابع  - ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
الذي حيل موعد تقدميه يف كـانون

  ٢٠١١ديسمرب /األول
 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل   

االختياري املتعلق ببيع األطفـال     
ــتغالل  ــال واس ــاء األطف وبغ

  ل يف املواد اإلباحيةفاـاألط

ينـاير/كانون الثاين   ٢٠٠٤يوليه /متوز
٢٠٠٧  

ستدرج املعلومات يف التقرير الرابع  -
الذي حيل موعد تقدميه يف كـانون

  ٢٠١١ديسمرب /األول
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  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة   -٢

  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة
 ١٧ إىل   ١١(املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني           تعلقة بآخر البعثاتخر الزيارات أو التقارير املآ

 واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغـريه       )٢٢()٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 ٥(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو العقوبة   من ضروب املعاملة    

قـضايا  ، واخلبرية املستقلة املعنية ب    )٢٣()٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤إىل  
  )٢٤()٢٠٠٩يوليه / متوز١٥ إىل ٦(األقليات 

املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف             الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
مستوى معيشي مناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا الـسياق           

  )٢٠٠٩يوليه /متوز(
    ا بعدالزيارات اليت طُِلب إجراؤها ومل ُيتفق عليه

إىل أشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، مع التقـدير،            التعاون أثناء البعثات/التسري
التعاون الذي أبدته السلطات أثناء اإلعداد لبعثتها وأثنـاء القيـام           

وشكر املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب حكومـة          . )٢٥(هبا
  .)٢٦( وأثناءهاكازاخستان لتعاوهنا الكامل قبل الزيارة

    متابعة الزيارات
 رسالة تتعلق، يف مجلة     ١٥االستعراض، أرسلت   خالل الفترة قيد     الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة

تـسع  ردت احلكومة على    و. أمور، مبجموعات معينة وأربع نساء    
  . يف املائة من الرسائل املرسلة٦٠ أي على ما ميثل ،سائلر

 اسـتبياناً   ١٦ردت كازاخستان على ثالثة استبيانات من أصـل         )٢٧(ى االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود عل
، ضمن  )٢٨(أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

  )٢٩(اآلجال احملددة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
. )٣٠(٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املفوضـية يف عـامي      قدمت كازاخستان تربعات مالية إىل        -٦

آسيا الوسطى إجراء دراسة عن احلق يف الـسكن         لشؤون  وطلب املكتب اإلقليمي للمفوضية     
وعقد املكتب حلقة دراسية مع اجلهـات صـاحبة         . ٢٠٠٨الالئق يف كازاخستان يف عام      

يب وغريه  املصلحة يف كازاخستان حول تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذ         
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية املتعلقـة حبقـوق          أو العقوبة   من ضروب املعاملة    

  .)٣١(تفاقيةاألشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري هلذه اال
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  ب التطبيقالدويل الواج

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن كازاخستان أخذت           ٢٠٠٧يف عام     -٧

ببعض التدابري ولكنها قالت إهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار املواقف األبوية والـصور   
الرجل يف األسرة ويف اجملتمع يف      النمطية العميقة اجلذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة و        

كازاخستان، وهي مواقف وصور تتجلى يف اخليارات التعليمية املتاحة للمرأة، ووضع املـرأة             
كما أعربت  . يف سوق العمل، واخنفاض مستوى مشاركتها يف احلياة السياسية واحلياة العامة          

  . )٣٢(رسيةاللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود الصور النمطية يف الكتب املد
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري عدم وجـود قـضايا    ٢٠٠٤ويف عام     -٨

 الحظـت   ،وعلى حنو مماثل  . )٣٣(حمالة إىل احملاكم خبصوص التمييز العنصري يف كازاخستان       
، أن بعض املـسؤولني احلكـوميني       ٢٠٠٩اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، يف عام        

وعلى العكس من ذلك، تشعر اخلبرية املـستقلة        . دم وجود متييز يف اجملتمع    يفسرون ذلك بع  
بالقلق ألن عدم وجود قضايا متييز قد يكون دليالً على عدم كفاية اإلطار التشريعي، وعـدم        

  .)٣٤(وجود آليات مستقلة وفعالة تتيح لألفراد تقدمي الشكاوى، وعدم ثقة اجلمهور يف العملية
الطفل عن تقديرها للجهود اليت بذلتها كازاخستان وشجعتها        وأعربت جلنة حقوق      -٩

على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري وحثتها على             
الكف عن استخدام مفردات تنطوي على وصم لألطفال املصابني بإعاقات واألطفال الـذين       

  .)٣٥(يولدون خارج إطار الزوجية
، أفاد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بأنـه علـى            ٢٠٠٩ويف عام     -١٠

الرغم من وجود تشريع حيظر التمييز ضد األشخاص املدمنني على املخدرات واألشـخاص             
. )٣٦(املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، ما زالت هذه اجملموعات الضعيفة تتعرض للتمييز           

لطفل إىل وصم األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة ، أشارت جلنة حقوق ا٢٠٠٧ويف عام 
  .)٣٧(اإليدز، مبا يف ذلك إىل قضايا اهلجر/البشرية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
، بوقـف تطبيـق عقوبـة اإلعـدام يف          ٢٠٠٧رحبت املفوضة السامية، يف عام        -١١

  .)٣٨(اًكازاخستان وشجعت على إلغاء هذه العقوبة كلي
، بـأن   ٢٠٠٩وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف هناية زيارته يف عام              -١٢

تعدل كازاخستان القانون حبيث يعترب التعذيب جرمية جسيمة يعاقب عليها بالعقوبات املناسبة 
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وحبيث يتطابق تعريف هذه اجلرمية تطابقاً كامالً مع التعريف املنـصوص عليـه يف اتفاقيـة                
  .)٤٠(٢٠٠٨وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلة يف عام . )٣٩(هضة التعذيبمنا
وخلص املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن اللجوء إىل التعذيب وسوء املعاملة   -١٣

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      ٢٠٠٨ويف عام   . )٤١(يتجاوز، بال شك، احلاالت املعزولة    
ر ورود ادعاءات تتعلق بلجوء املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، بـصورة           قلقها إزاء استمرا  

متكررة، إىل التعذيب وسوء املعاملة، مبا يف ذلك التهديد باالعتداء اجلنـسي واالغتـصاب،              
أو معلومات تستخدم كأدلـة يف الـدعاوى        " اعترافات طوعية "وذلك، يف الغالب، النتزاع     

ملوظفون معايري النجاح احملددة بعدد اجلرائم اليت جيدون حـالً          اجلنائية، حبيث يستويف هؤالء ا    
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب، يف مجلة أمور، بأن تطبق كازاخستان هنجاً يتمثل يف             . )٤٢(هلا

عدم التسامح مطلقاً مع استمرار مشكلة التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية             
 خالل تغيري نظام تقييم أداء احملققني حبيث يتم القـضاء علـى أي              أو املهينة، مبا يف ذلك من     

  .)٤٣(حافز يدعو إىل احلصول على اعترافات
وذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أيضاً أن من املستحيل إثبات مدى التقيد               -١٤

قـال إنـه   باملهلة القصوى البالغة ثالث ساعات من املرحلة األوىل من احلرمان من احلرية، و          
تلقى الكثري من االدعاءات اليت تفيد بأن األجهزة املكلفة بإنفاذ القوانني تستخدم الـساعات              

وأوصت جلنة  . )٤٤(النتزاع االعترافات بواسطة التعذيب   ) غري املسجل (األوىل من االحتجاز    
مناهضة التعذيب بأمور منها أن تسارع كازاخستان إىل تطبيق تدابري فّعالة لـضمان عـدم               

خضاع الشخص الحتجاز غري معترف به يف الواقع، وتوفري مجيـع الـضمانات القانونيـة               إ
األساسية، عملياً، جلميع األشخاص املشتبه فيهم خالل احتجازهم، ومتكني مجيع األشخاص           

  .)٤٥(احملتجزين من الطعن يف احتجازهم من خالل طلب أمر مثول أمام احملكمة
هضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقـة        ، أعربت جلنة منا   ٢٠٠٨ويف عام     -١٥

باللجوء إىل التعذيب أو سوء املعاملة يف مرافق العزل اخلاصة باالحتجاز املؤقت ومرافق العزل              
اخلاصة بالتحقيق، وخباصة يف سياق العمليات املتعلقة باألمن ومكافحـة اإلرهـاب علـى              

وأوصت جلنة مناهضة التعـذيب     . من القومي املستوى الوطين واإلقليمي اليت تقوم هبا جلنة األ       
بأن تنقل كازاخستان مرافق االحتجاز والتحقيق اخلاضعة حالياً لسلطة وزارة الداخلية أو جلنة  
األمن القومي إىل وزارة العدل وأن تضمن إعطاء جلان الرصد العمومية حقاً غري حمـدود يف                

  .)٤٦(إجراء زيارات غري معلن عنها هلذه املرافق
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء انتشار العنف املمـارس                -١٦

واشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن هذه املشكلة منتشرة علـى             . )٤٧(ضد املرأة 
نطاق واسع داخل األسرة وإىل حقيقة أن مشروع القانون املتعلق بالعنف األسري مل يعتمـد             

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على اإلسـراع يف سـن             . )٤٨(دةمنذ سنوات عدي  
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وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تعتمـد كازاخـستان           . )٤٩(مشروع القانون 
  .)٥٠(قانوناً بشأن العنف األسري متتثل به بصورة كاملة للمعايري الدولية هبذا الشأن

وق الطفل عن قلقها إزاء عدم حتقيق تقدم حـىت          ، أعربت جلنة حق   ٢٠٠٧ويف عام     -١٧
اآلن يف خفض العدد الكبري من األطفال الذين هجرهم أبواهم واألطفال املشردين، وعـدد              

وأعربت عـن   . األطفال الذين يودعون يف مؤسسات، واألوضاع القائمة يف هذه املؤسسات         
ى الكثري من األطفال الذين يفتقرون قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بأنه يتم إلقاء القبض عل        

إىل رعاية أبويهم، وال سيما األطفال الذين هجرهم أبواهم، وإيداعهم يف نفس املرافق املغلقة              
ويف عـام   . )٥١(اليت يودع فيها األطفال املشتبه يف ارتكاهبم جرماً جنائياً أو املتهمني بارتكابه           

 أنه تلقى باستمرار ادعاءات تفيد بتعـرض        ، ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      ٢٠٠٩
األحداث للضرب وسوء املعاملة على يد األجهزة املكلفة بإنفاذ القوانني يف املرحلة األولية من     

وفيمـا  . )٥٢(االعتقال، ولكن أيضاً يف مؤسسات أخرى تابعة لوزارة الداخلية ولوزارة العدل          
لى سوء املعاملة والعقـاب املهـني يف        نوهت جلنة حقوق الطفل باجلهود املبذولة للقضاء ع       

املدارس الداخلية ودور الرعاية ومراكز التوقيف ألجل التحقيق ومراكز االحتجاز، أعربـت            
وعـالوة  . عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن هذه التصرفات القاسية واملذلة ما زالت قائمة 

يت تتحدث عن التنمـر واإلهانـة       على ذلك، تشعر جلنة حقوق الطفل بالقلق إزاء التقارير ال         
وأسفت جلنة حقوق الطفل لعدم وجود حظـر       . )٥٣(واالبتزاز يف أوساط األطفال يف املدارس     

قانوين صريح للعقاب البدين يف رعاية الطفل لدى كفيل أو قريب، ويف املدارس العـسكرية               
لرغم من أشكال   ومكان العمل، وألن األطفال ما زالوا يتعرضون يف الواقع للعقاب البدين با           

  .)٥٤(احلظر القانوين القائمة يف بعض اجملاالت
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الـشديد إزاء انتـهاكات            ٢٠٠٧ويف عام     -١٨

حقوق أطفال الشوارع، واألطفال الذين يعتربون مواطنني أجانب أو الـذين ينتمـون إىل              
ر بالبشر ولالسـتغالل االقتـصادي      أقليات إثنية، وإزاء سهولة تعرض هؤالء األطفال لالجتا       

كما أعربت عن قلقها ألنه ال يزال هناك عدد كبري من األطفال القابلني للتأثر              . )٥٥(واجلنسي
من الناحية االجتماعية الذين يعملون يف جماالت منها صناعة التبغ والقطـن، أو كخـدم يف                

قيقـة أن اسـتغالل     ، سلطت منظمة اليونيسيف الضوء على ح      ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٦(املنازل
األطفال واالجتار هبم هو نشاط مومسي يزداد خالل فترة الطقس الدافئ عندما يبدأ العمـل               

وأخذت جلنة حقوق الطفل وجلنـة      . )٥٧(الزراعي ويصبح املشردون عرضة ملتَّجرين حمتملني     
 )٥٨(أةالقضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز ضد املر            

إال أن جلنـة  . علماً بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت تتخذ ملكافحة االجتار بالبـشر   
القضاء على التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء استمرار االجتار بالنساء والبنات، وجلنة              

مل غـري   القضاء على التمييز العنصري أعربت عن قلقها بوجه خاص لكون هذا االجتار يش            
وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا ما زالت تشعر بالقلق، بوجـه           . )٥٩(املواطنني واألقليات اإلثنية  



A/HRC/WG.6/7/KAZ/2 

9 GE.09-17328 

خاص، إزاء االدعاءات القائلة بتواطؤ موظفي الدولة يف االجتار وألن الفساد يقـضي علـى               
  .)٦٠(فعالية التدابري الوقائية

   القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة  -٣  
 إىل ادعاءات متكررة تفيـد بـأن بعـض          ٢٠٠٧أشارت املفوضة السامية يف عام        -١٩

القرارات القضائية تتخذ، فيما يبدو، بناًء على دوافع سياسية، وشددت على ضرورة تعزيـز              
، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، أيضاً، إىل         ٢٠٠٩ويف عام   . )٦١(استقالل القضاء 

باعاً بأن القضاة حاضرون رمسياً، يف مراحل معينة من اإلجراءات اجلنائية، للموافقة            أن مثة انط  
من دون مناقشة على قرارات املدعي العام بدالً من أن يهتموا بالوصـول إىل احلقيقـة وأن                 
يتابعوا بصورة جدية االدعاءات املتعلقة بالتعذيب، وإىل أن الفساد، الذي يعترب على نطـاق              

وعلى الرغم من أن املقرر اخلاص أقر بأن        . )٦٢(، هو عامل آخر يعيق إقامة العدل      واسع متوطناً 
اإلفالت من العقاب غري كلي، فقد وجد أن اآلليات القائمة اخلاصة بتقدمي الشكاوى غـري               

ويقع عبء اإلثبات على الضحية اليت ُيزعم أهنا تعرضت لسوء املعاملة، وبالتـايل، ال              . فعالة
وحدد أيضاً ثغرات هامة فيما يتعلق بالتزامات       . وى أقلية ضئيلة من اجلناة    حتال إىل القضاء س   

  .)٦٣(الدولة يف جمايل التعويض ورد االعتبار
، أن عـدم قيـام      ٢٠٠٩والحظ املقرر اخلاص، خالل الزيارة اليت أجراها يف عام            -٢٠

حملامني باختـاذ أي  املدعني العامني والقضاة وموظفي وزارة العدل والعاملني يف اجملال الطيب وا          
. )٦٤(إجراء بصدد االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة ييسر ارتكاب أعمال التعذيب          

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تواصل كازاخـستان، علـى سـبيل             ٢٠٠٨ويف عام   
نائب األولوية، جهودها الرامية إىل إصالح نظام النيابة العامة، بغية احلد من الدور املهيمن لل             

العام يف مجيع مراحل العملية القضائية وتأمني توازن أكثر إنصافاً بني األدوار املوكلة لكل من               
؛ وأن تتخذ خطوات فورية لضمان أن ُيحـتج يف          )٦٥(املدعي العام وحمامي الدفاع والقاضي    

ن ، وأ )٦٦(الواقع العملي بأي دليل يتم احلصول عليه بواسطة التعذيب يف أي إجراءات قضائية            
  .)٦٧(توفر لضحايا التعذيب التعويض واجلرب وترد إليهم اعتبارهم

وقال املقرر اخلاص إنه ما زال يشعر بالقلق إزاء النهج املتبـع بـشأن الـسياسات                  -٢١
واملمارسات املتعلقة بالسجون، الذي يركز بوجه عام تركيزاً شديداً على العقاب، مبا يف ذلك 

د بالفعل االتصاالت بالعـامل     ظم عقاب تقيّ  اللجوء إىل نُ  طويلة و ملدد  إصدار أحكام بالسجن    
وذكرت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً أهنا ال زالت تشعر بالقلق إزاء حـاالت             . )٦٨(اخلارجي

ذُكر أن السجناء قاموا فيها بتشويه جسدهم بصورة مجاعية كشكل من أشكال االحتجـاج            
تطـوير نظـام    يرمي إىل مواصلة    اجماً  وأوصت بأن تعتمد كازاخستان برن    . على سوء املعاملة  

املؤسسات اإلصالحية والسجون، جلعله يتطابق تطابقاً كامالً مع املعايري الدنيا املوحدة ملعاملة            
السجناء، وبأن تنشئ دائرة صحية مستقلة عن وزاريت الداخلية والعدل إلجـراء فحـوص              

  .)٦٩(نية وبناء على طلبهماإلفراج عنهم، وذلك بصورة روتيوعند للمحتجزين عند اعتقاهلم 
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، ركزت منظمة اليونيسيف االنتباه على التزام كازاخستان بإنـشاء   ٢٠٠٩ويف عام     -٢٢
وأقرت احلكومة مفهـوم    . نظام لقضاء األحداث ال جييز احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري          

تطوير نظام قضاء األحداث واعتمدت خطة عمل وأدارت حمـاكم األحـداث املخصـصة              
، أوصت جلنة حقوق الطفل بـأن تتخـذ         ٢٠٠٧ ويف عام    .)٧٠(ت شرطة األحداث  ووحدا

  .)٧١( تدابري عاجلة جلعل نظام قضاء األحداث يتفق كلياً مع أحكام االتفاقيةنكازاخستا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
ان أن تنفـذ     إىل كازاخست  ٢٠٠٧طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام            -٢٣

سـنة لكـال    ١٨ب بشكل كامل القوانني املتعلقة بالزواج واألسرة واليت حتدد سن الـزواج         
 .)٧٢(اجلنسني، وأن تعتمد تدابري ترمي إىل مواءمة الزواج الديين والزواج العريف مع االتفاقيـة             

، ذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أهنا مـا زالـت             ٢٠٠٩ويف عام   
ساورها مشاعر قلق بشأن إصدار شهادات زواج للزوجني من دون تقدمي الوثائق الالزمة أو              ت

  .)٧٣(تسجيل مكان اإلقامة
 ٢٠٠٨وذكرت اليونيسيف أن جمموع عدد األطفال الذين كانوا مودعني يف عـام               -٢٤

 طفل كانوا حمرومني    ١٧ ٥٠٠ أطفال، منهم    ٧٦ ٣٠٨لدى مؤسسات التعليم والرعاية بلغ      
وقالت إن ضآلة املوارد وتعقد اإلجراءات يعيقان الكفالة، وإن التبين ميثل           . عاية األبوين من ر 

وأبرزت اليونيسيف الثغـرات القائمـة يف       . قضية أخرى جيب التركيز عليها بصورة عاجلة      
 تالسياسات والتشريعات الداخلية ويف جماالت الرصد ومتابعة عمليات التبين ورأت أهنا جماال  

 وأشارت إىل أنه يتعني إيالء قدر أكرب من االهتمام إىل فصل األطفـال     .)٧٤(لقلقتبعث على ا  
 وإىل وضع برامج جمتمعية توفر نوع املساعدة املتاحة يف مرافق اإلقامة اجليدة             )٧٥(عن أسرهم 

لألطفال الذين ميكن أن يستفيدوا من هذه املساعدة من غري أن تكون هناك حاجة إىل فصلهم 
  .)٧٦(تمعاهتمعن أسرهم أو جم

  حرية التنقل  -٥  
سلطت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني الضوء على حقيقة أن قوانني   -٢٥

اهلجرة واألجانب تنص على فرض قيود معينة على حرية التنقل، إذ إهنا تفرض يف الواقع قيوداً    
ؤقتة وبسبب عدم على طاليب اللجوء وعلى الالجئني بسبب وضعهم كأجانب مقيمني بصفة م

إمكانية احلصول على وثائق هوية بالنسبة لألشخاص الذين ال حيملون وثائق أصدرهتا بلداهنم             
  .)٧٧(األصلية أو ال يستطيعون استخدام هذه الوثائق
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة العامة 

، أن كازاخـستان    ٢٠٠٩الحظت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، يف عام           -٢٦
وفّرت درجة عالية من االنسجام فيما بني املعتقدات ومن احلرية الدينية للديانات املعترف هبا              

 تقليدية يف   غري أن أولئك الذين يعتنقون معتقدات تعترب غري       . كديانات تقليدية أو أرثوذكسية   
ومنهم شهود يهوه، واملعمدانيون، واإلجنيليون، واتباع السيانتولوجيا، وأشكال اإلسالم     (البلد  

وقد تلقت معلومات بـشأن     . عطوا نفس احلريات  يشعرون أهنم مل يُ   ) غري املعترف هبا وغريها   
  .)٧٨(وجود قواعد لتسجيل اجلماعات الدينية ختالف أحكام الدستور والقواعد الدولية

، الحظت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وجـود          ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧
، أما اليونسكو فقـد أشـارت إىل أن         )٧٩(جمتمع مدين نشط، وإن كان غري ممثل متثيالً كافياً        

اجملتمع املدين مل يتكون بصورة كاملة وأن املؤسسات والتقاليد الدميقراطية ما زالـت غـري               
 شجعت املفوضة السامية احلكومة علـى ضـمان حيـز    ٢٠٠٧ ويف عام   .)٨٠(متطورة متاماً 

وأعربت عن األمل يف أن تؤدي أية       . دميقراطي وتسهيل عمل اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم      
إصالحات يف قوانني وسائط اإلعالم وعمل املنظمات غري احلكومية إىل زيادة حريتها ال إىل              

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي          وأعرب   .)٨١(فرض قيود على أنشطتها   
 وذكر فيها أن إحـدى احملـاكم        ٢٠٠٧والتعبري عن مشاعر القلق يف رسالة وجهها يف عام          

، إلقدامـه   ةاحمللية يف أملايت حكمت على أحد الصحفيني بالسجن ملدة سنتني، كفترة اختباري           
وشجعت املفوضة السامية على إلغـاء       .)٨٢("إهانة شرف وكرامة رئيس كازاخستان    "على  

وشددت على أمهية تـشجيع    . احلكم املتعلق بالقذف والتشهري اجلنائي املطبق ضد الصحفيني       
قيام وسائط إعالم وقطاعات جمتمع مدين مستقلة وقوية من أجل مواصلة حتسني حالة حقوق              

  .)٨٣(اإلنسان يف البلد
 يف املائة من موظفـات الدولـة        ٥٤وأبرزت اليونيسيف حقيقة أن النساء يشكلن         -٢٨

 ويف  .)٨٤( يف املائة منهن مناصب تنطوي على اختاذ قـرارات         ١٠ولكن ال تشغل سوى نسبة      
، شجعت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة كازاخستان على التعجيـل باعتمـاد             ٢٠٠٧عام  

 الفرص والقاضي وتنفيذ املقترح الوارد يف مشروع القانون املتعلق باملساواة يف احلقوق وتكافؤ
دة  يف املائة يف املؤسسات السياسية، وعلى اختاذ تدابري مطر٣٠بتأمني متثيل للنساء ال يقل عن    

أخرى، تشمل تدابري خاصة مؤقتة، لإلسراع يف زيادة متثيل املرأة بشكل كامل وعلـى              
  .)٨٥(قدم املساواة يف اهليئات اليت ُتشغل وظائفها باالنتخاب والتعيني

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن التمثيل اإلثـين يف            ٢٠٠٤م  ويف عا   -٢٩
مؤسسات الدولة ال يطاق النسبة الـيت متثلـها خمتلـف اجلماعـات اإلثنيـة يف سـكان                  

، أشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليـات إىل أن          ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٦(كازاخستان
ومن شأن انتخاب أعضاء    . ذات الصفة التمثيلية الشرعية   مجعية الشعب تفتقر إىل طابع اهليئة       
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اجلمعية من ِقَبل كل جمموعة من جمموعات األقليات مباشرة، دون اإلشـارة إىل الرابطـات               
الثقافية غري القائمة على مبدأ التمثيل، أن يعزِّز إىل حد كـبري إمكانـات هـذه اجلمعيـة                  

ات األقلية عن مشاعر اإلحباط لعدم      وأعرب أشخاص ينتمون إىل بعض مجاع     . )٨٧(وشرعيتها
مشاركة هذه اجلماعات مشاركة ذات معىن يف احلياة السياسية ويف اختاذ القرارات بـشأن              

وذكر بعض أفراد هذه اجلماعات أهنم ال ُيعيَّنون لشغل مناصب رفيعـة            . القضايا اليت متسها  
عات نسبة عاليـة مـن      على املستوى اإلقليمي، حىت يف األماكن اليت تشكل فيها هذه اجلما          

وختصص هذه املناصب بوجه عام ألفراد أكرب مجـاعتني مهـا الكازاخـستانيون             . السكان
  .)٨٨(والروس، وتتوىل احلكومة املركزية تعيني من سيشغلها

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومواتية  -٧  
 التابعـة   ،اقيات والتوصيات ، أشارت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتف      ٢٠٠٨يف عام     -٣٠

 إىل انتهاكات مزعومة حلريات النقابات على الصعيد العملي، وال سيما    ،ملنظمة العمل الدولية  
. تدخل أصحاب العمل يف الشؤون واألنشطة الداخلية للنقابات ورفضهم املساومة اجلماعية          

  .)٨٩(وطلبت اللجنة إىل احلكومة إجراء حتقيق مستقل يف هذه االدعاءات
املرأة حدوث بعض الزيادات يف األجور يف       ضد  والحظت جلنة القضاء على التمييز        -٣١

القطاعات ذات األغلبية النسائية، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معـدل البطالـة يف                
صفوف النساء، وعدم وجود تشريع ينص على تساوي األجور لقـاء األعمـال املتـساوية     

لة أمور، بتعزيز اجلهود املبذولة للقضاء على التمييـز الـوظيفي،    وأوصت، يف مج  . )٩٠(القيمة
ـ           وة يف األجـور بـني النـساء        األفقي والعمـودي، وباعتمـاد تـدابري لتـضييق الفج

  .)٩١(وسّدها والرجال

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٨  
خطوات لتحسني  ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ كازاخستان         ٢٠٠٧يف عام     -٣٢

برامج موّجهة  وبأن تضع   مستوى معيشة األسر، وال سيما األسر اليت تعيش حتت خط الفقر،            
لألسـر املنخفـضة    وأن توفر السكىن الالئقة     للتعويض عن العواقب السلبية لفقر األطفال،       

وا إمكانية احلصول على مسكن لألطفال الذين أوِدع      أن تتيح   الدخل، مبا فيها األسر الكبرية، و     
مياه الشرب النظيفة ومرافق اإلصـحاح يف املنـاطق         أن تضمن توفري    سابقاً يف مؤسسات، و   

ـ          ٢٠٠٩ويف عام   . )٩٢(كافة ا ، ذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني أهن
تلقت تقارير تتحدث عن الجئني اضطروا إىل العيش يف الشوارع بسبب عدم توفر مكـان               

  .)٩٣(ميسور يأوون إليه
تشوهبا نقاط  باألم والطفل   وذكرت اليونيسيف أن نوعية اخلدمات الصحية اخلاصة          -٣٣

ضعف يف القواعد واملعايري واملمارسات املعمول هبا على نطـاق خمتلـف األجهـزة، وأن               
. )٩٤(الالمساواة والتباين بني املناطق احلضرية والريفية هلما آثار سلبية على الكثري من األطفال            
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ة حقوق الطفل لعدم بذل جهود كافية لتحسني حالة األطفـال الالجـئني             كما أسفت جلن  
وذكرت اليونيسيف أن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامـسة أعلـى            . )٩٥(حتسيناً فعلياً 

 يف املائة يف املناطق الريفية وأن معدل الوفيات يف أوساط املراهقني والشباب ميثـل               ٤١بنسبة  
ويف عـام   . )٩٦(إجراء حتليل لتقصي أسباب انتحار املراهقني     مشكلة ناشئة مع قيام احلكومة ب     

تفشي تعاطي املخـدرات  ، ذكرت جلنة حقوق الطفل أهنا ال زالت تشعر بالقلق إزاء          ٢٠٠٧
والكحولية على نطاق واسع، فضالً عن انتشار احلمل يف سن املراهقة وارتفاع معدل             والتبغ  

وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة      . )٩٧(اإلجهاض ونقص خدمات الصحة العقلية لألطفال     
. )٩٨(احليلولة دون وقوع حوادث انتحار وعنف     رمي إىل   أمور، بأن تضع كازاخستان برامج ت     

التمييز ضد املرأة كازاخستان على تعزيز خدمات الرعاية الـصحية          على  وحثت جلنة القضاء    
مكانية احلـصول   مات وإ يّسر هذه اخلد  ، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، وعلى رصد ت         للمرأة
وطلبت جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة تعزيز التدابري الراميـة              . عليها
حدوث محل غري مرغوب فيه، وخباصة يف أوساط املراهقات، بتوفري جمموعة شاملة تفادي إىل 

  .)٩٩(من وسائل منع احلمل على نطاق أوسع، وزيادة املعرفة بتخطيط األسرة
 يف  ٢٠٠٦، على حادثة وقعت عـام       ٢٠٠٩وسلطت اليونيسيف الضوء، يف عام        -٣٤

بفريوس نقص املناعة البشرية يف مستـشفيات        طفالً   ١٤٧كازاخستان وأصيب فيها    جنوب  
أطفال نتيجة البقاء مدة طويلة يف املستشفى واملعاجلة املفرطـة، مـا عّرضـهم لإلصـابة                

نة حقوق الطفل عن قلقها ألن كازاخستان مـا         ، أعربت جل  ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٠(بالعدوى
زالت ممراً رئيسياً لالتِّجار باهلريويني، وهو أمر ذو تأثري كبري على معدل تعاطي املخـدرات               

  .)١٠١(واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
 بلوغ اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلـق    أفادت اليونيسيف بأنه مت     -٣٥

وتتمثل التحديات املتبقية يف حتسني نوعية      . بالتعليم، باستثناء التعليم السابق للمرحلة االبتدائية     
، أوصت جلنة حقوق الطفل،     ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٢(التعليم وإدماج األطفال ذوي اإلعاقات    

وبأن تـضع   ستان جمانية التعليم اإللزامي وتيسره للجميع،       يف مجلة أمور، بأن تضمن كازاخ     
برامج موّجهة لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق النائيـة، واألطفـال ذوي              
االحتياجات اخلاصة، واألطفال الالجئني، وأطفال العمال املهاجرين، واألطفـال املـصابني           

 يف ذلك يف مرافق الطفولة املبكرة، وبـأن ُتحـسِّن           اإليدز، مبا /بفريوس نقص املناعة البشرية   
  .)١٠٣(كافةنوعية التعليم على املستويات 

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لعدم استخدام ٢٠٠٤ويف عام   -٣٦
لغات األقليات يف نظام التعليم إىل مدى يتناسب مع نسبة اجلماعات اإلثنية املختلفة املمثلة يف           

  .)١٠٤(يئة الطالبيةاهل
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، ذكرت اليونسكو أنه على الرغم من احملاوالت املبذولة إلدخـال           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٧
 يف كـثري مـن      برامج تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان إىل املدارس، فإن النهج املّتبع ال حيقق            

الطالـب   اهلدف التربوي املتمثل يف تكوين املواقف والقيم اليت ينبغي أن يتحلى هبا              األحيان
  .)١٠٥(ملمارسة املواطَنة الدميقراطية والحترام حقوق اإلنسان

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
، أثار مجيع األشخاص املنتمني إىل أقليات الذين استشارهتم اخلـبرية           ٢٠٠٩يف عام     -٣٨

اً يف  احلكومـة قُـدم   ضي  ومت. )١٠٦(املستقلة املعنية بقضايا األقليات خالل زيارهتا قضايا اللغة       
وأعربت اخلبرية املستقلة عن تقـديرها      . سياستها الرامية إىل اعتبار الكازاخستانية لغة الدولة      

 ينبغي للسلطات الوطنية واإلقليمية، يف املرحلة     ا قالت إنه    الكامل لشرعية هذه السياسة إال أهن     
 تـضمن عـدم     يف اإلدارة، أن   كلغة أوىل    الكازاخستانيةاستعمال  اليت يتم فيها االنتقال إىل      

موظفي اخلدمـة املدنيـة     بتعيني  حدوث متييز أو فرض قيود ال مربر هلا، وخباصة فيما يتعلق            
وُحثـت احلكومـة علـى اسـتخدام هنـج اللغـتني            . استخدامهم وترقيتـهم  ومواصلة  

يف يف إعادة تسمية البلدات والقـرى و    ) لغة األقلية /الروسية أو الكازاخستانية  /الكازاخستانية(
فتات العامة ووثائق اإلعالم العام، وخاصة يف املناطق اليت تكثر فيها مجاعـات             استخدام الال 

  .األقليات

   وطالبو اللجوء، والالجئون،املهاجرون  -١١  
الحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن كازاخـستان كانـت            -٣٩

األغلبية الساحقة هلؤالء   ومل ُتمنح   . ٢٠٠٨ الجئاً يف هناية عام      ٤ ٣٢٥تستضيف ما جمموعة    
ويتمتع الالجئون وطالبو اللجوء مبركز األجانب املقـيمني بـصفة          . الالجئني مركز الالجئ  

وأبرزت املفوضـية   . ١٩٥١ وهو أمر ال يفي باملعايري املنصوص عليها يف اتفاقية عام            ،مؤقتة
ق شخصية، مبا   املشكالت اليت ما زال يواجهها الالجئون يف جمال إمكانية احلصول على وثائ           

  .)١٠٧(يف ذلك وثائق اهلوية واحلالة املدنية
-٢٠٠٩ التقدير إىل أن خطة العمل للفتـرة      ، أشارت املفوضية مع     ٢٠٠٩ويف عام     -٤٠

التشريع الوطين املتعلق بالالجئني، وإنشاء مراكز استقبال لالجئني وطاليب         تسرِّع اعتماد    ٢٠١٢
تتضمن توصيات بشأن إجياد     إال أن خطة العمل ال    . ةدة القسري اللجوء، واحترام مبدأ عدم اإلعا    

وأعربت املفوضية أيضاً عن بالغ قلقها ألن الـنص احلـايل   . )١٠٨(حلول مستدمية فعالة لالجئني   
ملشروع القانون املتعلق بالالجئني ينص على استبعاد أعضاء اجملموعات الدينية احملظورة، الـيت             

 لالضطهاد يف بعض بلدان املنشأ حيث مـا زال ميـاَرس            يشكل االنتماء إليها سبباً شائعاً جداً     
ضمانات أساسية مثل احلق يف اإلقامة خـالل إجـراءات       ألن ذلك النص ال حيوي      التعذيب، و 

االستئناف، وال يبني بوضوح مدى متتع الالجئني وطاليب اللجوء مبختلف احلريـات، تاركـاً              
  .)١٠٩(أخرى نيلتفسري قوانأو /الكثري من األمور لتقدير السلطات و



A/HRC/WG.6/7/KAZ/2 

15 GE.09-17328 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عـدم وجـود إطـار              ٢٠٠٨ويف عام     -٤١
كما أعربت عن قلقهـا إزاء      . )١١٠(تشريعي ينظِّم عمليات الطرد واإلعادة القسرية والتسليم      

 مـن  ٣تقارير موثوقة تفيد بأنه مل توفَّر لألفراد احلماية الكاملة املنصوص عليهـا يف املـادة               
فاقية فيما يتعلق بالطرد أو اإلعادة أو اإلبعاد إىل بلدان جماورة ألسباب تتعلـق بـاألمن                االت

، أرسل املقرر اخلاص املعـين      ٢٠٠٦ويف عام   . )١١١(اإلقليمي، مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب     
مبسألة التعذيب رسائل تتعلق بادعاءات تقول إن شخصني ناشئني يف منطقة واقعـة يف بلـد          

وبعـث املقـرر    . )١١٢(دا إىل بلدمها األصلي حيث ُوِضعا يف احلبس االنفرادي        جماور قد أُبعِ  
مقرر الفريق  /اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد ورئيس           

العامل املعين باالحتجاز التعسفي رسالة أخرى تتعلق بالجئ أُرِغم على العـودة إىل بلـده               
 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأنه قد يتعرض لالضطهاد           األصلي واعترفت 
ويف . )١١٣(الدولةالذي تديره   خارج نظام املساجد    ملمارسته ديانته اإلسالمية    يف بلده األصلي    

، ذكرت املفوضية أهنا ال ميكن أن تستخلص أن احتمال اإلعادة القسرية مل يعد              ٢٠٠٩عام  
 حقيقة أن جلنة القضاء علـى التمييـز         ٢٠٠٩برزت املفوضية يف عام     وأ. )١١٤(هتديداًيشكل  

العنصري قد حثت كازاخستان على ضمان عدم إكراه الالجئني على العودة إىل بلد توجـد              
  .)١١٥(فيه النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسانبأهنم قد يتعرضون أسباب جوهرية لالعتقاد 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
إىل التقارير اليت تفيد بأن     ببالغ القلق    أشارت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٨عام  يف    -٤٢

جلنة األمن القومي تستغل عمليات مكافحة اإلرهاب الستهداف مجاعات ضعيفة أو مجاعات            
ُيتصوَّر أهنا تشكل هتديداً لألمن الوطين واإلقليمي، مثل ملتمسي اللجوء وأعضاء اجلماعـات         

لتعذيب بأن تكفل كازاخـستان أن      وأوصت جلنة مناهضة ا   . ة احملظورة أو األحزاب اإلسالمي  
ــات لالت ال ــؤدي مكافحــة اإلرهــاب إىل أي خمالف ــشقة ت ــسبب م ــة وأن ال ت فاقي

  .)١١٦(الضعيفة للجماعات

  االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  -ثالثاً   
 حاراً، خالل الزيارة اليت أجراها يف رحب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ترحيباً        -٤٣
، بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن            ٢٠٠٩عام  

 وبـاعتزام إنـشاء آليـة       ،العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة         وأضروب املعاملة   
  .)١١٧(وطنية وقائية
، يف مجلة   ٢٠١٥-٢٠١٠إلمنائية للفترة   وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة ا        -٤٤

أمور، إىل أن أوجه التباين اإلقليمية يف توزيع الثروة والفجوات القائمة يف الُنظم تـؤدي إىل                
وأشار أيضاً إىل أنه ال تزال هناك فجوات يف إمكانية الوصـول            . عدم كفاية جودة اخلدمات   

دودة يف عمليات وضـع الـسياسات       إىل العدالة وإىل أن الفساد ومشاركة اجملتمع املدين احمل        
  . )١١٨( االقتصادي يف كازاخستان-يزاالن يعيقان التقدم االجتماعي  ال
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  توصيات حمددة للمتابعة    

أن ، ٢٠٠٨نوفمرب /طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل الدولة الطرف، يف تشرين الثاين   -٤٥
 ٧تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الـواردة يف الفقـرات                

) الضمانات القانونية للمحتجزين   (٩و) التعذيب على يد املسؤولني املكلفني بإنفاذ القوانني      (
استخدام األدلة اليت يـتم احلـصول عليهـا     (٢٩و) مقاضاة مرتكيب أعمال التعذيب    (١٨و

، تلقي معلومات متابعـة  ٢٠٠٩أكتوبر /ومل يتم، حىت تشرين األول. )١١٩()ببواسطة التعذي 
  .من هذا القبيل

، بـأن   ٢٠٠٩وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف ختام زيارته يف عام              -٤٦
خفض مدة التوقيف لدى الشرطة إىل      : تتخذ اهليئات املناسبة التدابري التالية، بني تدابري أخرى       

؛ وتعزيز استقالل القضاة واحملامني؛     ) ساعة كحد أقصى   ٤٨( مع املعايري الدولية     حد يتمشى 
وضمان عدم إمكانية االحتجاج باألدلة اليت يتم احلصول عليها بواسـطة التعـذيب يف أي               
إجراءات قضائية؛ ومواصلة رصد احملاكم؛ ومواصلة عمليات إصالح مكتب املـدعي العـام    

  .)١٢٠(اإلسراع فيهاونظام الشرطة ونظام السجون، و
وحثت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات احلكومة على توسيع نطاق احلريـات       -٤٧

وأضـافت أن علـى     . املمنوحة للجماعات الدينية التقليدية لتشمل مجيع اجلماعات الدينية       
يـه  احلكومة أال تقرر أن نظام معتقدات الشخص يشكل هتديداً لالستقرار الوطين يعاقب عل            

وحثت احلكومة أيضاً على إقامة حـوار واسـع النطـاق مـع             . دون ارتكاب فعل جنائي   
وينبغـي  . حول الوسائل اليت تكفل كامل حقوقها وحرياهتا     " غري التقليدية "اجلماعات الدينية   

جعل القانون احلايل املتعلق بتسجيل املنظمات واألنشطة الدينية ميتثـل ألحكـام دسـتور              
وينبغي ملثل هذه القوانني أال تقيد بأي شـكل مـن           .  القانونية الدولية  اجلمهورية وللمعايري 

األشكال األنشطة املشروعة لألفراد أو اجلماعات الدينية، وجيب وقف التدابري القمعية ضـد             
  .)١٢١(اجلماعات الدينية وأعضائها على الفور

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 عن رغبتها يف العمل بصورة وثيقـة مـع          ٢٠٠٧ يف عام    أعربت املفوضة السامية    -٤٨

احلكومة واجملتمع املدين والشركاء الدوليني ملعاجلة القضايا اليت تشكل مبعث قلق يف جمـال              
، ٢٠٠٨ويف عـام    . )١٢٢(حقوق اإلنسان، وعرضت تقدمي مساعدة املفوضية يف هذا الصدد        

أنه عمل بالتعاون مع أعضاء الفريـق       أفاد املكتب اإلقليمي للمفوضية لشؤون آسيا الوسطى ب       
وأشار كذلك إىل أن قضايا حقوق اإلنسان مدرجة يف إطار عمـل            . القطري لألمم املتحدة  

  .)١٢٣(٢٠١٥-٢٠١٠األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة 
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، واليونيسيف معلومات عن    )١٢٤(وقدمت اليونسكو معلومات عن أنشطتها الربناجمية       -٤٩
، )١٢٥(٢٠١٥-٢٠١٠قدرات واملساعدة التقنية يف برناجمها القطـري للفتـرة          أنشطة بناء ال  

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة معلومات عن أنشطته يف جمال بناء القدرات واملساعدة           
وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني معلومات عن خطـة            . )١٢٦(التقنية

 يف مجلة أمور، برناجمـاً      ،انون الوطين املتعلق بالالجئني، تشمل    عمل متصورة بشأن تنفيذ الق    
شامالً لتعزيز قدرات املسؤولني احلكوميني ذوي الصلة، وستقدمها املفوضـية إىل احلكومـة         

  .)١٢٧(ملناقشتها وإقرارها
Notes 
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as at 31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website 
of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
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ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the 

abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children 

in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance 
3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. 

4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness. 
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Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of 
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Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment 
and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission 
to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

7 Public statement of the High Commissioner for Human Rights of 30 April 2007, see 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/NewsRoom?OpenFrameSet.     

8 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination, CERD/C/65/CO/3, para. 14. 

9 Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, CEDAW/C/KAZ/CO/2, para. 34. 

10 Concluding observations of the Committee against Torture, CAT/C/KAZ/CO/2, 
para. 33. 

11 CAT/C/KAZ/CO/2, para. 16. 
12 Public statement of the High Commissioner of 30 April 2007. 
13 UNHCR submission to the UPR on Kazakhstan, p. 1. 
14 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, 

CRC/C/KAZ/CO/3, para. 60 (d). 
15 CEDAW/C/KAZ/CO/2, paras. 11-12. 
16 Public statement of the High Commissioner of 30 April 2007. 
17 CAT/C/KAZ/CO/2, para. 23. 
18 CRC/C/KAZ/CO/3, paras. 14-15. 
19 UNICEF submission to the UPR on Kazakhstan, p. 1. 
20 Public statement of the High Commissioner of 30 April 2007. 
21 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women 

CAT Committee against Torture  

CRC Committee on the Rights of the Child 
22 E/CN.4/2005/60/Add.2. 
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23 No country visit report published to date.  See press release of 13 May 2009 at: 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/0BE9B42AD9B38DD6C12575
B500527CC8?opendocument . 

24 No country visit report published to date.  See press release of 15 July 2009 at: 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/E2439BE5E53977E1C12575F
400363653?opendocument . 

25 Ibid.  
26 See press release of 13 May 2009 by the Special Rapporteur on torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment at: 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/0BE9B42AD9B38DD6C12575
B500527CC8?opendocument  

27 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate holder. 

28 See (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in 
women and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint 
questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for 
commercial sexual exploitation sent in July 2005; (b) report of the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
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report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 
children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and 
trafficking in persons sent in 2006; (d) report of the Special Rapporteur on the 
human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws 
and administrative measures on migrants sent in 2006; (e) report of the Special 
Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (f) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), 
questionnaire on human rights policies and management practices; (g) report of the 
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