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 مقدمة  
تعتــــز كاتاخســــتان الســــتعراا الــــدورم الشــــامل أداة هامــــة يف تعزيــــز األنشــــطة املتع قــــة  -1

 .حبقوق اإلنسان اليت تضط   هبا الدولة
مل لااتاخســـتان بـــرجرام رمـــد مســـتمر وتســـممل املشـــاركة يف الســـتعراا الـــدورم الشـــا -2

 .لإلجناتات احملققة والتحديات املاث ة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان بشال دائم
البـــــال   ،وقـــــد حبثـــــا الســـــ طات املختصـــــة يف مجأوريـــــة كاتاخســـــتان بعنايـــــة التومـــــيات -3

خــــالل الــــدورة  2014تشــــرين األولوأكتــــوبر  30الــــيت قحــــدما إليأــــا يف  ،تومــــية 194 عـــددها
 .العشرين ل فريق العامل املعين بالستعراا الدورم الشامل التاب  جمل س حقوق اإلنسان

 .بتأييد مجأورية كاتاخستان 27-126، مل ُتظ التومية وفيما سبق -4
امنائيــة وقــانون تنفيــذ العقوبــات ويف ضــوم بــدم نفــاذ القــانون امنــائي وقــانون اإلجــرامات  -5

ـــــاراا مـــــن  ـــــد مـــــن نقـــــل 2015كـــــانون الثايوينـــــاير   1اعتب ـــــة كاتاخســـــتان أنـــــه ل ب ، تـــــرر مجأوري
من فئة التوميات غري املقبولة إىل فئة التوميات املنفذة واملطبقة يف املمارسة  27-126 التومية
 .العم ية

 47مجأوريـــة كاتاخســـتان لـــيس  ويف هـــذا الصـــدد، فـــرن جممـــول التومـــيات الـــيت قب تأـــا -6
 .تومية وحضعا موض  التنفيذ والتطبيق يف املمارسة العم ية 48 وإمنا تومية

 .يف طور التنفيذ هي حالياا تومية  96وتقبل مجأورية كاتاخستان  -7
وقـــد قــــررت مجأوريـــة كاتاخســــتان، مث مـــا أحوضــــمل مــــن قبـــل، أن تنقــــل واحـــدة مــــن بــــ   -8

ــذت بالفعــل.  51البــال  عــددها  اا التومــيات غــري املقبولــة ســابق تومــية إىل فئــة التومــيات الــيت نفع
مــ  مضــمون ورو  مياــن ممأوريــة كاتاخســتان أن تؤيــد بــاقي التومــيات إمــا أل ــا تتعــارا  ول

، أو ألن التأكيــدات الــواردة معينــة يف تطــور القــانونالقــوان  ومــ  تنفيــذها الفع ــي ومــ  ا اهــات 
 تساق.فيأا تفتقر إىل الدقة وال

وتــرد أدنــاه تفســريات مجأوريــة كاتاخســتان بشــأن التومــيات غــري املقبولــة يف جمموعــات  -9
 .مواضيعية

 ن اق االلت امات الدولية -اوالا  
؛ 3-126 ؛2-126؛ 1-126مجأوريــة كاتاخســتان   ال تحظأأب بتنييأأدالتومــيات التاليــة  -10
؛ 11-126؛ 10-126؛ 9-126 ؛8-126؛ 7-126؛ 6-126؛ 5-126؛ 126-4
؛ 18-126؛ 17-126؛ 16-126؛ 15-126؛ 14-126؛ 13-126 ؛126-12
 51-126؛ و126-19
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 4-126؛ و3-126 ؛2-126؛ 126-1  
مــن  يــاا تــوفر التشــريعات والتفاقــات الدوليــة الــيت مــدقا ع يأــا كاتاخســتان مســتور كاف -11

املعــايري الــيت تــنا ع يأــا لــذلك ستوامــل كاتاخســتان النوــر يف توافــق  .احلمايــة ل عمــال املأــاجرين
من العأـد الـدوا اصـاا بـاحلقوق القتصـادية والجتماعيـة  2من املادة  1التشريعات م  الفقرة 

 .والثقافية
 12-126؛ و11-126؛ 10-126؛ 9-126؛ 7-126؛ 6-126؛ 126-5  

 ويف الوقـــا احلـــاا، يســـرم .تتبـــ  كاتاخســـتان سياســـة اإللجيـــام التـــدرمي لعقوبـــة اإلعـــدام -12
املنصـوا  املأـاموقف اختيارم هلذه العقوبة إىل أجل غري مسم . ويف الواق ، تفي الدولة جبمي  

وسيحنور يف جدور التصديق بعد النتأام مـن إضـفام الطـاب  اإلنسـاي ع ـ   .يف الزوتوكول ع يأا
 التشريعات وع   ممارسة إنفاذ القانون.

  126-8 
  .التومية بعد إنشام الصندوق الستئماي ستعود كاتاخستان إىل النور يف هذه -13

 ؛18-126 ؛17-126 ؛16-126 ؛15-126 ؛14-126 ؛126-13  
 19-126و

ســـيحتخذ قـــرار مراعـــاة املعـــايري الدســـتورية لااتاخســـتان عقـــة النتأـــام مـــن دراســـة خـــزة  -14
 .احملامة امنائية الدولية، وستتخذ تدابري ملواممة التشريعات بعد اختاذ القرار

  126-51 
ع ــ  العقوبــة امنائيــة املتع قــة مبثــل هــذه امــرائم الــيت ل ينطبــق  بالفعــلتــنا التشــريعات  -15

ع يأا التقادم. وم  ذلـك، ُتتـاك كاتاخسـتان إىل وقـا مـن أجـل اختـاذ قـرار بشـأن النضـمام إىل 
 .التفاقية ليتسىن هلا دراسة التفاقية وممارسات الدول األعضام فيما يتع ق بتطبيقأا

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان -ثانياا  
 .30-126التومية  كاتاخستان  ال تقبل -16
وتتخـــذ  .اممأوريـــة ع ـــ  كامـــل تـــرابل تشـــريعات، يضـــط   أمـــ  املوـــامل بوليتـــه  ووفقـــاا  -17

الدولــة تــدابري مــن أجــل تعزيــز وليــة أمــ  املوــامل عــن طريــق اةليــة الوقائيــة الوطنيــة القائمــة ع ــ  
 .ومن أجل تيادة موارده اإلدارية+‘ أم  املوامل ‘منوذك 

 تدابير السياسة العامة -ثالثاا  
 .20-126التومية  ل تقبل مجأورية كاتاخستان -18
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 أمر غري وارد نوـراا  2012-2009ة حلقوق اإلنسان ل فرتة كما أن تنقيمل اصطة الوطني -19
 .2020-2016إىل الشرول يف وض  خطة جديدة ل فرتة 

 المساواة و دم التميي  -رابعاا  
؛ 23-126؛ 22-126؛ 21-126التومـيات التاليـة   مجأورية كاتاخسـتان ال تقبل -20
 .24-126و

  126-21 
نومــات الدينيــة مــن حــق املــواطن  يف حريــة الــدين، ل ُتــد القواعــد احلاليــة لتســقيل امل -21

 وهي قواعد شفافة ويف املتناول. ولذا، ل نرر أم أسباب تدعو إىل تنقيحأا.
 23-126؛ و126-22  

ملـــؤهالت  ل توجـــد أم أســـباب تـــدعو إىل تعـــديل قـــانون العمـــل. وُتـــد د األجـــور وفقـــاا  -22
ل امـــنس ســـوام يف القـــانون أو يف املوظـــف وظـــرول العمـــل وليســـا هنـــان أم فـــوارق حســـة نـــو 

 100عـــن ذلـــك، مـــدقا كاتاخســـتان ع ـــ  اتفـــاقييت منومـــة العمـــل الدوليـــة  املمارســـة. وفضـــالا 
 .له األسبقية ع   القانون الوطين سارياا  ال ت  تعتزان مبوجة دستور الدولة قانوناا  156و

  126-24 
لتمييـــز ع ـــ  أســـا  نـــول تـــنا التشـــريعات ع ـــ  املبـــاديت واألحاـــام الـــيت تافـــل عـــدم ا -23

ويف هــــذا الســــياق، وبــــالنور إىل املمارســــة العم يــــة، ل نــــرر أم أســــباب لتعزيــــز اإلطــــار  .امــــنس
 .القانوي

 حق الفرد في الحياة والحرية وامنه الشخصي -خامساا  
 .31-126؛ و26-126؛ 25-126مجأورية كاتاخستان التوميات التالية   ال تقبل -24

  126-25 
وتوامـــل الدولـــة ُتســـ  التشـــريعات  .تعريـــف ال ـــار بالبشـــر مـــ  املعـــايري الدوليـــةيتوافـــق  -25

 .إحالة ضحايا ال ار بالبشر ودف  تعويضات هلم - واملمارسات فيما يتع ق جبوانة أخرر
 22-126 وفيما خيا املسائل املتع قة باألجور، يرج  الطـالل ع ـ  الـرد ع ـ  التومـيت  -26
 .23-126و
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  126-26 
يف ضــوم اســتمرار عم يــة إضــفام الطــاب  اإلنســاي ع ــ  التشــريعات واملمارســات، مبــا يف  -27

 .ذلك الوقف الختيارم لتنفيذ عقوبة اإلعدام، تنف ذ هذه التومية بشال تدرمي
  126-31 

مـن القـانون السـارم يف كاتاخسـتان. وتضـط   ال قنـة الوطنيـة  يشال القرار املعين جـزماا  -28
برمــد تنفيــذه. ويف هــذا الصــدد، ل حاجــة إىل اعتمــاد خطــة  الســاانيةرة والسياســة ل مــرأة واألســ

وطنيــة مســتق ة. ويف املرح ــة احلاليــة، ينف ــذ القــرار املــذكور يف إطــار وثــائق اســرتاتيقية شــام ة بشــأن 
 حقوق اإلنسان واألمن الدوا.

 ة القانونإقامة العدل  بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاب  وسياد -سادساا  
 .32-126التومية  مجأورية كاتاخستان ال تقبل -29
إىل ُتسـن  ويف الوقا احلـاا، ل خيضـ  الشـخا املـذكور ل عـالك الطـا اإللزامـي، نوـراا  -30

 إىل رأم األخصائي  الطبي . محته واستناداا 

حريأأأة الأأأأدين او المعتقأأأأد وحريأأأأة التعبيأأأر وتجأأأأوين الجمعيأأأأات والتجمأأأأ   -سابعاا  
 والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية السلمي

؛ 33-126؛ 29-126؛ 28-126مجأورية كاتاخستان التوميات التاليـة   ال تقبل -31
؛ 40-126؛ 39-126؛ 38-126؛ 37-126؛ 36-126؛ 35-126؛ 126-34
؛ 47-126؛ 46-126؛ 45-126؛ 44-126؛ 43-126؛ 42-126؛ 126-41

 .48-126و
  126-28 

ـــظ أم انتأاكـــات  2011در يف عـــام يتوافـــق قـــانون مـــ -32 مـــ  أحاـــام الدســـتور. ومل تحالحه
ل معايري الدولية. وستوامل الدولة ُتس  هـذا القـانون مـ  أخـذ املمارسـات وتوافقأـا مـ  أحاـام 
دســتور مجأوريــة كاتاخســتان بعــ  العتبــار. ويف الوقــا الــراهن، تنوــر الدولــة يف  رام وتومــيات 

 ع ة الدينية واجملتم  املدي بشأن مسألة ُتس  التشريعات يف هذا اجملال.امأات الفا
  126-29 

يـــنا القـــانون املعتمــــد ع ـــ  احلـــق يف حريــــة تاـــوين النقابـــات والنضــــمام إليأـــا وع ــــ   -33
بعــ  العتبــار، مل تحقبــل التومــية الداعيــة إىل تعــديل هــذا األمــر اســتقاللية النقابــات. وبأخــذ هــذا 

 إلجيائه. القانون أو
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 45-126؛ و34-126؛ 126-33  
تنور كاتاخستان يف إماانيـة موامـ ة ُتسـ  التشـريعات املتع قـة باألنشـطة الدينيـة. بيـد  -34

أ ا ل تؤيد فارة تنقيمل القانون بدعور أنه يقيد حرية الدين واملعتقد، مبا يف ذلك إلجيـام تسـقيل 
 اجملموعات الدينية.

  126-35 
كرامتـه، مـ  هتـان  اإلجرامات امنائية اليت يشرل فيأا أم شخا يحنتأـك شـرفه و تتماش   -35

 املمارسة الدولية. ويف هذا الصدد، ليسا هنان أسباب تدعو إىل تنقيمل هات  املادت .
  41-126؛ و39-126؛ 38-126؛ 126-36  

حريــة التعبــري لــيس مبراعــاة املمارســات واملعــايري الدوليــة، خ صــا الدولــة إىل أن احلــق يف  -36
، وأنـــه ل بـــد مـــن اإلبقـــام ع ـــ  تطبيـــق عقوبـــات جنائيـــة يف حـــالت الشـــتم الع ـــين ونشـــر مط قـــاا 

 متس بشرل األشخاا وكرامتأم، مبن فيأم موظفو الدولة املعنيون. كاذبةمع ومات  
اإلجــرامات امنائيــة بشــأن التشــأري والشــتم بنــام ع ــ  ط ــة األشــخاا،  مباشــرةومياــن  -37

 ق مفأوم الضرر اإلدارم. م  تطبي
وتول مسؤولية الصحفي  .مشدداا  ويعتز استخدام وسائط اإلعالم كوسي ة ل قذل ظرفاا  -38

 .مأنياا  عن احرتام حقوق اةخرين واجباا 
  126-37 

إن تنوـــيم شـــباات التصـــال ع ـــ  يـــد هيئـــة مـــرخا هلـــا يف حـــال وجـــود هتديـــد أو يف  -39
مارسة الدوليـة، ويأـدل إىل ةايـة األمـن الـوطين والنوـام حالت الطواريت هو أمر يتماش  م  امل

 تعديالت ع   قانون "التصالت". إدخالالعام. ويف هذا السياق، ل تؤيد كاتاخستان فارة 
  126-40 

، عحدعل القانون املدي لستثنام األشخاا العتباري  من احلصـول ع ـ  2011يف عام  -40
مــا يتع ـــق برلجيــام التقـــرن، يرجــ  النوـــر أعــاله لالطـــالل ع ـــ  التعــويع عـــن الضــرر املعنـــوم. وفي
 .41-126و 39-126و 38-126و 36-126الردود املقدمة بشأن التوميات 

  42-126مأأن القأأأانون الجنأأأائي   و 403و 400بشأأأنن المأأأادتين ي ئيأأاا ) 126-35  
 48-126  و47-126  و44-126  و43-126و

القائـــل بـــأن القيـــود احلاليـــة مفرطـــة. ومث مـــا هـــو احلـــال يف  املوقـــفل تؤيـــد كاتاخســـتان  -41
 املمارسة الدولية، يحستخدم إجرام اإلشعار باألحداث العامة.

ـــــرر الســـــ طات أن اعتمـــــاد هـــــذه التومـــــيات ســـــابق ألوانـــــه إذا مل يســـــتامل ُت يـــــل  -42 وت
 املمارسات الوطنية والدولية ومل تصدر نتائج اإلجرامات اصامة لألمم املتحدة.
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مفأـوم مشـرول التعـديالت التشـريعية الراميـة إىل منـ   وم  ذلك، تناقش الس طات حالياا  -43
النتأاكــات الــيت تطــال النوــام العــام، والســالمة مــن احلرائــق، والصــحة، والســري العــادم لوســائل 

، هرييــةالنقــل، واهلياكــل األساســية، ومــون املســاحات اصضــرام، خــالل املناســبات الرياضــية امما
 .التواهراتالثقافية والرتفيأية وغريها من  واهراتوالت

  126-46 
إن التقيد مبقتضيات القانون واحرتام حقوق اةخرين والتقيد بالقواعد األخالقية والثقافة  -44

القانونية هي أمور إلزامية. ويافل الدستور ةاية حقوق وحريات كل شخا، ويف الوقا نفسـه 
ن وأمام احملاكم. ويف هذا السياق، حيق لألشـخاا الـذين يـرون يار  تساوم اممي  أمام القانو 
عـن ذلـك،  . وفضـالا قضـيتأم ع ـ  اهليئـة املختصـة وع ـ  احملامـة أن حقوقأم قد انتأاا عرا

اعرتفــا كاتاخســتان باختصــاا مــان األمــم املتحــدة ببحــو ودراســة الشــااور الفرديــة يف حــال 
 استنفاد سبل النتصال احمل ية.

قوق االيتما ية للمهايرين وافراد اسرهم  والمسأاواة فأي حصأولهم الح -ثامناا  
 الصحةخدمات  لب العمل و 

 .50-126و 49-126مجأورية كاتاخستان التوميت  التاليت    ال تقبل -45
 50-126؛ و126-49  

مــن احلمايــة الجتماعيــة، مبــا يشــمل فــرا العمــل  كافيــاا   تــوفر التشــريعات الوطنيــة قــدراا  -46
ل ضـمانة  ل مأاجرين الوافدين بطريقة قانونية إىل الب د وألفراد أسرهم. وتطب ق سياسـة اهلقـرة وفقـاا 

ــــه مــــن خــــالل املــــوارد املتاحــــة  ــــة حقــــوق اإلنســــان وحريات ــــز وةاي الدســــتورية املتع قــــة بعــــدم التميي
زامات املنصـوا ع يأـا يف التفاقـات الدوليـة املزمـة مـ  الب ـدان واللتزامات الدولية، مبا فيأا اللت

ــــــــ  اصطــــــــوات املتخــــــــذة مــــــــؤخراا  ــــــــة. ومــــــــن ب ــــــــرجرام مبســــــــط، يف كــــــــانون  املعني ــــــــدم العمــــــــل ب ب
 ، ملنمل الرتاخيا ل عمال املأاجرين.2013 األولوديسمز

    


