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 اليت قدمتها   ٢٦ل موقف مجهورية كازاخستان فيما يتعلق بالتوصيات ا      
واليت كانـت مجهوريـة     (الوفود يف أثناء االستعراض الدوري الشامل       

  ) الن موقفها بشأهناكازاخستان قد أرجأت إع
  موقف سلطات كازاخستان  رقم التوصية

ترى كازاخستان أن من السابق ألوانه االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق                 ١
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم نظراً لآلثار املالية اليت سـتترتب علـى تنفيـذ               

  .لضرورة إدخال تعديالت على التشريعاتااللتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية، ونظراً 
  .وهلذا السبب، ال ُتقر كازاخستان هذه التوصية

إن مسألة انضمام كازاخستان إىل اإلعالن املتعلق حبقوق اإلنسان، وامليـول اجلنـسية                 ٢
ومـع  . واهلوية اجلنسانية تتطلب دراسة متعمقة تسمح بأخذ الرأي العام بعني االعتبار          

ة إىل عدم وجـود سياسـة متييزيـة بـسبب امليـول اجلنـسية               ذلك، ينبغي اإلشار  
  .كازاخستان يف

  .وهلذه األسباب، ال ُتقر كازاخستان هذه التوصية
ال ميكن قبول التوصية املتعلقة بالتصديق على نظام روما األساسي ما دامـت فـروع                   ٣

 يف  وتقوم السلطات املختـصة   . السلطة مل تتوصل مجيعها إىل اتفاق على موقف موحد        
  .كازاخستان حالياً بدراسة مسألة التصديق على نظام روما األساسي

التوصية مقبولة، نظراً ألن كازاخستان تنفذ حالياً سياسة إلغاء تدرجيي لعقوبة اإلعدام،                ١٧
وسيكون . ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١وهي العقوبة اليت مل تعد مطبقة يف البلد منذ 

ختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية التصديق على الربوتوكول اال
  . والسياسية متفقاً مع السياسة املنفذة

  .ترى كازاخستان أن باستطاعتها رفض هذه التوصية    ٤
فالواقع أنه ال يوجد التزام على أي دولة، يف إطار االستعراض الدوري الشامل، بـأن               

وباإلضافة إىل ذلـك،    ".  متابعتها للتوصيات  ُتطلع سنوياً جملس حقوق اإلنسان على     "
تعتزم كازاخستان عقد جلسات إحاطة بانتظام على املستوى الوطين بـشأن متابعـة             
التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل، ُتدعى إليها املنظمـات غـري             

  .احلكومية يف كازاخستان واملنظمات الدولية غري احلكومية
٥  
٦  

، وجهت كازاخستان دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف          ٢٠٠٩ليه  يو/يف متوز   
وتستقبل كازاخستان مقررين خاصني    . إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان     

بصورة منتظمة وستستقبل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق           
ئل موضوع الدراسة وصـلتها باألحـداث       ، ووفقاً ألمهية املسا   لقدراهتااإلنسان وفقاً   

  .لبلدبالنسبة لاجلارية 
وقد وضعت كازاخستان بالتايل هذه التوصيات موضع التنفيذ، مبا أهنا وجهت دعـوة             
 .رمسية إىل مجيع املقررين اخلاصني للحضور لتقييم أسلوهبا يف أداء التزاماهتا كلما أرادوا
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  موقف سلطات كازاخستان  رقم التوصية
. الحترام التام ملبدأ عدم اإلعـادة القـسرية  تكفل التشريعات السارية يف كازاخستان ا        ٧

ـ فوفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، ال جيوز تسليم أي شخص إذا كان متمتعاً              اللجوء ب
السياسي، أو إذا كان الفعل الذي يستند إليه طلب التسليم ال يشكل جرمية مبقتـضى               

، أو إذا كانـت     تشريعات كازاخستان، أو إذا مل يكن هناك جمال إلقامة دعوى جنائية          
 كـانون   ٤ويف  . العقوبة اليت حكم هبا على الـشخص املعـين ال ميكـن تنفيـذها             

، اعتمدت كازاخستان القانون املتعلق بالالجئني الذي ال جيـوز       ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
مبقتضاه طرد طاليب اللجوء والالجئني أو إعادهتم إعادة قسرية إىل بلد تكون فيه حياهتم              

أو الدين أو األصل اإلثـين أو اجلنـسية أو          نصر  سباب تتعلق بالع  أو حريتهم مهددة أل   
  . آراء سياسية معينةالعتناق االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو 

  .ويف ضوء ما تقدم، تعترب كازاخستان نفسها قد نفذت هذه التوصية
وجيري . تقوم كازاخستان بعمل دائم وحمدد اهلدف ضد االجتار بالبشر، وخباصة النساء              ٨

وأصبح االجتار بالبشر   .  تنفيذ برنامج حكومي ملكافحة االجتار بالبشر      ٢٠٠٣منذ عام   
. عاماًمخسة عشر أعوام و مخسة  يشكل جرمية تستوجب عقوبة السجن ملدة تتراوح بني         

 اعُتمد القانون املتعلق باخلدمات االجتماعيـة       ،٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ويف  
وحيصل مواطنو كازاخستان من    . مي مساعدة إىل الضحايا   املتخصصة والذي يقضي بتقد   

ضحايا االجتار بالبشر يف اخلارج على مساعدة مالية للعودة عـن طريـق البعثـات               
وستواصل كازاخستان العمل يف هذا امليدان، إدراكاً منـها         . الدبلوماسية لكازاخستان 

  .وق اإلنسانللبعد الدويل هلذه املشكلة ولضرورة وجود آلية فعالة حلماية حق
  .وهذه التوصية منفذة بالتايل يف إطار حتسني اآللية التنظيمية والعملية

  .تنفذ كازاخستان فعالً هذه التوصية    ٩
ففي مرحلة احلملة االنتخابية    . قد أُدخلت التعديالت الالزمة على التشريعات السارية      و

السابقة لالنتخابات، جيوز لألحزاب السياسية اليت ال يوجد ممثلـون هلـا يف اللجـان       
االنتخابية أن ترسل ممثالً، يكون له رأي استشاري، إىل اللجنة املعنية، مبـا يف ذلـك                

  .كزيةاللجنة االنتخابية املر
وبغية محاية مصاحل األقليات اإلثنية وضمان مشاركتها يف إدارة الـشؤون الـسياسية،             

، نص جديد يقضي بأن يقوم جملس الشعب ٢٠٠٧أُدرج يف التشريع االنتخايب، يف عام 
أما أعـضاء جملـس     ). جملس النواب " (اجمللس"أعضاء يف   تسعة  يف كازاخستان بتعيني    

جلسات اجملالس احمللية، بناء على اقتراح الرابطـات        الشعب أنفسهم فيعينون حلضور     
  .الثقافية اإلثنية ومبوجب قرار من هيئاهتا العليا

مدِّدت مهلة تقدمي الوثائق الالزمـة،      (ومت تبسيط إجراءات تسجيل األحزاب السياسية       
وُخفِّض عدد األعضاء املطلوب، ومت توضيح األحكام املتعلقة بتعليق مهلة التـسجيل            

  ). األحزاب اجلديدة الناشئة نتيجة لعمليات إعادة تنظيموبتسجيل
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  موقف سلطات كازاخستان  رقم التوصية

  .كازاخستان هذه التوصيةتقبل ال     ١٠

على أي طائفة دينية ترغب يف التمتع مبركز الشخصية االعتبارية أن تـسجل نفـسها                  ١٩
ومنـذ  ).  أشـخاص  ١٠(رمسياً، على أن تضم احلد األدىن الالزم لعـدد األعـضاء            

ترغب يف احلصول على مركز الشخـصية        ف الدينية اليت ال   ، ختضع الطوائ  ٢٠٠٥ عام
االعتبارية، بصرف النظر عن عقيدهتا، لعملية تسجيل ألغراض الرقابة وهي عملية تتمثل 

  . يف إصدار إعالن إلخطار السلطات املختصة بوجودها
  .  رابطة دينية٣ ٧٧٦وتوجد يف كازاخستان حالياً 

رايف السياسي ووجودها يف منطقة ينتشر فيهـا        ترى كازاخستان، نظراً لوضعها اجلغ    و
التطرف الديين، أن من الضروري اإلبقاء على اإلجراء احلايل لتسجيل اجلماعات الدينية     

  . ألغراض الرقابة

  .التوصية مقبولة    ١١

١٣  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  

ن يتلقى  وحيق لكل شخص أ   . يكفل الدستور احلايل حرية التعبري واإلبداع ومينع الرقابة         
وال تتضمن التشريعات . معلومات وينشرها حبرية جبميع الوسائل اليت ال حيظرها القانون

  . يف كازاخستان أي نص يسمح بإقامة دعوى جنائية ضد الصحفيني بتهمة التشهري
 للفتـرة  قوق اإلنـسان املعنية حبوباإلضافة إىل ذلك، توصي خطة العمل الوطين    

.  الالزمة جلعل التشهري خمالفة إداريةيةالتشريعالتعديالت  بإجراء ٢٠١٢- ٢٠٠٩
 السياق، تعتزم كازاخستان االستمرار يف حتسني التشريع املتعلق حبرية التعبري           ويف هذا 

  .ألغراض تنفيذ خطة العمل الوطنية

 بإجراء تعديالت تتعلـق إمجـاالً       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٠يقضي النص الذي اعُتمد يف          ١٢
احلقوق الدستورية للمواطنني   التصاالت؛ وهو ال ينتهك مطلقاً       وا بشبكات املعلومات 

وهتدف أحكام النص   . وال يهدف إىل التحكم يف مجيع االتصاالت عرب شبكة اإلنترنت         
 من  ١٨ و ١٧إىل منع نشر مواد ُتلحق الضرر حبقوق املواطنني املكفولة مبوجب املادتني            

. و الـديين يف أرض الـوطن      الدستور أو تدعو إىل التطرف الـسياسي أو القـومي أ          
يتضمن هذا النص أي تعديل ُيقصد به تطبيق التشريعات اجلنائية على التشهري الذي  وال

  .ُيرتكَب على شبكة اإلنترنت
وبناًء على ذلك، ال توافق كازاخستان على التوصية اليت تدعو إىل تنقيح هذا النص، مبا             

  .قصودةأنه ال يقضي بإجراء تعديل تشريعي بشأن النقاط امل
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  موقف سلطات كازاخستان  رقم التوصية

  .التوصيةتقبل كازاخستان     ١٤
 بصياغة قانون   ٢٠١٢-٢٠٠٩قوق اإلنسان للفترة    حب املعنيةتقضي خطة العمل الوطنية     

جديد بشأن تنظيم وعقد االجتماعات السلمية يف مجهورية كازاخستان، وهو القانون           
  .الذي ينبغي أن ُيحسِّن طرائق عقد هذه االجتماعات

  .توصية كازاخستان التقبل    ١٥
تعمل مجهورية كازاخستان بال توقف، بالتعاون مع مجيع األطراف املعنية واملنظمـات            
الدولية مثل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبا، من أجل حتسني وتطوير التشريع االنتخايب استناداً إىل املبادئ الدميقراطيـة             

  .ا عاملياًاملعترف هب

١٦  
١٨  

  .كازاخستان هذه التوصياتتقبل   
 إىل احلد بدرجة كبرية     ٢٠٠٧مايو  /أدت التعديالت اليت أُدخلت على الدستور يف أيار       

وهناك وقف اختياري لتنفيذ أحكـام      . من عدد اجلرائم اليت تستوجب عقوبة اإلعدام      
كمـا أن   . ٢٠٠٣ ديـسمرب /اإلعدام ألجل غري مسمى مطبَّق فعلياً منذ كانون األول        

كازاخستان، بتطبيقها لسياسة اإللغاء التدرجيي لعقوبة اإلعدام، تساند املوقف الـدويل           
وقد شاركت يف اإلعالن املتعلق بإلغاء عقوبـة اإلعـدام         . املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام   

 الصادر عن االحتاد األورويب يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة،           
وقد أُدرجت هذه املسألة يف خطة العمل الوطنية . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول ١٩يف  

  .٢٠١٢-٢٠٠٩قوق اإلنسان للفترة املعنية حب

        


