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 مقدمة  -والًأ  

هذا التقرير الوطين اجلامع للتقريرين الثالث والرابع، الذي يتناول تنفيذ اتفاقيـة            يورد    -١
بيانـات تتعلـق بـالتغريات    ") االتفاقية"فيما يلي (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  

 حـىت   ٢٠٠٤ يف الفترة من عام       اليت حدثت يف مجهورية كازاخستان      واالقتصادية االجتماعية
  .، وكذلك بيانات تتعلق بالتقدم الذي أُحرز يف االلتزام باالتفاقية خالل هذه الفترة٢٠١٠عام 
ويستند التقرير إىل بيانات حتليلية مقدمة من مجيع الوزارات واإلدارات وجلان املرأة              -٢

 ملالحظـات ا، مع مراعاة   وسياسة األسرة والسكان التابعة حلكام األقاليم ومدن أستانا وأملايت        
اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتوصـياهتا الـصادرة عقـب تقـدمي                

وشارك يف إعـداد هـذا      . ٢٠٠٧يناير  /كازاخستان تقريرها الدوري الثاين يف كانون الثاين      
 .التقرير منظمات غري حكومية ومنظمات دولية

لوطنية للمرأة واألسـرة والـسياسة      ونوقش مشروع التقرير يف جلسة عقدهتا اللجنة ا         -٣
 التابعة لرئيس مجهورية كازاخستان مبشاركة ممثلي أجهزة حكومية ومنظمات دولية           الدميغرافية

وروعيت .  يف جلان برملان مجهورية كازاخستان     ومنظمات غري حكومية، ونوقش التقرير أيضاً     
 .صيغة النهائية هلذا التقريراملالحظات واملقترحات املنبثقة عن تلك املناقشات عند إعداد ال

الفصل الثاين من التقرير معلومات عامة عن مجهورية كازاخستان، والسكان،        يورد  و  -٤
واهليكل السياسي، ونظام األجهزة التشريعية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، واجلهود الـيت             

 .تبذهلا الدولة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان

تقرير على معلومات مبوبة وفق مواد االتفاقية بـشأن         وحيتوي الفصل الثالث من ال      -٥
التغريات اليت حدثت يف التشريعات خالل الفترة املشمولة بالتقرير، والتدابري اإلدارية وغريها            

 لالتفاقية، والتقـدم    من التدابري الرامية إىل تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا كازاخستان وفقاً          
 .ذا الصدد، واخلطوات املرسومة ملواصلة تنفيذ االتفاقيةاحملرز والعقبات القائمة يف ه

 تقريرهـا   ٢٠١٠يف عـام    " املنتدى االقتصادي العـاملي   "ونشرت املنظمة الدولية      -٦
ومنحت املنظمة الدولية املرتبـة احلاديـة       ". ٢٠١٠ -الفجوة بني اجلنسني يف دول العامل       "

 إىل أربعـة     دولـة اسـتناداً    ١٣٤  واألربعني جلمهورية كازاخستان يف ضوء تقييم أجرته يف       
مؤشرات هي املشاركة والفرص االقتصادية، والتحصيل العلمي، واحلقوق السياسية والصحة،     

 دولـة مـن دول   ١٤ومتوسط العمر؛ وبذلك تكون مجهورية كازاخستان قد تقدمت على         
 .االحتاد األورويب، منها فرنسا وإيطاليا وهنغاريا

خستان عن امتناهنا لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي         وتعرب حكومة مجهورية كازا     -٧
 .إلمدادها باملساعدة التقنية يف إعداد هذا التقرير
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  معلومات عامة  -ثانياً  

 )اخلصائص اجلنسانية األساسية (٢٠١٠–٢٠٠٤الدولة والسكان يف الفترة   -فأل  

دى   كيلومتر مربع، وتعد كازاخستان إح      ٢ ٧٠٠ ٠٠٠تبلغ مساحة كازاخستان      -٨
 .الدول العشر الكربى يف العامل من حيث املساحة

         / كـانون الثـاين  ١ نـسمة يف     ١٦ ٤٠٠ ٠٠٠بلغ عدد سـكان كازاخـستان         -٩
 يف  ٤٨ (٧ ٩٠٠ ٠٠٠مـن النـساء، و    )  يف املائة  ٥٢ (٨ ٥٠٠ ٠٠٠، منهم   ٢٠١١يناير  
 .من الرجال) املائة

        ، طفـل  ٤ ٨٠٠ ٠٠٠ سـنة    ١٨بلغ عدد األطفال الذين تقل أعمـارهم عـن            -١٠
 .من الذكور)  يف املائة٥٢ (٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ومن اإلناث،)  يف املائة ٤٨ (٢ ٣٠٠ ٠٠٠منهم 

        متقاعـد،  ١ ٦٩٥ ٠٠٠ ٢٠١١ينـاير / كانون الثـاين   ١بلغ عدد املتقاعدين يف       -١١
مـن  )  يف املائـة   ٢٨,٨ (٤٨٧ ٠٠٠ يف املائة من العدد اإلمجايل للسكان، منهم         ١٠,٢أي  
ويالحظ عدم التناسب الواضح بـني   . من النساء )  يف املائة  ٧١,٢( ١ ٢٠٨ ٠٠٠جال، و الر

نسبة عدد املتقاعدات النساء إىل عدد املتقاعـدين الرجـال          إذ إن   اجلنسني يف سن التقاعد،     
 .٢,٥تعادل 

         ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ١يف )  سنة فـأكثر  ٦٥(بلغت نسبة كبار السن     و  -١٢
 يف املائة والـيت     ٧ لاخستان توجد على مقربة من عتبة ا       يف املائة، أي أن كاز     ٦,٧ما نسبته   

 .ُيستند إليها يف تعريف البلدان اليت لديها مشكلة شيخوخة سكانية

 أمـة   ١٤٠ لبيانات التعداد السكاين أكثر مـن        وتضم التركيبة العرقية لكازاخستان وفقاً      -١٣
 ٣ ٨٠٠ ٠٠٠ - ، والروس ) يف املائة  ٦٣( نسمة   ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -الكازاخ  : وقومية منها ما يلي   

ــسمة  ــة٢٤(ن ــون) يف املائ ــسمة ٣٣٣ ٠٠٠ - ، واألوكراني ــة٢,١( ن           ، ) يف املائ
 يف  ١,٣( نـسمة    ٢٠٤ ٠٠٠ - ، والتتـار  ) يف املائة  ١,٤( نسمة   ٢٢٥ ٠٠٠ - واليوغور

 .وغريهم)  يف املائة١,١( نسمة ١٧٨ ٠٠٠ - ، واجلرمانيون)املائة

.  أشخاص ٣,٥، بلغ متوسط عدد أفراد األسرة       ٢٠٠٩ للتعداد السكاين لعام     فقاًوو  -١٤
، وتليها األسر اليت    ) يف املائة  ٣٠( هي األسرة اليت تتكون من فردين        وفئة األسر األكثر عدداً   
ومن مخسة أفراد فأكثر   )  يف املائة  ٢٢(، ومن أربعة أفراد     ) يف املائة  ٢٧(تتكون من ثالثة أفراد     

 ).ائة يف امل٢١(

 مع الوالـدين،    اً عام ١٨ يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن          ٧٢ويعيش    -١٥
 يف املائة مـن     ٦ يف املائة يعيشون مع األب، بينما يعيش         ٦و يف املائة يعيشون مع األم،       ١٥و

 .األطفال دون والديهما
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 ٣٩٥ ٠٠٠ فأكثر، وتتكون     عاماً ٦٠أسرة أشخاصاً يف عمر      ١ ٢٠٩ ٠٠٠ وتضم  -١٦
          عامـاً فـأكثر فقـط، ويعـيش يف هـذه            ٦٠من أشخاص يف عمر     )  يف املائة  ٩,٥(أسرة  
 ٦٥( امرأة   ٣٥٤ ٠٠٠و،  ) يف املائة  ٣٥( رجل   ١٩١ ٠٠٠ شخص، منهم    ٥٤٥ ٠٠٠األسر  
 ).يف املائة

غرافية يف البلـد؛    حدوث تغريات دمي   ٢٠٠٩كان يف عام    أوضحت نتائج تعداد الس   و  -١٧
 ارتفع معدل املواليـد، واخنفـض معـدل      ٢٠٠٩و ١٩٩٩صلة بني تعدادي    ففي الفترة الفا  

ونتيجة لذلك زاد عدد    . الوفيات، وزاد متوسط العمر، وُرصد فرق إجيايب على صعيد اهلجرة         
 . نسمة١ ٠٠٠ ٠٠٠سكان كازاخستان بأكثر من 

 نطاق العمل والعمالة    

       هوريــة  يف مج بلــغ عــدد الــسكان الناشــطني اقتــصاديا٢٠١٠ًيف عــام   - ١٨
 ٨ ١٠٠ ٠٠٠وبلغ عدد العاملني يف جماالت االقتصاد املختلفة        .  نسمة ٨ ٦٠٠ ٠٠٠كازاخستان  

 .٢٠٠٤ يف املائة عن عددهم يف عام ١٣نسمة، وهو ما يزيد بنسبة 

 يف املائة من العدد اإلمجايل للـسكان        ٦٧وبلغت نسبة السكان الذين يعملون بأجر         -١٩
واخنفـض عـدد    .  يف املائة  ٣٣بة السكان العاملني حلساهبم اخلاص      العاملني، بينما بلغت نس   

؛ عاطل ٤٩٦ ٥٠٠ يف املائة ليصل إىل      ٢٥العاطلني عن العمل خالل املدة املشار إليها بنسبة         
 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٨,٤ يف املائة، بينما كان ٥,٨ بلغ معدل البطالة ٢٠١٠ويف عام 

 يف املائة، وبلغ ٤٩ مليون امرأة، أي ٣,٩العامالت  بلغ عدد النساء ٢٠١٠ويف عام     -٢٠
 يف املائة من النـساء العـامالت،   ٦٥ مليون امرأة، أي   ٢,٥عدد النساء العامالت لقاء أجر      

 . يف املائة٣٥ مليون امرأة أي ١,٤بينما بلغ عدد النساء العامالت حلساهبن اخلاص 

 ٧٥ - دمي اخلدمات الصحية واالجتماعية   وتعمل النساء يف جماالت اقتصادية خمتلفة مثل تق         -٢١
 يف املائة، والقطاع املـايل      ٦٦ -  يف املائة، وقطاع الفنادق واملطاعم     ٧٣ - يف املائة، والتعليم  

     يف املائـة، والقطـاع     ٤٧ -  يف املائة، والزراعة   ٦٠ -  يف املائة، والتجارة   ٦٥ - والتأمني
 . يف املائة٤٠ - العام

 يف ٧٧ -  يف املائة، والنقـل والتخـزين  ٧٧ -  يف جمال البناءويشتغل الرجال عادة   -٢٢
 . يف املائة٦٦ - املائة، والصناعة

      نـسمة يف    ٣ ٩٠٠ ٠٠٠أما يف املناطق الريفية فقد بلغ عدد الـسكان العـاملني              -٢٣
وأكثر من نصف عدد النساء .  يف املائة٤٧ من النساء، أي ١ ٨٠٠ ٠٠٠، منهم ٢٠١٠عام 

من كل سكان القرى يعمل يف جمال الزراعة، واقتصاد الغابـات، ومـصايد             ) ة يف املائ  ٥٥(
  العمالة يف املزارع اخلاصة، ويبلـغ عـدد هـؤالء           وتسود يف املناطق الريفية أيضاً    . األمساك

 ). يف املائة٣٢( نسمة ١ ٢٠٠ ٠٠٠العاملني 
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تنغي، وهو   ٧٧ ٦٠٠ بلغ متوسط األجور الشهرية االمسية يف البلد         ٢٠١٠ويف عام     -٢٤
 يف  تالحظ زيادة األجور سـنوياً    و؛  ٢٠٠٤ مرة مقارنة بعام     ٢,٧مستوى ميثل زيادة بنسبة     

 .فروع االقتصاد املختلفة ويف املناطق املختلفة

 املرأة وصنع القرار    

ُتمثّل املرأة اليوم يف أعلى هيئة تشريعية يف البلد وهي برملان كازاخستان، حيـث إن           -٢٥
وباملقارنـة  .  يف املائة من جمموع مقاعـد الربملـان        ١٤ أي ما يعادل  اً   مقعد ٢١نصيبها فيه   

. فقد زاد عدد النائبات يف الربملان مبقدار الضعف تقريباً) ٢٠٠٤عام (بتشكيلة الربملان السابق 
بدور حاسم يف ذلك عن طريـق ترشـيح         " أوتان نور "واضطلع حزب الشعب الدميقراطي     

 .النساء على قائمته احلزبية

ويف .  يف املائـة   ١٧وعلى املستوى احمللي بلغت نسبة متثيل النساء يف اجملالس احمللية             -٢٦
  يف املائـة، إذ     ٣٠كوستاناي، وهو أحد أقاليم كازاخستان، بلغت نسبة متثيل النساء عتبـة            

 . امرأة مناصب نيابية يف اجملالس احمللية من مجيع املستويات يف هذا اإلقليم٨٩تتقلد 

يرأسن )  يف املائة  ١٥( سيدات   ٣  وزيراً ١٩ة كازاخستان املكونة من     وتضم حكوم   -٢٧
وزارات رئيسية مثل وزارة العمل والرعاية االجتماعية، ووزارة الـصحة، ووزارة التكامـل             

يعينـهن رئـيس    ( من النساء يف منصب أمني وزارة        ٤ عن ذلك، ُعّينت     فضالً. االقتصادي
 .ئب وزير، وتشغل أربع نساء أخريات منصب نا)البلد

 نساء منصب نائب حاكم إقليم، وتعمل امرأتان رئيسات ملناطق إدارية،           ٤وتشغل    -٢٨
 يف املائة، ومن رؤسـاء البلـديات الريفيـة    ١٥وتبلغ نسبة النساء من نواب رؤساء املناطق       

 يف املائة، ويبلغ العـدد اإلمجـايل للنـساء    ٩ورؤساء بلديات التجمعات السكانية الصغرى    
 يف املائة من إمجايل     ٥٣ امرأة، وهو ما ميثل      ٤٦ ٠٠٠وظفات يف القطاع العام     العامالت كم 

 .عدد املوظفني احلكوميني يف البلد

من إمجايل  )  يف املائة  ٤٥حوايل  ( امرأة   ٩٥٨ويبلغ عدد النساء العامالت كقاضيات        -٢٩
) ائـة  يف امل  ٢٧( سيدات   ١٠، ومنهن   ) قاضياً ٢ ١٤٦(عدد القضاة العاملني يف كازاخستان      

وبلغ عدد النساء املدرجات يف قائمة املرشحني املختـارين         . يعملن قاضيات يف احملكمة العليا    
 يف املائة من ٢١ سيدات، وهو ما ميثل     ٥لشغل وظيفة رؤساء حماكم األقاليم واحملاكم املماثلة        

 .عدد املدرجني يف القائمة

          وريـة كازاخـستان    وُيتوخى من إسـتراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني يف مجه             -٣٠
.  يف املائة يف كافة مستويات صنع القـرار ٣٠ بلوغ متثيل املرأة نسبته ٢٠١٦-٢٠٠٦للفترة  

، )٢٠١١عـام   (وبتكليف صادر من رئيس اجلمهورية أثناء مؤمتر املـرأة يف كازاخـستان             
 .  تستهدف تعزيز دور املرأة يف صنع القرار٢٠١٦وضعت خطة عمل حىت عام 
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 مالتعلي    

ورد يف التقرير السابق أن التعليم الثانوي العام يف كازاخستان يـشكل املـستوى                -٣١
 .األساسي للنظام التعليمي، وهو إلزامي للجميع

ــي   -٣٢ ــام الدراس ــة الع ــة ٢٠١٠/٢٠١١ويف بداي ــل يف مجهوري ــت تعم         كان
هي مـدارس    يف املائة، و   ٩٨,٥ مدرسة تعليم ثانوي عام، أي ما ميثل         ٧ ٧٥٥كازاخستان  

وأُنشئت شـبكة مـن املـدارس       .  مليون تلميذ وتلميذة   ٢,٥حكومية يتعلم فيها أكثر من      
الكازاخيـة،  : لألطفال املوهوبني، ُيدرَّس فيهـا بـثالث لغـات        )  مدرسة ٣٣(املتخصصة  

 ٥٣ومتثل الفتيات نـسبة     .  مدارس للتعليم النموذجي   ٦ وتعمل أيضاً . اإلنكليزيةوالروسية، و 
 . رجيي املدارس الثانويةيف املائة من خ

 مدارس مهنيـة    ٣٠٩ مؤسسة تعليمية منها     ٨٩٤يشمل نظام التعليم التقين املهين      و  -٣٣
 . ختصصا١٨٥ً من الدارسني يف ٦٠٤ ٢٠٠ كلية، يتعلم فيها ٤٩٤و

ومن مسات نظام التعليم الثانوي العام أن أغلبية من املدرسني فيه هم مـن النـساء،              -٣٤
املائة، وتبلغ نسبة النساء الالئي يعملن يف إدارة مؤسـسات التعلـيم             يف   ٨١وتبلغ نسبتهن   
 . يف املائة٣٣ يف املائة، وتبلغ نسبتهن يف مؤسسات التعليم التقين املهين ٨٠الثانوي العام 

 منها مؤسـسات وطنيـة،      ٩( مؤسسة تعليمية عليا     ١٤٩والتعليم العايل متاح يف       -٣٥
       مؤسـسة تعليميـة خاصـة،      ٩٢ غري مدنية، و   ١٣ حكومية، و  ٣٢ن، و ان دوليت اومؤسست

 دارس،  ٦٢٠ ٠٠٠، يدرس فيها أكثر من      ) مؤسسة ُحولت إىل مؤسسات مسامهة     ١٦منها  
جامعـة  "كما اُفتتحت مؤسسة تعليمية جامعية ذات مستوى عاملي يف مدينة أسـتانا هـي               

 ".نازاربايف

). وروبية للتعليم العـايل   بشأن املنطقة األ   (نياوانضمت كازاخستان إىل إعالن بولو      -٣٦
هي البكالوريوس واملاجـستري    : واعتمد نظام إلعداد املتخصصني يقوم على ثالثة مستويات       

 يف املائة، وتبلـغ     ٦٠والدكتوراه، وتبلغ نسبة النساء أعضاء هيئة التدريس يف التعليم العايل           
وتبلغ نـسبة   . يف املائة  ٥١ املساعدين   األساتذة يف املائة، وبني     ٢٨نسبة النساء بني األساتذة     

 يف املائة ويوجـد بـني خرجيـي         ٢٥السيدات العامالت يف إدارة مؤسسات التعليم العايل        
 . يف املائة من الفتيات والسيدات٦٠اجلامعات 

 مـواطن   ٣٠ ٠٠٠ دولة من دول العـامل أكثـر مـن           ٢٧ويدرس يف اخلارج يف       -٣٧
املقدمة مـن   " باالشاك"نحة الدراسية   كازاخستاين، منهم حوايل ثالثة آالف طالب يتلقون امل       

 مـن الرعايـا     ١٢ ٠٠٠رئيس مجهورية كازاخستان؛ ومن ناحية أخرى يدرس أكثر مـن           
 .األجانب يف مؤسسات التعليم العايل جبمهورية كازاخستان

، حتتل كازاخستان املرتبـة     ٢٠٠٩ لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام        ووفقاً  -٣٨
 ). يف املائة٩٩,٦( ملؤشر نسبة إملام السكان بالقراءة والكتابة العامل وفقاًالرابعة عشرة يف 
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مـسارات إىل  : الثروة احلقيقية للشعوب" لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ووفقاً  -٣٩
، تعد كازاخستان إحدى الدول ذات التنمية البشرية العالية، حيث احتلت يف            "التنمية البشرية 

 . دولة١٦٩ من بني ٦٦بة  املرت٢٠١٠عام 

، ٢٠١١لعام  " اليونسكو" لبيانات منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         ووفقاً  -٤٠
     مـن  (حتتل كازاخستان املرتبة الرابعة بني دول العامل وفقا ملؤشر تـوفري التعلـيم للجميـع               

 ). دولة١٢٩أصل 

 يف الرياضيات، واحتلت ٥١ لالدويل ا أقيم يف كازاخستان األوملبياد ٢٠١٠ويف عام   -٤١
 . دولة٩٨كازاخستان فيه املرتبة اخلامسة بني 

ويرجع الفضل يف الرتبة العالية لتصنيف نظام التعليم يف كازاخستان إىل أن اإلعداد               -٤٢
 إلزاميـان وجمانيـان يف   ما قبل املدرسي والتعليم الثانوي العام والذي يستمر أحد عشر عاماً          

 .كازاخستان

وُشرع يف تنفيذ برنامج حكومي جديد لتطوير التعليم يف مجهوريـة كازاخـستان               -٤٣
    للتربية والتعلـيم يف الطـور      " باالبان"، وجيري كذلك تنفيذ برنامج      ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  

 .٢٠١٤-٢٠١٠ما قبل املدرسي يف الفترة 

 النوعيـة   واهلدف من هذا الربنامج هو تلبية احتياجات اجملتمع من خدمات جيـدة             -٤٤
 .توفرها مؤسسات التربية والتعليم يف الطور ما قبل املدرسي

     سوف تصل نسبة تغطية األطفال بالتعليم ما قبـل املدرسـي            ٢٠١٥وحبلول عام     -٤٥
 يف املائـة مـن   ١٠٠ سوف تصل نسبة التغطيـة إىل    ٢٠٢٠ يف املائة، وحبلول عام      ٧٠إىل  

 يف املائة من ٤٢ التسجيلوبلغت نسبة . ة أو الريفيةاألطفال احملتاجني سواء يف املناطق احلضري    
 .٢٠٠٤ مرة مقارنة بعام ٢,٥، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٢٠١٠األطفال يف عام 

 سيبدأ تنفيذ برنامج التعليم التخصصي يف جمالني مها الدراسـات           ٢٠١٥وابتداء من عام      -٤٦
ية يف السنوات النهائية مبدارس الثـانوي       اإلنسانية واالجتماعية، ودراسة الرياضيات والعلوم الطبيع     

ثىن عشر   نظام اإل  ٢٠٢٠-٢٠١٥وسيعتمد يف الفترة    ). املستوى احلادي عشر والثاين عشر    (العام  
 . يف مجيع مدارس الثانوي العامعاماً

وخيطط العتماد التعليم اإللكتروين يف نـصف املؤسـسات التعليميـة ويف مجيـع                -٤٧
 إىل  ٢٠٢٠لى أن تصل التغطية بالتعليم االلكتروين يف عام         ، ع ٢٠١٥املستويات حبلول عام    

وسُتـستخدم يف مؤسـسات     .  كان مستواها   يف املائة من املؤسسات التعليمية أياً      ٩٠نسبة  
التعليم ما قبل املدرسي ألعاب حاسوبية تعليمية، ويف املدارس الثانوية ُتستخدم كتب مدرسية             

ة سُتستخدم أجهزة حماكاة إلكترونية افتراضية، أما يف        إلكترونية، ويف الكليات واملدارس املهني    
 .مؤسسات التعليم العايل فسوف ُتستخدم خمتربات حموسبة للبحوث العلمية
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 فبحلـول  . ومن املقرر زيادة املرتبات واحلوافز احلكومية للمدرسني زيادة ملموسة           -٤٨
ع اخلاص، أما يف     سيقترب متوسط مرتب املعلمني من مستوى األجور يف القطا         ٢٠١٥عام  

 . يف املائة من متوسط املرتبات يف الدولة٦٠الوقت احلايل فهو يبلغ حوايل 

  الرعاية الصحية    
 احلكومي إلصالح وتطوير النظام الصحي يف       اسُتكمل تنفيذ الربنامج   ٢٠١٠يف عام     -٤٩

   ، الذي اعتمد مبوجبه نظـام وطـين موحـد         ٢٠١٠-٢٠٠٥مجهورية كازاخستان للفترة    
 . العامةللصحة

 يف املائة، واخنفض    ٢٥ونتيجة لتنفيذ هذا الربنامج احلكومي زاد عدد املواليد بنسبة            -٥٠
وحتسنت كذلك مؤشرات صحة األم والطفل، إذ اخنفضت        .  يف املائة  ١١عدد الوفيات بنسبة    

 حالة وفاة   ٣٩,٩ كانت تبلغ نسبة     ٢٠٠٤يف عام   (نسبة وفيات األمهات بأكثر من النصف       
 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود ٢٢,٧ أصبحت ٢٠١٠ألف مولود حي، ويف عام لكل مائة 

 وفاة لكل ألف مولود حـي،       ١٤,٥ كان معدل وفيات املواليد يبلغ       ٢٠٠٤ويف عام   . حي
اللذين أوصت هبمـا منظمـة   " املولود امليت"و"  املولود احلي"ولكن نتيجة العتماد معياري     

 حالة وفاة لكـل ألـف       ٢٠,٤  ٢٠٠٨ملواليد يف عام    الصحة العاملية، أصبح معدل وفيات ا     
 يف املائة، وبلغ هـذا      ١٥مولود حي؛ ونتيجة الختاذ تدابري منهجية اخنفض هذا املؤشر بنسبة           

 .٢٠١٠ حالة وفاة لكل ألف مولود حي يف عام ١٦,٥املؤشر 

واخنفض معـدل   . وُيالحظ اخنفاض مطرد لإلصابة ببعض األمراض اهلامة اجتماعياً         -٥١
واخنفض معـدل   .  مرة، واخنفض معدل الوفاة بسببه إىل النصف       ١,٥إلصابة بالسل مبقدار    ا

 يف املائة، وبسبب أمـراض الـسرطان   ٢٠الوفيات النامجة عن أمراض الدورة الدموية بنسبة  
ونتيجة لذلك ارتفع متوسط العمر .  يف املائة٢٦ يف املائة، وبسبب اإلصابات بنسبة ١١بنسبة 

وارتفع .  سنة ٦٨,٤ سنة ليصل إىل     ٢,٢ مبقدار   ٢٠٠٤ باملقارنة بعام    ٢٠١٠ املتوقع يف عام  
  سنة، وأرتفع متوسط عمـر الرجـال        ٧٣,٣ سنة ليصل إىل     ١,٣متوسط عمر املرأة مبقدار     

 . سنة٦٣,٥ليبلغ 

ويف جمال الرعاية الصحية األولية جتري كل عام فحوص طبية وقائية للنساء اللـوايت                -٥٢
 فحوصـات طبيـة     وجتري أيضاً . ه حالتهن من متابعة مستمرة ومعاجلة     يستفدن مما تستلزم  

. مجاعية للنساء لكشف احلاالت املرضية احملتملة التسرطن اليت تصيب عنق الرحم والثـدي            
وتعمل يف املناطق الريفية النائية يف مجيع أحناء البلد وحدات متنقلة مزودة بـأجهزة رقميـة                

 ألف امرأة لكـشف     ٤٠٠ فقط فُحصت أكثر من      ٢٠١٠ويف عام   . لتصوير الثدي باألشعة  
  امرأة منهن هبذا املرض، فقدمت هلـن مجيعـاً         ٦٩٨سرطان الثدي، وبينت الفحوص إصابة      

 .الرعاية الطبية املناسبة
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فقد ُشـّيد   . وحتقق حتسن ملحوظ يف القاعدة املادية والتقنية ملؤسسات الرعاية الصحية           -٥٣
.  آالف مؤسسة صحية   ٥ز حتاقن الدم، كما أُصلح حوايل        مؤسسة، مبا فيها مراك    ٤٠٠أكثر من   

 تنغي ُمولّت مـن مـوارد       ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠واُقتنيت أجهزة طبية تبلغ قيمتها ما يزيد عن         
 . للمعايري الدوليةُووفرت مجيع الشروط الالزمة لتقدمي الرعاية الصحية وفقاً. ميزانية الدولة فقط

 الوقت املناسـب لـضحايا حـوادث الطـرق          ومن أجل تقدمي الرعاية الصحية يف       -٥٤
 سـيارات إسـعاف     واملواصالت على الطرق السريعة ذات األمهية يف اجلمهورية ُتقتين سنوياً         

 سيارة أخرى يف ١٥ سيارة، ومن املقرر اقتناء ١٤ اُقتنيت   ٢٠١٠يف عام   (مزودة بوحدة إنعاش    
عافات طبية على الطـرق      نقاط إس  ٦ ٢٠١١ أن تفتح يف عام      ومن املقرر أيضاً  ). ٢٠١١عام  

 . تنغي٧٥٧ ٠٠٠ ٠٠٠ تبلغ تكلفتها اإلمجالية ٢٠١٢ نقاط أخرى يف عام ٦والسريعة؛ 

 للنظام الصحي املوحد، ملتلقي اخلدمة الصحية احلق يف حرية اختيار الطبيـب             ووفقاً  -٥٥
وأصـبح  . واملستشفى، كما أتاح هذا النظام الرعاية الصحية التخصصية للمرضى يف املناطق          

توفري قدر مضمون من الرعاية الصحية اجملانية ملواطين كازاخستان اجتاها رئيسيا يف سياسـة              
الرعاية (وتشمل هذه الرعاية معاجلة حاالت الطوارئ، والرعاية يف العيادات اخلارجية          . الدولة

، والرعايـة الـصحية     )الصحية األولية واخلدمات الـصحية االستـشارية والتشخيـصية        
كما حتـصل النـساء احلوامـل       . الرعاية الصحية البديلة للرعاية باملستشفى    باملستشفيات، و 

 . أعوام على األدوية الالزمة جمانا٥ًواألطفال دون سن 

، الرامي إىل تطوير النظام الصحي      "ساالمايت كازاخستان "ويركز الربنامج احلكومي      -٥٦
ولية، وتطـوير ونـشر    على تطوير الرعاية الصحية األ    ٢٠١٥-٢٠١١يف البلد خالل الفترة     

التكنولوجيات الطبية املتقدمة، والتطوير املطرد للرعاية الصحية املقدمة من خـالل اهلـاتف             
احملمول، والرعاية الصحية عن بعد، واإلسعاف الطائر، واالستمرار يف حتسني تنظـيم وإدارة             

لني يف جمال   ومتويل الرعاية الصحية، مبا يف ذلك استحداث آليات جديدة لدفع مرتبات العام           
 . اخلدمة الصحية تركز على النتيجة النهائية للخدمة املقدمة

 معدل اجلرمية والعنف ضد املرأة    

         جرميـة يف كازاخـستان يف       ١٣٢ ٠٠٠تشري بيانات النيابة العامـة إىل ارتكـاب           -٥٧
 ١ ٤٠٠ ، منها ) يف املائة  ٣٢( ضد املرأة    ٤٢ ٥٠٠؛ ومن بني هذه اجلرائم اُرتكبت       ٢٠١٠عام  

يتضح أن إمجايل عدد اجلـرائم      )  جرمية ١٤٣ ٥٠٠ (٢٠٠٤وباملقارنة بعام   . جرمية اغتصاب 
           جرميـة   ٣٦ ٠٠٠إذ كانـت    (قد تقلص، بينما زادت اجلرائم ضد املرأة زيـادة طفيفـة            

مل تعد عمليات التسجيل والتحقيق تقتصر       ٢٠٠٧ويرجع هذا إىل أنه منذ عام       ). ٢٠٠٤يف  
من األشخاص   اليت يرفعها الضحايا بل أصبحت تشمل أيضاً البالغات املقّدمة           على الشكاوى 

 .الطبيعيني واألشخاص االعتباريني
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 فئات اجلرمية يالحظ أن أكرب نسبة من اجلرائم هي تلك املرتكبة            عوفيما يتعلق بتوزي    -٥٨
 تقلص  أيضاًولوحظ. السرقات، واالحتيال، والسرقة باإلكراه):  يف املائة٦٦(ضد املمتلكات 

ومعظـم هـذه    .  يف املائة  ٧,٥ملحوظ يف اجلرائم املتعلقة بالصحة العامة، إذ بلغت نسبتها          
أما اجلرائم اليت ترتكـب     . اجلرائم ذات صلة باملخدرات إال أن عددها آخذ يف التقلص أيضاً          

 ترتكب   يف املائة، وبلغت نسبة اجلرائم اليت      ٦,٧ضد األمن العام والنظام العام فبلغت نسبتها        
 . يف املائة٥,٦ضد األفراد 

ومن أجل مكافحة العنف ضد املرأة تعمل يف منظومة وزارة الداخلية، وحىت علـى                -٥٩
ويبلغ عـدد العـاملني يف هـذه    . مستوى املناطق، وحدات خاصة حلماية النساء من العنف    

حقـائق  ويدخل ضمن االلتزامات الوظيفية هلؤالء العاملني حتديـد         .  موظفاً ١٢٦الوحدات  
استخدام العنف ضد املرأة، والتحقيق يف الشكاوى والبالغات املقدمـة مـن األشـخاص              

 . الطبيعيني واألشخاص االعتباريني املتعلقة بانتهاك احلقوق واحلريات الدستورية للمرأة

 .  امـرأة  ٢٣ ٠٠٠اذ القانون أكثر مـن      ف تقدم بالشكوى هليئات إن    ٢٠١٠ويف عام     -٦٠
 السابق، يقضي قانون مجهورية كازاخستان باملسؤولية عن ارتكاب مجيع          وكما ورد يف التقرير   

 ١٣٠-١٢٠،  ١١٧-١١٥،  ١٠٧-١٠١،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٦املواد   -أشكال العنف ضد املرأة     
 من قانون املخالفات اإلدارية وأقـصى    ٧٩من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان واملادة       

 عاماً مع مصادرة املمتلكات، وأقـصى       ٢٠ىل   إ ٧عقوبة جنائية هي السجن ملدة تتراوح من        
عن جرائم الضرب،   ( يوماً   ١٥ اإلداري ملدة تصل إىل      عقوبة إدارية هي الغرامة أو االحتجاز     

    وإحداث إصابة متوسطة اخلطورة بسبب اإلمهال، واألنـشطة غـري القانونيـة يف حمـيط              
 ).العالقات األسرية

 ١٢٤،  ١٢١،  ١٢٠ذات الطابع اجلنسي يف املواد      وتتحدد املسؤولية عن ارتكاب اجلرائم        -٦١
، يعاقب بالسجن ملـدة     ١٢١من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان فمثالً، وفقا للمادة         

وللضحايا يف القـضايا اجلنائيـة     .  عاماً كل من ارتكب اعتداًء جنسياً      ١٥ إىل   ٨تتراوح من   
ن قانون اإلجراءات اجلنائية واملعنونة      م ١٠٠ للمادة   اخلاصة باالغتصاب احلق يف احلماية وفقاً     

 وغريهم مـن األشـخاص      هبم واملتهمني  عليهم والشهود واملشتبه     محاية الضحايا إجراءات  "
 ". اجلنائيةاملشمولني باإلجراءات

 إىل قانون املخالفات اإلداريـة جلمهوريـة        ٥-٧٩ املادة   ٢٠٠٧وأُضيفت يف عام      -٦٢
وتقضي هذه املادة   ". قانونية يف حميط العالقات األسرية    األنشطة غري ال  "كازاخستان املتعلقة ب  

ويف املمارسة العمليـة توقـع      .  يوماً ١٥بفرض غرامات وباالحتجاز اإلداري ملدة تصل إىل        
ولقد أثرت هذه املادة تأثرياً كبرياً علـى        . هذه القضايا  يف املائة من     ٥٠وبات يف   احملاكم عق 

 وزاد   جرمية يف خالل ثالث سنوات     ٧٥ ٠٠٠كتشفت  معدل اجلرائم املرتلية يف البلد؛ فقد اُ      
. ٢٠١٠ جرميـة يف عـام       ٣٧ ٠٠٠ إىل،  ٢٠٠٨ جرمية يف عام     ١٦ ٠٠٠ عدد اجلرائم من  
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 قضية صـدرت فيهـا      ٣٧٩، من بينها    اً شخص ٥١٦ قضية أُهتم فيها     ٥٠٩ونظرت احملاكم   
 . شخصا٣٩١ًأحكام ضد 

 .املنظمات غري احلكوميةويتم العمل على منع العنف بالتعاون الوثيق مع   -٦٣

 من مراكز إدارة ٢٨وملساعدة النساء يف محاية حقهن يف حياة خالية من العنف تقوم    -٦٤
 مركزاً  ٢٠وُيمّول  . األزمات بتقدمي مساعدة حقيقية هلن، ومنها مراكز متتلك دور استضافة         
ج االجتماعية اهلامة،   منها من ميزانية الدولة يف إطار النظام االجتماعي للدولة وغريه من الربام           

ويعد النشاط األساسي   . بينما ُتمولّ بقية املراكز من خالل املنح املقدمة من املنظمات الدولية          
 مركزاً يف جمال    ١٢لستة من هذه املراكز تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر، بينما يعمل            

وتعمل . يع قضايا العنف   مراكز لتقدمي املشورة بشأن مج     ١٠ومساعدة ضحايا العنف املرتيل،     
يف مجيع مراكز إدارة األزمات خطوط تليفونية ساخنة، يستخدمها العاملون يف هذه املراكـز          

ويف الوقت احلايل   . ٢٠ ٠٠٠ لتقدمي املساعدة القانونية والنفسية ألشخاص يصل عددهم إىل       
ت يف أربعة أقـاليم يف      تقوم اهليئات التنفيذية احمللية بدراسة إمكانية إنشاء مراكز إدارة األزما         

 جلـأ إىل مراكـز إدارة       ٢٠١٠ويف عـام    . اجلمهورية ما زال ال يوجد هبا مثل هذه املراكز        
 امرأة، واستفاد   ١٨ ٥٠٠ شخص، مبا يف ذلك      ٢٢ ٠٠٠األزمات طلباً للمساعدة أكثر من      

 . شخص١ ٠٠٠من خدمات دور االستضافة أكثر من 

من التدابري الوقائية الرامية إىل منع العنـف         ٦٠ فقط أُختذ أكثر من      ٢٠١٠ويف عام     -٦٥
ُووقعت مذكرة تعاون بني جلنة الشرطة اإلدارية بوزارة الداخليـة يف مجهوريـة             . ضد املرأة 

 . مراكز إدارة األزمات، كما أُعدت خطة عمل ملنع العنف املرتيلاحتادكازاخستان و

" منع العنف املـرتيل   "ن  ُ أعتمد يف مجهورية كازاخستان قانو     ٢٠٠٩ويف أواخر عام      -٦٦
ومينح هذا القانون احلق ملـوظفي      ).  من التوصيات اخلتامية للجنة    ١٥وهكذا ُنفذت الفقرة    (

إنفاذ القانون يف تطبيق األحكام احلمائية ضد األشخاص الذين ارتكبوا اجلرائم، وترمى هذه             
 مجهوريـة   ولقد أُضـيف قـانون إىل قـوانني       . التدابري احلمائية إىل محاية حقوق الضحايا     

          كازاخستان للمخالفات اإلدارية يقضي باملـسؤولية عـن انتـهاك األحكـام احلمائيـة              
وباإلضافة إىل ذلك، حتدد احملاكم بناء على طلب من هيئات إنفاذ القـانون             ). ٢٠١٠عام  (

ومنذ إقرار هذا القـانون     .  شهور حىت عام   ٣متطلبات معينة لسلوك اجملرمني ملدة تتراوح من        
 شخص بسبب انتهاك    ٢٠ ٠٠٠ من    من التدابري احلمائية، ومت احتجاز أكثر      ٢٦ ٠٠٠صدر  أُ

 سـاعة،   ٤٨ ساعات إىل    ٣األحكام احلمائية إىل حني صدور قرار احملكمة ملدد تتراوح من           
 . شخص٥٠٠كما ُوجهت املسؤولية اإلدارية إىل 

كازاخستان اخنفاضـاً   ة خالل السنوات الستة املاضية حققت       ذوبفضل التدابري املتخ    -٦٧
 .مطرداً يف معدل اجلرمية يف جمال العالقات األسرية
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 ٢٢ ٠٠٠ رفض املبلغون إقامة دعوى جنائية يف حوايل         ٢٠١٠ويف نفس الوقت يف عام        -٦٨
ويرجع السبب الرئيسي هلذا الرفض إىل      . بالغ وشكوى متعلقة حبقائق استخدام العنف املرتيل      

ومن األسـباب   .  زمنية معينة والتنازل عن بالغاهتم األولية      مصاحلة األطراف بعد مرور فترة    
   األخرى للعدول عن إقامة الدعوى اجلنائية رفض بعض الضحايا اخلضوع للكـشف الطـيب          
أو وجود مظاهر املسؤولية اإلدارية يف أعمال املذنبني، وكذلك اعتبار أفعاهلم هبـا مظـاهر               

 .اإلدعاء اخلاص واالدعاء العام

  ملرأة إىل إخفاء حقيقة أهنا أصبحت ضحية للعنف املرتيل من جانب زوجهـا            ومتيل ا   -٦٩
وهلذا فإن حقـائق    . أو أوالدها، وأحيانا يصعب على رجل الشرطة مجع املعلومات الالزمة         

 .استخدام العنف ُتعترب أكثر بكثري يف الواقع مما هو معروف للمكلفني بإنفاذ القانون وللعامة

وزارة الداخلية يف مجهورية كازاخستان دراسة استقصائية        أجرت   ٢٠١٠ويف عام     -٧٠
وبلغ جمموع من مشلـهم  . للنساء يف مناطق خمتلفة من البلد الستكشاف أسباب العنف املرتيل   

 شخص، مبا يف ذلك النساء الالئي جلأن إىل أجهزة وزارة الداخلية يف             ٣٢ ٠٠٠االستطالع  
  للمـساعدة أو املـشورة؛ وأيـضاً       ات طلباً مجهورية كازاخستان أو إىل مراكز إدارة األزم      

األشخاص املسجلني كمشاغبني يف األسرة، واألطفال ذوي اآلباء احملرومني مـن حقـوق             
 يف املائة من أفراد العينة املشمولة باالستطالع ذكروا         ٣٤ووفقاً لنتائج االستطالع،    . الوالدين

 يف  ٢٥ بسبب الغـرية، و    - ملائة يف ا  ٢٦أن أسباب العنف املرتيل هي نزاعات على امللكية، و        
 ٧ بسبب تدخل اآلخرين يف شئون األسـرة، و    -  يف املائة  ١٢ بسبب إدمان اخلمر، و    - املائة

 . بسبب اختالف وجهات النظر- يف املائة

نح ارتكاب أعمـال العنـف      جبومن أجل تعزيز عمل هيئات إنفاذ القانون املتعلق           -٧١
الـيت  " أسرة بال عنـف   "لة اجلمهورية املعنونة     احلم ٢٠١٠أغسطس  /املرتيل، أُقيمت يف آب   

           رجـل شـرطة، وأكثـر      ١٢ ٠٠٠وشارك يف هذه احلملة أكثر مـن        . استمرت أسبوعاً 
 من ممثلي هيئات التعليم والصحة والعمل واحلماية االجتماعية للـسكان، وجلـان     ٤ ٠٠٠من  

 ٠٠٠وُبحثت حالة أكثر مـن      . ة، واملنظمات غري احلكومي   الدميغرافيةاملرأة واألسرة والسياسة    
   من حقائق استخدام العنف ضد الكبـار،       ٣ ٠٠٠ أسرة تعيسة، وأُكتشف ما يزيد على        ١١

 من التـدابري    ٨٠٠ من حقائق استخدام العنف ضد األطفال، وصدر أكثر من           ٣٠٠وحوايل  
كثر احلمائية جتاه ما أُكتشف من حقائق استخدام العنف، كما ُوجهت املسؤولية اإلدارية أل            

 طلـب   ١ ٥٠٠وتلقت اهليئات التنفيذية أكثر من      .  من مرتكيب هذه املخالفات    ١ ٥٠٠من  
 .باملساعدة من األسر التعيسة

" حقـك يف احلمايـة    " أُقيمت احلملة اجلمهورية     ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٧٢
وعلـى  . اًالرامية إىل توعية املواطنني من خالل وسائط اإلعالم بالقوانني اليت صدرت حديث           

 من امللصقات   ١٢٠ ٠٠٠ منشوراً، ولُصق أكثر من      ٥٠٠ ٠٠٠مدار أسبوعُ وزع أكثر من      
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 لقـاء يف الـشركات واملنظمـات        ١٠ ٠٠٠وأُجرى أكثر مـن     . يف أماكن الترفيه العامة   
 .واملؤسسات

 لنتائج االستطالع، أُعدت توصيات ملوظفي إنفاذ القانون تتناول كيفية تطوير           ووفقاً  -٧٣
 .وأساليب منع العنف املرتيل والقضاء عليهأشكال 

 يف الفترة   نومبناسبة اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة تنظم مجهورية كازاخستا           -٧٤
        يومـاً  ١٦"ديسمرب من كل عـام محلـة        / كانون األول  ١٠نوفمرب حىت   /من تشرين الثاين  

   شـخص، مـن بينـهم       ٢٥ ٠٠٠ويشارك يف هذه احلملة أكثر من       ". بال عنف ضد املرأة   
 شخص من ممثلي اهليئات احلكوميـة       ٨ ٠٠٠من رجال الشرطة، وأكثر من       ١٧ ٠٠٠حوايل  

 ٢٤٠ ٠٠٠ويف أثناء هذه احلملة ُوزع على السكان أكثر من          . املعنية واملنظمات غري احلكومية   
ت اللوحات ذوات العالما   من   ٦٠٠٠لُصق أكثر من    وامللصقات،  ومن الكتيبات و املنشورات     

. اللوحات اإلعالنية اليت تتناول شرح قوانني مجهورية كازاخستان يف جمال منع العنف املـرتيل              و
 منـشور   ١١٢ ٠٠٠مرتل، ُوزع خالهلا أكثـر مـن        و شقة   ٤١ ٠٠٠كما مت زيارة أكثر من      

 طلباً إىل هيئات العمل واحلماية    ٣ ٠٠٠وقُدم أكثر من    . وكتيب عن كيفية منع العنف املرتيل     
 .ة للسكان لتشغيل النساء الاليت لديهن أوضاع معيشية صعبةاالجتماعي

 مدينةيف " الرعاية"و" الصديقات"ويف إطار هذه احلملة نظمت مراكز إدارة األزمات    -٧٥
أملايت مسرية يف شوارع جيبك جويل وآبالخيان وفورمانوف تأييداً ملكافحة العنف اجلنساين،            

وكان من مظاهر هذه املـسرية      . لتعليم العايل وشارك يف هذه املسرية طالب من مؤسسات ا       
وأُجريت فعاليات مماثلة   ". حنن نؤيد حياة خالية من العنف     "مظالت ومناطيد مكتوب عليها     

 .يف مناطق أخرى من البلد

 إدارة  احتـاد وكان من نتائج هذه احلملة أن عقدت وزارة الداخلية بالتعاون مـع               -٧٦
مؤمتراً ) صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة    ( واليونيفيم   األزمات وبدعم من السفارة األمريكية    

إعـداد هنـج    : مكافحة العنف املرتيل ومحاية حقوق األطفال     "علمياً يف مدينة أملايت ُيسمى      
 ".استراتيجي وتعزيز التعاون

  اهليكل السياسي العام  -باء  
 القيم العليا فيهـا     دولة دميقراطية علمانية قانونية واجتماعية،       نمجهورية كازاخستا   -٧٧

يه ذات نظـام    احتاد دولة   نوتعد مجهورية كازاخستا  . هي اإلنسان، وحياته وحقوقه وحرياته    
 .حكم رئاسي

 الذي يؤدي مهام تشريعية،     نوأعلى هيئة متثيلية يف الدولة برملان مجهورية كازاخستا         -٧٨
 ٤٧ -  الـشيوخ  جملـس : ويتكون الربملان من غرفتني   . مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان      
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. ، يعملون بصفه دائمـة    ) نائباً ١٥٤ أي ما جمموعه   (أعضاء ١٠٧ - وجملس النواب ،  عضواً
 . أعوام٥ فهي جملس النواب أعوام، أما مدة عضوية ٦ومدة عضوية نواب جملس الشيوخ 

 عـززت دور    ن أُدخلت تعديالت على دستور مجهورية كازاخستا      ٢٠٠٧ويف عام     -٧٩
سياسية؛ فقد انتقل العديد من صالحيات الرئيس إىل الربملان، وُعزز دور           الربملان واألحزاب ال  

 ).Maslikhats(هيئات احلكم الذايت احمللية 

 فتباشرها احلكومة اليت تترأس اهليئـات   نأما السلطة التنفيذية يف مجهورية كازاخستا       -٨٠
س مجهوريـة   ويشكل احلكومـة رئـي    . التنفيذية يف الدولة، وتقوم باإلشراف على أعماهلا      

ويعـني رئـيس   . ولة أمام الرئيس، وختضع للمساءلة أمام الربملـان ؤ ، وهي مس  نكازاخستا
 .الوزراء من ِقبل رئيس اجلمهورية مبوافقة الربملان

 مبراجعة القوانني اليت اعتمدها الربملان نويقوم اجمللس الدستوري جلمهورية كازاخستا  -٨١
 واالتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها من قبـل         قبل التصديق عليها من رئيس اجلمهورية،     

الربملان وذلك للتأكد من عدم تعارضها مع أحكام دستور الدولة، كما يقوم بتقدمي تفـسري               
رمسي للنصوص الدستورية، ويف حالة وجود خالف حيسم اجمللس الدستوري مدى صـحة             

ي، كما  جراء استفتاء مجهور  إجراء االنتخابات الرئاسية واالنتخابات النيابية، ومدى صحة إ       
 .ددها الدستورأن للمجلس صالحيات أخرى حي

وُينتخـب  . نوأعلى هيئة قضائية يف الدولة هي احملكمة العليا جلمهورية كازاخستا           -٨٢
رئيس وقضاة احملكمة العليا من ِقبل جملس الشيوخ بناًء على اقتراح مـن رئـيس مجهوريـة            

 .هم الدستور والقانون استقاللَيكفلائمني، وتتكون احملاكم من قضاة د. نكازاخستا

 بالرقابة العليا علـى التطبيـق الـصارم         نوتقوم النيابة العامة جلمهورية كازاخستا      -٨٣
واملوحد للقوانني واملراسيم الرئاسية وغري ذلك من اللوائح القانونية، كما متثـل الدولـة يف               

 .دده القانوناحملاكم، وتقوم باملالحقة اجلنائية يف اإلطار الذي حي

 ، كما يعمـل  نوتعمل أيضاً جلنة حقوق اإلنسان التابعة لرئيس مجهورية كازاخستا   -٨٤
 املركـز الـوطين     دة الذي أُنشئ ملساع   نممثل حقوق اإلنسان يف مجهورية كازاخستا     مكتب  

 .حلقوق اإلنسان، وهو يقوم بتحليل املعلومات واألنشطة التنظيمية وأنشطة الدعم القانوين

ما تنسيق أنشطة اهليئات احلكومية املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني فتقـوم بـه              أ  -٨٥
ومن . ن التابعة لرئيس مجهورية كازاخستا    الدميغرافيةاللجنة الوطنية للمرأة واألسرة والسياسة      

أجل دعم هذه اآللية الوطنية املعنية بتحقيق املساواة بني اجلنسني ُنِقلت أمانتها من مكتـب               
 . الوزراء إىل إدارة رئيس الدولةرئيس

ولة عن األوضاع على    ؤويقوم باحلكم احمللي أجهزة متثيلية وتنفيذية حملية تكون مس          -٨٦
 .أراضي اإلقليم الذي متثله
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من ِقبل املواطنني عن طريق االقتـراع  " Maslikhats"وُتنتخب اهليئات التمثيلية احمللية      -٨٧
ويدخل يف اختصاصات هذه اهليئات التصديق علـى   . نوات س ٥العام املتساوي واملباشر ملدة     

خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لإلقليم، والتصديق على امليزانية احمللية والتقارير           
اليت تتناول تنفيذها؛ وحسم قضايا التقسيم اإلداري لإلقليم ؛ والنظر يف التقارير املقدمة مـن               

؛ "Maslikhats"لية حول املسائل اليت تدخل ضمن اختـصاصات         رؤساء اهليئات التنفيذية احمل   
 .وغري ذلك من الصالحيات املتعلقة بضمان حقوق املواطنني ومصاحلهم املشروعة

وتعد اهليئات التنفيذية احمللية أحد أركان النظام املوحد للهيئات التنفيذية يف مجهورية              -٨٨
 . للدولة على أراضي اإلقليم ، وهي متكن من تنفيذ السياسة العامةنكازاخستا

 أحـزاب   ١٠ ن ُسجلت يف مجهوريـة كازاخـستا      ٢٠١١ أبريل/ نسيان ١وحىت    -٨٩
 هـو   ٢٠٠٧واحلزب الرئيسي الذي فاز يف االنتخابات الربملانية اليت جرت يف عام            . سياسية

، مـن    عضواً ٨٩٦ ٠٠ويضم هذا احلزب أكثر من      " نور أوتان "حزب الشعب الدميقراطي    
 . يف املائة٥٩ امرأة، أي ما يقرب من ٤٩١ ٠٠٠ من بينهم أكثر 

  نالدعم التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنسان يف مجهورية كازاخستا  -جيم  
 يـضمن جلميـع املـواطنني       ور مجهورية كازاخستان  كما ورد يف التقرير السابق، دست       -٩٠

نية، ومجيـع القـوانني     والدستور ميثل أعلى قوة قانو    ). القسم الثاين (احلقوق واحلريات األساسية    
 .واللوائح إن يتم إقرارها جيب أن تتفق مع أحكام الدستور، وإال اُعتربت باطلة وتستوجب اإللغاء

 محايـة حقـوق   على  السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية      وتسهر  -٩١
 .وحريات اإلنسان

ورة كـبرية يف النظـام      ويف السنوات األخرية ُعززت محاية حقوق املواطنني بـص          -٩٢
 اُعتمـدت يف    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  . القضائي، وُعزز استقالل السلطة القضائية    

يف الـصادر   ووفقاً للقانون   . كازاخستان احملاكمات أمام هيئة حملفني ومعهد قضاء األحداث       
لقـضاة  ، يقوم اجمللس األعلى للقضاء الذي يتكون من نواب برملانيني وكبـار ا            ٢٠٠٨عام  

 . يتم تعيينهم من ِقبل رئيس اجلمهوريةنوكبار السياسيني بترشيح القضاة الذي

 إىل ممثل حقـوق اإلنـسان       ,وخبالف احلماية القضائية لكل مواطن احلق يف اللجوء         -٩٣
الدميغرافيـة  التابع لرئيس مجهورية كازاخستان ، واللجنة الوطنية للمرأة واألسرة والسياسة           

س مجهورية كازاخستان، وجلنة محاية ورعاية حقوق الطفل بوزارة التعليم          لة أمام رئي  املسؤو
ومن أجل النظر يف شكاوي املواطنني يف الوقت املناسـب          . والعلم يف مجهورية كازاخستان   

املتعلقة بانتهاك احلقوق الدستورية وحرياهتم ومصاحلهم فضالً عن محايتهم تعمـل مواقـع             
 .وزراء ورؤساء اإلداراتالويب الشخصية لرئيس الوزراء وال
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  محاية حقوق اإلنسان على أساس املعايري الدولية  -دال  
 صدقّت كازاخستان على العهد الدويل للحقوق املدنية والـسياسية،   ٢٠٠٥يف عام     -٩٤

 على الربوتوكول االختياري امللحق به، ويسمح هذا الربوتوكول ٢٠٠٩كما صدقّت يف عام 
ويف . كاوي شخصية إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان        ملواطين كازاخستان بالتقدم بش   

 انضمت كازاخستان إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ أما          ٢٠٠٨عام  
االتفاقية نفسها فقد صدقّت عليها كازاخستان، كما متت اإلشارة إليه يف التقارير السابقة، يف 

 .١٩٩٨عام 

 صدقّت عليها كازاخستان األسبقية على قوانني اجلمهورية        وللمعاهدات الدولية اليت    -٩٥
ويتم تطبيقها مباشرةً، باستثناء احلاالت اليت ُينص يف املعاهدة الدولية على أن تطبيقها يتطلب              

  .إصدار قانون
ومجيع القوانني واملعاهدات الدولية اليت تكون مجهورية كازاخستان طرفاً فيها تنشر             -٩٦

  .وهذا شرط ضروري مسبق لتطبيقها. الرمسيةيف وسائل اإلعالم 
وهكذا، نشرت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على الفور بعد التصديق                -٩٧

 وكذلك  ،)١٩٩٨ لعام   ١٢٦العدد  " (كازخستانسكايا برافدا "عليها يف الصحيفة الوطنية الرئيسية      
  ).١٩٩٨  لعام١٢-١١العدد " (ان فيداماسيت بارالمنتار سيوبلكي كازاخست"يف جملة 

 من توصيات اللجنة أُرسلت التعليقات اخلتامية على التقرير الدوري   ٨ولتنفيذ الفقرة     -٩٨
الثاين لكازاخستان بعد استالمها إىل مجيع اهليئات احلكومية املركزية واحمللية، فـضال عـن              

مل خاصة للقانون اإلنـساين    وإلزالة أوجه النقص الواردة بالتعليقات أُعدت خطة ع       . الربملان
     / تـشرين الثـاين  ٧ الـصادر يف     ٥بروتوكول رقـم    (واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان     

كما أُجرى رصـد    . ، وُصدق عليها من ِقبل اللجنة املشتركة بني اإلدارات        )٢٠٠٧نوفمرب  
شتركة بـني   سنوي للتقدمي احملرز يف تنفيذ هذه اخلطة ونوقشت النتائج يف جلسات اللجنة امل            

  . تاإلدارا
 عن ذلك، فإن االتفاقية والربوتوكول االختياري هلـا والتقـارير الدوريـة             فضالً  -٩٩

عن التقدمي احملرز يف تنفيذ االتفاقية وكذلك التعليقات اخلتامية للجنة متاحة على  لكازاخستان
  ).www.ncgp.kz(املوقع اإللكتروين للجنة الوطنية 

اقية ولقانون مجهورية كازاخستان املتعلق بانضمامها إىل هـذه         والنص الكامل لالتف    -١٠٠
تقارير حكومة كازاخستان املرسلة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على         نصوص  االتفاقية، وكذلك   

التابعة للمركز اجلمهـوري    " zakon"التمييز ضد املرأة أصبحت متاحة على قاعدة املعلومات         
اليت يلجأ  (متاحة يف مراكز خدمة املواطنني      " zakon"ومات  وقاعدة املعل . للمعلومات القانونية 

إليها املواطنون للحصول على اخلدمات احلكومية املتعلقـة بتوثيـق وتـسجيل العقـارات              
، كما توجد يف املكتبات واملؤسسات التعليمية يف مجيع أحناء البالد،           )واملعامالت ذات الصلة  



CEDAW/C/KAZ/3-4 

GE.12-41568 18 

جمـاين ومتـاح    " zakon"والدخول إىل موقع    . لكتروين لوزارة العدل  وكذلك على املوقع اإل   
ويستطيع أي مواطن يف مراكز خدمة املواطنني أن يطلب طباعة نـص أي             . جلميع املواطنني 
  .قانون أو الئحة

ويف نفس الوقت، من أجل تعزيز الدراسة الواسعة ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع               -١٠١
    فعلى وجـه اخلـصوص،    . ا عدة تدابري إضافية   أشكال التمييز ضد املرأة اختذت احملكمة العلي      

 ُنشر وُوزع يف احملاكم احمللية وعلى موقع احملكمة العامة جملد يتضمن الوثـائق    ٢٠٠٧يف عام   
ويتضمن هذا اجمللـد  . القانونية ملنظمة األمم املتحدة املتعلقة مبسائل املساواة بني الرجل واملرأة      

، والوثائق القانونية جلمهوريـة كازاخـستان       ٢٠٠٧م  أيًضا التعليقات اخلتامية للجنة يف عا     
كما أُجريت يف كل مكان حلقات دراسية . املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني وما إىل ذلك

  .مع القضاة حول دراسة وتطبيق أحكام هذه االتفاقية
أنـه  وال جيب تقييم انعدام اإلشارة يف املمارسات القضائية إىل أحكام االتفاقيـة ب              -١٠٢

فنظًرا إىل أن تشريعات كازاخستان تتوافق مع أحكام االتفاقيـة،          . بسبب حمدودية انتشارها  
  .فإن احملاكم عند الدفاع عن حقوق املرأة، كقاعدة عامة، تستشهد بنصوص التشريع الوطين

. ويرجع ذلك إىل حد ما إىل النهج الراسخة والتقليدية لتفسري األحكـام القـضائية               -١٠٣
فعلى . فضل تطبيق نصوص قوانني معنية، وهو ما ال يعد انتهاكاً للمتطلبات اإلجرائية           فاحملاكم ت 

 مجهورية كازاخـستان   أن ُيشار يف املمارسات القضائية دستور إىل      سبيل املثال، من النادر جداً    
 أعلى قوة قانونية وله سريان مباشر على مجيع أراضـي           ٤ من املادة    ٢الذي ميثل حبكم الفقرة     

  .وهذا ال يعد عامالً يدل على عدم كفاية انتشاره أو عدم كفاية دراسته. يةاجلمهور
ويف نفس الوقت، ومراعاةً لتوصيات اللجنة، اختذت اململكة العليا تدابري ذات طابع              -١٠٤

  .تنظيمي لتعزيز التطبيق املباشر لالتفاقيات الدولية من ِقبل احملاكم عند الفصل يف القضايا
تطبيـق أحكـام    " املرسوم التشريعي    ٢٠٠٨عتمد يف عام    صوص، اُ وعلى وجه اخل    -١٠٥

 أُنشئ بنـك قـرارات   ٢٠١٠ويف عام   ".  فيها االتفاقيات الدولية اليت تعد كازاخستان طرفاً     
احملاكم الذي ُتجمع فيه قرارات احملاكم اليت تتضمن إشارة مباشرة إىل أحكـام االتفاقيـات               

   .الدولية، مبا فيها االتفاقية املذكورة
ولقد سامهت التدابري املتخذة يف هذا الصدد إىل حد ما يف تغري املنـهج التقليـدي                  -١٠٦

فحىت . لتفسري قرارات احملاكم؛ كما يتضح من قرارات احملاكم اليت صدرت يف اآلونة األخرية            
 حكم قضائي   ١٤يومنا هذا يوجد على قاعدة معلومات احملكمة العليا جلمهورية كازاخستان           

  .ت مباشرة إيل أحكام االتفاقيات الدوليةيتضمن إشارا
ومن أجل حتسني الكفاءة املهنية للموظفني العموميني يف جمال السياسة اجلنائية تقوم              -١٠٧

 أمام رئيس مجهورية كازاخستان بـصورة دائمـة بتنظـيم           املسؤولةأكادميية اإلدارة العامة    
لقضاء على مجيع أشـكال     شرح أحكام اتفاقية ا   : "ودورات وحلقات دراسية يف موضوعات    
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الـسياسة اجلنـسانية    "و" التوازن بني اجلنسني يف نظام اخلدمة العامـة       "و"  التمييز ضد املرأة  
  ".واملشاكل الراهنة للعالقات االجتماعية

          ويف الوقت احلايل ُتنفـد نظريـة الـسياسة القانونيـة جلمهوريـة كازاخـستان                 -١٠٨
وطنية يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة            وخطة العمل ال   ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  

 اللتان تعدان برناجماً منهجياً حمدداً لتحسني دعم حقوق         ٢٠١٢ -٢٠٠٩كازاخستان للفترة   
  .اإلنسان يف كازاخستان

ومن بني اآلليات املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان اعترفت كازاخستان باختصاص            -١٠٩
جلنة القضاء على التمييز العنـصري واللجنـة        جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب و      

  .املعينة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تلقي الشكاوي الفردية من املواطنني
وانطالقاً مما سبق عرضه ميكن القول إنه ُيبذل يف كازاخستان جهد معني يرمـي إىل         -١١٠

معرفة املواطنني بأحكـام    فيما يتعلق بعدم كفاية     ) ١٠،  ٩الفقرتان  (تنفيذ مالحظات اللجنة    
االتفاقية، وعدم كفاية معرفة املوظفني احلكوميني وأعضاء اهليئات القضائية والـرأي العـام             
بنظرية املساواة الواقعية بني اجلنسني اليت تتضمنها االتفاقية، وعدم اإلشارة إىل أحكام االتفاقية 

 .يف املمارسات القضائية

  اإلنساننشر املعلومات وتعزيز حقوق   -هاء  
   / املـؤرخ يف تـشرين الثـاين       ١١١٦ مجهورية كازاخستان رقم      لقرار حكومة  وفقاً  -١١١

ُ صدق على برنامج التوعية القانونية ورفع مستوى الثقافة القانونية والتعليم القانوين            ٢٠٠٨نوفمرب  
  .احلني، وُينفذ هذا الربنامج منذ ذلك ٢٠١١-٢٠٠٩والتربية القانونية لدى املواطنني للفترة 

ويقضي الربنامج بإعداد املقترحات املتعلقة بإدخال تعديالت وإضافات على الـنظم             -١١٢
القانونية اليت تنظم قضايا التوعية القانونية للهيئات احلكومية، واملسؤولني، وإعداد وإدخـال            

ان، وغري املنظمة للتثقيف القانوين للسكان، وإلزامية حمو األمية القانونية لفئات معينة من السك  
 .ذلك من التدابري الرامية إىل تشكيل االحترام حلقوق اإلنسان

ويف إطار هذا الربنامج أُقيمت ندوتان بالفيديو، وُنظمت دورات تدريبية لرفع كفاءة             -١١٣
مدرس العلوم القانونية يف مدن أستانا وأملايت وأكتويب، كما فُتحـت يف وسـائل اإلعـالم                

 أفالم فيديو وفيلمان وثائقيان تتناول نشاط مركز االتـصال          ٥عد  املطبوعة أربعة عناوين، وأُ   
 وتسجيل حقـوق    البيومترية بوزارة العدل ومراكز خدمة املواطنني املتنقلة وجوازات السفر       
وبغرض الـدعم اإلعالمـي     . ملكية العقارات ومت بث هذه األفالم على شاشات التلفزيون        

  . تدبًريا٥٠مية تقضي بإجراء حوايل ألنشطة اهليئات القضائية اُعتمدت خطط إعال
 التابعـة لـرئيس مجهوريـة        بدأت املكتبة الرقمية التابعة للجنة حقوق اإلنسان       و  -١١٤

 هذه املكتبة مثرة اجلهود املتـضافرة     و . يف مدنية أستانا   ٢٠٠٦نشاطها منذ عام    ن  كازاخستا
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 يف  حـدة اإلمنـائي   برنـامج األمـم املت    ، و لجنة حقوق اإلنسان امللحقة برئاسة اجلمهورية     ل
وتتلقى املكتبة الرقمية دعماً مـن املكتبـة        .  ومكتب جمموعة اليونسكو يف أملايت     كازاخستان

  .األكادميية الوطنية جلمهورية كازاخستان
فالوثائق باللغات الكازاخية   . والوصول إىل املعلومات القانونية تتاح جلميع املواطنني        -١١٥

وواجهة املكتبة منفذه باللغات الكازاخيـة      . http://hrc.nabrk.kzوالروسية متاحة على موقع     
 والفئات  وهي تتوجه بالدرجة األوىل إىل اجملتمعات الريفية      .  والفرنسية اإلنكليزيةوالروسية و 

وُخصص هلم قسم   . املستضعفة، أي املعوقون واملتقاعدون والنساء واألطفال وحمدودو الدخل       
 قسماً مفهوماً هلم تنظم املعرفة يف جمال        ٧٠كثر من   حيتوي على أ  " ال طرق "يف املكتبة ُيسمى  
وتعد املكتبة الرقميـة    . ويف معظم هذه األقسام تعرض أكثر األسئلة تكراراً       . حقوق اإلنسان 

 .آلية تثقيفية فعالة تسهم يف رفع مستوى وعي املواطنني حبقوق اإلنسان

  ٢٠١٠-٢٠٠٤ دية يف الدولة خالل الفترةالتنمية االجتماعية واالقتصا  -واو  
 تطور اقتصاد البلد مبعدالت عالية، فقد جتاوز متوسط         ٢٠٠٦-٢٠٠٤خالل الفترة     -١١٦

 تعـرض اقتـصاد     ٢٠٠٧ومنذ النصف الثاين مـن عـام        .  يف املائة  ١٠معدل النمو نسبة    
فاخنفض قليالً معدل منو الناتج احمللـي       .  للتأثري السليب لألزمة االقتصادية العاملية     نكازاخستا
إال أن  .  يف املائـة   ٨,٩، ولكن بفضل التدابري املتخذة جملاهبة األزمة، بلغ هذا املعدل           اإلمجايل

التدهور يف البيئة اخلارجية أصبح أحد األسباب الرئيسية ملزيد من التباطؤ يف معـدالت منـو              
 ٣,٣ إىل   ٢٠٠٨الناتج احمللي اإلمجايل؛ ونتيجة لذلك اخنفضت هذه املعدالت لتصل يف عام            

  . يف املائة١,٢ إىل ٢٠٠٩ة، مث واصلت اخنفاضها لتصل يف عام يف املائ
وبالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة أمكن احلفاظ على االستقرار االجتماعي يف             -١١٧
  .فقد نفذت احلكومة مجيع التزاماهتا االجتماعية بصورة كاملة. البلد
ض لألزمة ارتفع معدل منـو       نتيجة للنجاح يف تنفيذ الربنامج املناه      ٢٠١٠ويف عام     -١١٨

  . يف املائة٧، بنسبة ٢٠٠٩الناتج احمللي اإلمجايل، مقارنة بعام 
 ٤٧,٩ منا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة        ٢٠١٠-٢٠٠٥وإمجاالً خالل الفترة      -١١٩

  . يف املائة٦,٧يف املائة، أي أنت متوسط املعدل السنوي للنمو بلغ نسبة 
 دوالر أمريكي،  ٩ ٠٠٠ نصيب الفرد من النتاج احمللي اإلمجايل         بلغ ٢٠١٠ويف عام     -١٢٠

 نومن املعترف به أن كازاخستا    . ٢٠٠٤ مرات مقارنة بعام     ٣وهو مستوى ميثل زيادة نسبة      
 ). دوالر أمريكي٣ ٢٠٠(دولة مستوى دخل الفرد فيها أعلى من املستوى املتوسط 
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  ٢٠١٠-٢٠٠٤خالل الفترة ) GDP(الناتج احمللي اإلمجايل     
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

GDP ٢١ ٦٤٨  ١٧ ٠٠٨ ١٦ ٠٥٣ ١٢ ٨٥٠ ١٠ ٢١٤  ٧ ٥٩١ ٥ ٨٧٠  مليار تنغي 
  ١٤٦,٩  ١١٥,٣  ١٣٣,٤  ١٠٤,٩  ٨١,٠  ٥٧,١  ٤٣,٢  مليار دوالر أمريكي

   GDP مؤشر حجم
  مقارنةً بالعام السابق

١٠٧,٠  ١٠١,٢  ١٠٣,٣  ١٠٨,٩  ١١٠,٧  ١٠٩,٧ ١٠٩,٦  

 ١٠٠=GDP 2004 مؤشر حجم
 يف املائة

١٤٧,٩  ١٣٨,٢  ١٣٦,٦  ١٣٢,٢  ١٢١,٤  ١٠٩,٧ ١٠٠,٠  

 GDPمؤشر حجم 

   يف املائة١٠٠=2005
١٣٤,٩  ١٢٦,١  ١٢٤,٦  ١٢٠,٦  ١١٠,٧  ١٠٠,٠  ٩١,٢ 

   يف املائة١٠٧,١: ٢٠١٠-٢٠٠٤ خالل الفترة GDPمتوسط معدل منو 
   يف املائة١٠٦,٧: ٢٠١٠-٢٠٠٥ خالل الفترة GDPمتوسط معدل منو 

 ١٣٢٧  ١٠٦٨  ١٠٢٤  ٨٣٠  ٦٦٧  ٥٠١  ٣٩١  ألف تنغي GDPنصيب الفرد من 

 ٩٠٠٤  ٧٢٤١  ٨٥١٤  ٦٧٧٢  ٥٢٩٢  ٣٧٧١  ٢٨٧٤  دوالر أمريكي

    يف ٥,٨ لتـصل إىل     ٢٠٠٤ عـام    ٨,٤اخنفضت النسبة املئوية للبطالة يف البلد من          -١٢١
  .املائة يف ٦,٦ يف املائة إىل ٩,٨ من -، مبا يف ذلك البطالة بني النساء ٢٠٠٥عام 
 احتلت كازاخستان اخلمسني يف التصنيف العـاملي للثـروة          ٢٠١٠اعتباراً من عام      -١٢٢

 .الوطنية، متقدمة يف ذلك على مجيع بلدان رابطة الدول املستقلة

  الربامج املنفذة واجلاري تطويرها هبدف حتسني مستوى رفاهية السكان، مبا فيهم النساء    
 اُعتمـدت اخلطـة     ٢٠١٠كازاخـستان يف عـام      بصدور مرسوم رئيس مجهورية       -١٢٣

وتقضي هـذه اخلطـة بتحقيـق       . ٢٠٢٠ لتنمية مجهورية كازاخستان حىت عام       االستراتيجية
زيادة حجم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبقدار الثلث على األقـل           : املؤشرات األساسية التالية  

 دخوهلم عن مستوى الكفـاف      ؛ وخفض النسبة املئوية للسكان الذين تقل      ٢٠٠٩مقارنة بعام   
 يف املائة على األكثـر؛ وخفـض        ٥ يف املائة؛ وخفض النسبة املئوية لبطالة لتصبح         ٨لتصل إىل   

  . عاًما٧٢ إىل ٦٨ يف املائة؛ وزيادة متوسط العمر املتوقع للسكان من ٣٠معدل الوفيات بنسبة 
ربنـامج احلكـومي     أُعتمد وُينفـذ ال    ٢٠٢٠ حىت عام    االستراتيجيةولتنفيذ اخلطة     -١٢٤

. ٢٠١٤-٢٠١٠لإلسراع بالتطوير الصناعي والتجديدي جلمهورية كازاخـستان للفتـرة          
 تريليون  ٨,٣ مشروعاً تتكلف أكثر من      ٤٦٩وتتضمن خريطة التصنيع يف كازاخستان تنفيذ       

      وختلـق املـشروعات    .  كازاخـستاين  ١٦٠ ٠٠٠تنغي، يشارك يف تنفيذها أكثـر مـن         
  .صة عمل دائمة فر١٤٠ ٠٠٠اجلديدة 
 لتطوير كازاخـستان مـن      االستراتيجيةوسوف تتحقق املؤشرات االجتماعية للخطة        -١٢٥

 ،٢٠٢٠-٢٠١١خالل تنفيذ الربنامج احلكومي لتطوير التعليم يف مجهورية كازاخستان للفترة           



CEDAW/C/KAZ/3-4 

GE.12-41568 22 

، ٢٠١٥-٢٠١١لتطوير النظام الصحي للفترة     " ساالمايت كازاخستان "والربنامج احلكومي   
  . والعديد من الربامج األخرى٢٠٢٠العمالة حىت عام وبرنامج 
لتطوير النظـام   " ساالمايت كازاخستان "فعلى سبيل املثال، يقضي الربنامج احلكومي         -١٢٦

 حالة حدوث   ٢ ٢٢١الصحي خبفض نسبة حدوث فقر الدم بسبب تقصي احلديد إىل نسبة            
 حدوث مـرض     حالة ٢ ٠٨٢ وإىل نسبة    ٢٠١٣ نسمة حبلول عام     ١٠٠ ٠٠٠مرض لكل   

؛ )٢ ٣١٤ بلغت هذه النـسبة      ٢٠٠٩يف عام    (٢٠١٥ نسمة حبلول عام     ١٠٠ ٠٠٠لكل  
 مولـود  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكـل  ٢٨,١وخفض عدد وفيات األمهات ليصل إىل نسبة    

        مولـود حـي حبلـول    ١٠٠ ٠٠٠  حالة وفاة لكـل ٢٤,٥ وإىل نسبة   ٢٠١٣حبلول عام   
  )٣٦,٩-٢٠٠٩يف عام  (٢٠١٥عام 
 إىل زيادة دخل السكان من خالل تشجيع        ٢٠٢٠ويهدف برنامج العمالة حىت عام        -١٢٧

ويف إطار هذا الربنامج ستتخذ تدابري تستهدف جذب املواطنني         . العمالة املستدمية واإلنتاجية  
الذين يعملون حلساهبم اخلاص، والعاطلني عن العمل، وحمدودي الـدخل إىل االخنـراط يف              

، وتطوير املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ برنامج اإلسراع بـالتطوير          النشاط االقتصادي املنتج  
  .الصناعي والتجديدي، وتطوير نظام تقدمي اإلعانات االجتماعية املستهدفة

ويستهدف برنامج العمالة، يف املقام األول، تدريب الكوادر وإحلـاقهم بالعمـل،              -١٢٨
تمعاهتم، ويف حالة عـدم وجـود تلـك         واملساعدة يف تعزيز أعماهلم التجارية اخلاصة يف جم       

  .اإلمكانيات، تشجيعهم على االنتقال الطوعي للعمل يف املناطق ذات النمو االقتصادي
وسوف ُيربم عقد اجتماعي مع كل مشترك يف هذا الربنامج يسمح لـه بالتأهيـل                 -١٢٩

 اإلجيار، يف   ، وتوفري فرصة عمل له، وتقدمي سكن له باإلجيار، مع تأجيل دفع           )إعادة التأهيل (
وُتخصص موارد مالية   . حالة الضرورة، ملدة عامني، مث يصبح املسكن ملكه يف هناية املطاف          

حيـث ُتـوفر     بافلودارو كازاخستان الشرقية و كراغنديكبرية لتنمية األقاليم الصناعية مثل      
 .فرص عمل جديدة ومن يرغب يف إقامة نشاط خاص ميكنه احلصول على قرض

سوف تنخفض نسبة   و. الدائمة أساس زيادة دخل السكان    والة املنتجة   ستصبح العم و  -١٣٠
 ٢٠١٠ يف املائة يف عـام    ٨,٢السكان الذين يقل متوسط دخلهم على مستوى الكفاف من          

 .٢٠٢٠ يف املائة يف عام ٦إىل 

وهكذا، سيساعد تنفيذ كل هذه الربامج على زيادة الرفاهية للسكان، مبـا فـيهم                -١٣١
 .النساء
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  تفاقية االمعلومات عن تنفيذ   -ثالثاً  

  ١املادة     
حيظر تعـريض  "كما ورد يف التقارير السابقة، وفقاً لدستور مجهورية كازاخستان ،      -١٣٢

   أي فرد ألي نوع من التمييز على أساس األصل أو املركز االجتماعي أو املركـز الـوظيفي                 
أو الدين أو املعتقدات أو حمل اإلقامة       أو املركز املادي أو اجلنس أو العرق أو القومية أو اللغة            

  ".أو على أي أساسي آخر
، ومنذ ذلك احلـني ُيـستخدم يف   ١٩٩٨انضمت كازاخستان إىل االتفاقية يف عام         -١٣٣

ولفظـة  .  من هذه االتفاقيـة    ١الذي مت حتديده يف املادة      " التمييز"املمارسة القانونية مفهوم    
يف نصوص الدستور والقوانني واللـوائح الـيت مت         اهتا مستخدمة على نطاق واسع       ذ" متييز"

  .إصدارها
الضمانات احلكومية لتحقيق   " قانون    صدر يف مجهورية كازاخستان    ٢٠٠٩م  ويف عا   -١٣٤

" التمييز بسبب اجلنس  "ويف هذا القانون ُيحدد مفهوم      ". حقوق وفرص متكافئة للرجل واملرأة    
ان، أو امتهان لكرامته اإلنسانية بسبب      أي تقييد أو انتقاص حلقوق وحريات اإلنس      "على أنه   
       وهذا املفهوم للتمييز على أساس اجلـنس لـه طـابع شـامل          ) ٣، الفقرة   ١املادة  " (اجلنس

  .وال يتعارض مع االتفاقية
فهماً كـامالً    فهم الدولة الطرف يف االتفاقية       عدم: "وفيما يتعلق بقلق اللجنة بشأن      -١٣٥

لفعلية للنساء وخطر التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة الواردين          ملفهومي املساواة الرمسية وا   
  ).١١الفقرة" (يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ال تقيد االتفاقية الدولة الطرف بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة علـى                -١٣٦
 من االتفاقيـة،    ٢ ذلك، فإنه وفقاً للمادة      فضالً عن . أساس اجلنس بإصدار قانون واحد فقط     

التشريعات املناسبة وغريها من التدابري، مبا يف ذلك ما يقتـضيه  وتتخذ الدولة الطرف التدابري    
ولقد اختارت كازاخستان لنفسها طريق الدعم القانوين آلليات القـضاء          . األمر من جزاءات  

  . كل إقليمعلى التمييز املباشر وغري املباشر مع مراعاة خصائص
فعلى سبيل املثال، حيظر قانون اإلجراءات القانونية يف مجهورية كازاخستان أي نوع              -١٣٧

    من التمييز يف القضايا اجلنائية على أساس األصل أو املركز االجتماعي أو املركـز الـوظيفي      
 أو حمل اإلقامة    أو املركز املادي أو اجلنس أو العرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو املعتقدات              

 اجلنائية عن أي تقييد مباشر أو غـري         باملسؤولية ١٤١وتنص املادة   . أو على أي أساس آخر    
مباشر للحقوق واحلريات ألي سبب من األسباب املذكورة، مبا يف ذلك اسـتغالل رئـيس               

  .مؤسسة عامة ملركزه الوظيفي
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نتخابـات يف   اال" تانوهذه املواد يتضمنها القانون الدستوري جلمهورية كازاخـس         -١٣٨
وهذا . وغريها من القوانني  " قانون التعليم "و" الزواج واألسرة "وقانون  "مجهورية كازاخستان   

فضالً . يسمح بالتصدي الفعال واملناسب ملظاهر التمييز يف مجيع ميادين العالقات االجتماعية          
الـضمانات  "ن  عن ذلك، فإن املشرع الوطين مل يتقيد عند وضعه قانون مجهورية كازاخستا           

بتحديد التمييز ضد املرأة فقط،     " احلكومية للمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص للرجل واملرأة       
بل حدد مفهوم التمييز بصفة عامة على أساس اجلنس، انطالقاً من تكافؤ احلقوق والفـرص               

  .حلماية كلٍ من الرجل واملرأة
قد ُنفذت وذلـك يف     ) ١٢فقرة  ال( تعترب أن توصية اللجنة      نولذلك فإن كازاخستا    -١٣٩

الـضمانات احلكوميـة    "جزئية كفالة مطابقة تعريف التمييز على أساس اجلنس يف قـانون            
 . من االتفاقية١للمادة " للمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء

  )أ(  الفقرة الفرعية٢املادة     
رأة يف دستور مجهورية كازاخـستان      أُدخل مبدأ املساواة يف احلقوق بني الرجل وامل         -١٤٠

  .ومجيع القوانني السارية فيها
الـضمانات احلكوميـة    " من قانون    ٣٥ من املادة    ١فعلى سبيل املثال، تنص الفقرة        -١٤١

على أنه من مهام سياسة الدولـة       " للمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء       
املرأة يف مجيع ميادين النـشاط احلكوميـة        ضمان حقوق متساوية وفرص متكافئة للرجل و      

  ).١، الفقرة ٣املادة (واالجتماعية 
، ميلـك   "صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية    "وفقاً لقانون مجهورية كازاخستان       -١٤٢

حرية االختيـار   ) ٨"و" حقوق متساوية للحصول على الرعاية الصحية     ) ٣ "النساء والرجال 
  ).٨٧املادة " (ة واحملافظة على احلقوق اإلجنابيةاإلجنايب، ورعاية الصحة اإلجنابي

باملساواة بـني  " الزواج واألسرة  " من قانون مجهورية كازاخستان    ٢٩ة  وتقضي املاد   -١٤٣
 من هذا القانون باملساواة يف احلقوق والواجبـات   ٦٠الزوجني يف األسرة، كما تقضي املادة       

  .بني الوالدين
 واعتمدت دليل إلجراء التحليـل اجلنـساين        أعدت حكومة مجهورية كازاخستان     -١٤٤

  .للتشريعات
 القـوانني يف مجهوريـة      ويف الوقت احلايل جيرى حتليل جنساين جلميع مشروعات         -١٤٥

  .كازاخستان
ولقد طُرحت للبحث مسألة إجراء حتليل جنساين للقوانني واللوائح وذلك يف جملس              -١٤٦

كازاخـستان واجمللـس األصـلي للقـضاء      أمام رئيس مجهورية املسؤولالسياسة القانونية   
ومت تكليف وزير العدل يف مجهورية كازاخـستان بـإجراء حتليـل           . جلمهورية كازاخستان 
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 من حيث امتثالـه     ٢٠١٠،  ٢٠٠٩للفحص العلمي ملشروعات القوانني الذي أُجري يف عام         
جلنـساين  ويف الوقت احلايل اُعتمدت خطة إلجراء التحليل القـانوين ا   . للمتطلبات املوضوعة 

ب املؤرخ  -٧أمر مدير معهد القانون رقم       (٢٠١٣-٢٠١١للتشريعات السارية حالياً للفترة     
  ).٢٠١١فرباير / شباط١٤يف 

الضمانات احلكومية للمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجال         "ووفقاً لقانون     -١٤٧
 يف احلقوق وتكافؤ الفرص     ، األجهزة احلكومية اليت تعمل يف جمال حتقيق املساواة بني         "والنساء

بني الرجال والنساء هي حكومة مجهورية كازاخستان ، واهليئات التنفيذية املركزية واحملليـة             
 عـن   مسؤولوهكذا، وفقاً للقانون الساري، كل جهاز حكومي        . كلٍ يف حدود اختصاصه   

  .تنفيذ السياسة السكانية يف جمال نشاطه
واحلماية واالجتماعية للـسكان هـي اجلهـاز        ولقد تقرر أن تكون وزارة العمل         -١٤٨

  .احلكومي الذي يقوم بالتنسيق
بـني  ) الرمسية(وهكذا، ُيجرى تنفيذ توصيات اللجنة بشأن حتقيق املساواة القانونية            -١٤٩

  ).١٢الفقرة (فهي يف مرحلة التنفيذ النشط ) امللموسة(الرجال والنساء، أما املساواة الفعلية 

  )ب(فرعية الفقرة ال ٢املادة     
ورد بالتقارير السابقة أن التمييز بني املواطنني يف مجهورية كازاخستان يعـد فعـالً                -١٥٠

       ُيعاقب عليه جنائياً وذلك مبوجب مواد القانون اجلنـائي جلمهوريـة كازاخـستان وهـي              
ـ    "١٦٠، واملـادة    "انتهاك املساواة يف احلقوق بني املواطنني      "١٤١املادة   ة اإلبـادة اجلماعي
وهذه ". إثارة العداوة االجتماعية والقومية والقبلية والعرقية والدينية       "١٦٤، واملادة   "للبشرية

 جرمية من هذا النوع، وتناقص عدد       ٤٢ اُرتكبت   ٢٠٠٦اجلرائم آخذه يف التقلص؛ ففي عام       
  .٢٠١٠ جرمية فقط يف عام ٢٦اجلرائم ليصل إىل 

د لتحليل املعلومـات بـاألجهزة القـضائية يف         وفقاً لبيانات النظام األتومايت املوح      -١٥١
 دعوى وحمـضر    ١٥٤ ٠٠٠ يف احملاكم    ٢٠٠٨مجهورية كازاخستان، أقامت النساء يف عام       

.  يف املائة من العدد اإلمجايل للقضايا واحملاضـر    ٥٥بطلب إصدار أوامر قضائية، وهو ما ميثل        
؛ ) يف املائـة ٥٦ا ميثل وهو م  (١٧٤ ٠٠٠ بلغ عدد هذه الدعاوى واحملاضر       ٢٠٠٩ويف عام   
وترفع ).  يف املائة  ٥٣وهو ما ميثل    ( دعوى وحمضر    ١٦٨ ٠٠٠ بلغ عددها    ٢٠١٠ويف عام   

ومل يكـن   . النساء دعاوى يف احملاكم، غالباً، لطلب محاية حقوقهن املتعلقة بالعمل واملسكن          
  .بني تلك الدعاوى واحملاضر ما يتعلق بالتمييز على أساس اجلنس

 للوزارات الفنية ويف برامج تنمية      االستراتيجيةاحلايل أُدخلت يف اخلطط     ويف الوقت     -١٥٢
 يف املائة لتمثيل النساء يف مـستويات  ٣٠ لنسبة ٢٠١٥األقاليم مؤشرات حتقيق املرأة يف عام  

  . يف املائة من متوسط أجر الرجل٧٠اختاذ القرار، ووصول متوسط أجرها إىل نسبة 
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بشأن تطبيق مبـادئ اتفاقيـة      ) ٢٢،  ٢١الفقرتان  (نة  وهكذا، ُتنفذ توصيات اللج     -١٥٣
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التشريعات واملؤسسات السياسية والربامج مع             

  .إعداد املؤشرات األساسية واألهداف الكمية واملدد الالزمة لتنفيذها

  )ج(الفقرة الفرعية  ٢املادة     
ان لكل مواطن يف مجهورية كازاخستان حقـوق        يكفل دستور مجهورية كازاخست     -١٥٤

متساوية يف االعتراف بكيانه القانوين واحلق يف الدفاع عن حقوقه وحرياته بكل الوسائل اليت              
ويتمتع كل فرد بـاحلق يف      . ال تتعارض مع القانون، مبا يف ذلك الدفاع القانوين عن النفس          

 باحلق يف احلصول علـى املـساعدة        كما يتمتع كل فرد   . احلماية القضائية حلقوقه وحرياته   
وكل األفراد  . ويف احلاالت اليت حيددها القانون ُتقدم هذه املساعدة جماناً        . القانونية املتخصصة 

  .متساوون أمام القانون واحملاكم
 من قانون اإلجراءات املدنية جلمهورية كازاخستان، من حق كل          ٨ومبوجب املادة     -١٥٥

ل الدفاع عن حقوقه الدستورية اليت اُنتهكت أو يثور بـشأهنا           فرد اللجوء إىل القضاء من أج     
ويتمتع الرجال والنساء حبقوق وواجبات     . اجلدل، وأيضاً حرياته ومصاحل اليت حيميها القانون      

  .متساوية عند اللجوء إىل القضاء، مبا يف ذلك التزاماهتم بدفع نفس الرسوم احلكومية
لنساء انتقاص يف حقوقهن اإلجرائية عند اللجوء       وتدل املمارسة على أنه ليس لدى ا        -١٥٦

  .إىل احملاكم لطلب محاية حقوقهن املدنية أو األسرية أو يف جمال العمل، وغريها من احلقوق
ومل ترد أي شكاوى إىل احملكمة العليا أو احملاكم اإلقليمية بشأن إعاقة شخص عـن               -١٥٧

ومل ُترفع  . نس سواء من النساء أو الرجال     اللجوء إىل القضاء بناًء على التفرقة على أساس اجل        
  .أيضاً أي قضايا مبنية على انتهاك احلقوق بسبب االنتماء إىل جنس النساء

  )د(الفقرة الفرعية  ٢املادة     
وفقاً لدستور مجهورية كازاخستان، األجهـزة احلكوميـة واملؤسـسات العامـة              -١٥٨

طن مـن االطـالع علـى الوثـائق         بتمكني كل موا   ووسائل اإلعالم ملزمون     واملسؤولون
  .والقرارات ومصادر املعلومات اليت متس حقوقه

  )ه(الفقرة الفرعية  ٢املادة     
 مـن دسـتور مجهوريـة    ١٢ من املادة ٥ورد بالتقارير السابقة أنه مبوجب الفقرة       -١٥٩

كازاخستان، حتقيق حقوق وحريات إنسان ومواطن ال جيب أن ينتهك حقوق وحريات غريه 
ويف حالة انتهاك شخص للحقوق واحلريات الدستورية وغريها من حقـوق           . شخاصمن األ 
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 اجلنائية مبوجب العديد مـن مـواد القـانون    للمسؤوليةوحريات اإلنسان واملواطن يتعرض     
  .اجلنائي جلمهورية كازاخستان

ة  اإلعاق- ١٤٦ انتهاك حرمة احلياة اخلاصة، واملادة - ١٤٢فعلى سبيل املثال، املادة   -١٦٠
 انتهاك قانون   - ١٤٨عن ممارسة احلقوق االنتخابية أو إعاقة عمل اللجنة االنتخابية، واملادة           

 - ١٥٤ إعاقة ممارسة حق وحرية العقيدة واملعتقدات الدينية، واملادة          - ١٤٩العمل، واملادة   
  .حجب املعلومات عن املواطن، وغريها من املواد

اكم تتعلق بارتكاب جرائم تنتهك حقوق       قضية يف احمل   ١٥٩ ُرفعت   ٢٠١٠ويف عام     -١٦١
 قضية منها ٦٢، ومت البت يف   ) من القانون اجلنائي   ١٥٥-١٥٣،  ١٥١-١٤١املواد  (اإلنسان  

  .وأُصدرت فيها أحكام
، .ل.ضد دافيـدف آ    بافلودار مبدينة   ٢فعلى سبيل املثال، صدر حكم من احملكمة رقم           -١٦٢

 ،١٤٨وُحكم فيها، وفقاً للمـادة      . ؤولية احملدودة ذات املس " زابسيب الكترامانتاج "رئيس شركة   
 تنغي عقاباً   ٩٠٧ ٠٠٠ ضعف املؤشر احلسايب الشهري، أي       ٧٠٠، بغرامة مقدارها    ٣جزء  

له على تعمد عدم دفع أجور العاملني بالشركة يف املواعيد احملددة بسبب صرف هذه األموال               
  .ملواطنني ومصاحلهم املشروعةعلى أغراض أخرى؛ مما نتج عنه خرق قانون العمل وحقوق ا

وينظم القانون املدين لـجمهورية كازاخستان محاية العالقات الشخـصية املاديـة             -١٦٣
 من هذا القانون بـاحلق يف       ١٤٤فعلى سبيل املثال، تقضي املادة      . وغري املادية بني املواطنني   

 أية ٢٠١٠جل يف عام ومل ُتس.  حبرمة املسكن١٤٦محاية أسرار احلياة اخلاصة، وتقضي املادة 
 جرمية ضد النساء،    ٣٥١ جرمية، مبا يف ذلك      ٥٦٦، بينما اُرتكبت    ١٤٤جرائم وفقاً للمادة    

 .١٤٦ُيعاقب عليها مبوجب املادة 

  )و(الفقرة الفرعية  ٢املادة     
وعلى املستوى التشريعي ال يوجد متييز ضد املرأة بوصفه متعارضـاً مـع دسـتور                 -١٦٤

الضمانات احلكومية لتحقيق املساواة يف احلقـوق وتكـافؤ         "انون  مجهورية كازاخستان وق  
  ".الفرص بني الرجال والنساء

وُيعرض التميز، أياً كان األساس املبين عليه، صاحبه للمسؤولية املنصوص عليهـا يف       -١٦٥
 .القانون اجلنائي والقانون اإلداري

 باملسؤولية اإلدارية عـن     فقانون املخالفات اإلدارية يف مجهورية كازاخستان يقضي        -١٦٦
انتهاك حقوق اإلنسان يف ميدان الرعاية الصحية، ومحاية السكان من األمراض الوقائية، ويف             

 .جمال العمل ومحاية البيئة، وجمال األخالق العامة، وجمال امللكية، والنظام العام واألمن
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  )ز(الفقرة الفرعية  ٢املادة     
 اجلنسني عند نظر القضايا عن طريق تنفيذ املبـادئ          تتحقق املساواة يف احلقوق بني      -١٦٧

       األساسية للمحاكمة وهي االلتزام الدقيق مبتطلبات القوانني، سـواء بالنـسبة إىل النـساء              
أو الرجال؛ ونظر القرارات واألفعال املهنية للشرف أو اليت تنتقص من كرامـة األشـخاص               

أمام القانون واحملكمة؛ واسـتقاللية األطـراف       املشاركني يف القضية؛ واملساواة بني اجلميع       
واملساواة بينهم يف احلقوق؛ وإتاحة حضور احملاكمات للجميع وعلنية احملاكمات وشفافيتها؛           

 .وتوفري األمن للمشاركني يف احملاكمة

إىل جانب ذلك، وكما ورد يف التقرير السابق، تتضمن احملاكمات اإلدارية واجلنائية              -١٦٨
 .ضع املرأة يف القضيةقواعد تدعم و

هوريـة  ة جلم  مـن قـانون املخالفـات اإلدار       ٥٥فعلى سبيل املثال، وفقاً للمادة        -١٦٩
، ال جيوز القبض على املرأة احلامل أو املرأة اليت لديها أطفال يف عمر دون األربعة         كازاخستان
لديها طفـل   من نفس القانون، ارتكاب امرأة حامل أو امرأة  ٦١ومبوجب املادة   . عشر عاماً 

 .دون الثالثة من العمر ملخالفة إدارية يعترب من الظروف املخففة للعقوبة

 من القانون اجلنائي، أشد عقوبة يف قانون العقوبات، مثـل           ٤٩،  ٤٨ووفقاً للمواد     -١٧٠
 أعلن رئيس الدولة تعليـق      ٢٠٠٣ويف عام   . السجن املؤبد واإلعداد ال حيكم هبا على املرأة       

وُيقـضى  . دام إىل أجل غري مسمى حىت يتم حسم مسألة إلغائها الكامـل           تطبيق عقوبة اإلع  
 للقانون اجلنائي، فقط يف حالة ارتكاب جرائم مرتبطة باإلرهاب أدت           بعقوبة اإلعدام، وفقاً  

 يف أثنـاء    ٢٠٠٦ويف عام   . إىل هالك العديد من البشر، وكذلك اجلرائم العسكرية اخلطرية        
 حتاد العامة لألمم املتحدة انضمت كازاخستان إىل إعالن اال        الدورة احلادية والستني للجمعية   
 .األورويب إللغاء عقوبة اإلعدام

يف أثنـاء إجـراءات     ) باملقارنة بالرجـل  (وتتحقق القواعد اليت تدعم مركز املرأة         -١٧١
ولتحقيق ضـمانات احلقـوق     . احملاكمات حبتمية التطبيق القانوين هلا يف املمارسة القضائية       

األساسية للمرأة أثناء احملاكمات يقضي القانون بإمكانية الشكوى من إجـراءات           واحلريات  
 .احملاكمة أمام حماكم الدرجة األعلى

 ٣املادة     

 ،٢٠١٦-٢٠٠٦ للفترة   اجلنسني يف مجهورية كازاخستان   حددت إستراتيجية املساواة بني       -١٧٢
وتقضي هـذه  . اسة اجلنسانيةاملعتمدة مبوجب مرسوم رئيس الدولة، االجتاهات الرئيسية للسي  

 بتعزيز الوضع السياسي واالقتصادي للمرأة، واحملافظة على الـصحة اإلجنابيـة            االستراتيجية
للمرأة والرجل، ومكافحة العنف ضد املرأة، وحتقيق املساواة اجلنسانية يف احلقوق يف حمـيط              

 .األسرة، وغري ذلك
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ام خطة تدابري ترمي إىل تنفيـذ       وتضع حكومة مجهورية كازاخستان كل ثالثة أعو        -١٧٣
ول هذه اخلطة من موارد امليزانية املركزية وامليزانيات احمللية، ويشارك          موُت. االستراتيجيةهذه  

 مليون تنغي من    ٣٨,٤ولقد ُرصد مبلغ    . يف التمويل منظمات غري حكومية ومنظمات دولية      
 .٢٠١١-٢٠٠٩كومية للفترة موارد امليزانية العامة للدولة لتمويل تنفيذ خطة التدابري احل

          ".النـساء والرجـال يف كازاخـستان      "مى  وتصدر نشرة إحصائية سـنوية تـس        -١٧٤
كما أُنشئت إدارة مستقلة يف وكالة اإلحصاء يف مجهورية كازاخستان هي إدارة اإلحصاءات             

 .اجلنسانية ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

بشأن الرصد املنتظم للتقدم    ) ١٢الفقرة   (اللجنةوصيات  وهكذا ُتنفذ بصورة كاملة ت      -١٧٥
 . حتقيق املساواة بني اجلنسنياألنشطة املضطلع هبا من أجلاحملرز ونتائج 

 يف املائة لتمثيـل املـرأة يف        ٣٠ ل الوصول إىل نسبة ا    االستراتيجيةومن إحدى مهام      -١٧٦
، ويف اهليكـل اإلداري يف مجيـع   مستويات صنع القرار يف أجهزة السلطة التنفيذية والتمثيلية   

 .جماالت النشاط يف جمتمعنا

ولتدريب وإعداد النساء للعمل يف جمال السياسة أُنشئت ومتارس عملها حالياً شبكة              -١٧٧
 منظمة غري حكومية من مجيع منـاطق        ٦٥مجهورية من مدارس القيادة النسائية تتكون من        

 .قليمية متارس أندية النساء السياسيات عملهاويف مدن آستانا وأملايت واملراكز اإل. البالد

وجيري العمل مع األحزاب السياسية واحلركات االجتماعية حلثها علـى مراعـاة              -١٧٨
التوازن اجلنساين أثناء إعداد القوائم احلزبية عند تقدمي مرشحيها للمناصب القيادية ولألجهزة            

 .املنتجة

 أمـام رئـيس     املسؤولة الدميغرافيةوالسياسة  ووقعت اللجنة الوطنية للمرأة واألسرة        -١٧٩
بشأن تعميم املنظـور    " نور أوتان "مجهورية كازاخستان مذكرة مع احلزب السياسي احلاكم        

وكانت إحدى نتائج هذا احلدث هي خلق كوادر احتياطية على املستوى           . اجلنساين يف البلد  
 .املناصب القياديةاملركزي من النساء ذوات الكفاءة العالية لترشيحهن للعمل يف 

 املنظمـات النـسائية     احتادأُنشئ  " نور أوتان " ومببادرة من حزب     ٢٠٠٩ويف عام     -١٨٠
 منظمة غري حكومية كربى، منها رابطة سـيدات أعمـال           ١٨الكازاخستانية، الذي يضم    

 السيدات الـاليت    احتاد مراكز إدارة األزمات يف مجهورية كازاخستان، و       احتاد، و نكازاخستا
 هي إعـداد قائمـة بـني        حتادوإحدى املهام الرئيسية هلذا اال    . عمالً ذهنياً، وغريها  ميارسن  

 .املرشحات املختارات للعمل يف اجملال السياسي ويف اخلدمة العامة

وجيري نشاط كبري إلعداد املرأة للعمل يف اجملال السياسي تقوم بـه جلـان املـرأة                  -١٨١
وخالل الفترة  . م باالشتراك مع منظمات غري حكومية      يف األقالي  الدميغرافيةواألسرة والسياسة   

 مؤمتراً ودورة تدريبية وحلقات مناقشة، اشترك       ٢ ٠٠٠ مت عقد حوايل     ٢٠٠٩-٢٠٠٥من  
 . شخص٧٢ ٠٠٠فيها أكثر من 
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 بالتعليم اجلنساين والتثقيف اجلنساين للسكان، ودعم التوجـه         االستراتيجيةوتقضي    -١٨٢
ات مجيع املستويات وعند إعداد برامج التنميـة االقتـصادية          اجلنساين يف عملية إعداد موازن    

 .واالجتماعية

ُنفـذ  ) اليونيفيم( ومبساعدة صندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة        ٢٠٠٦ويف عام     -١٨٣
 مـدن   ٥الذي جرت يف إطاره يف      " اجمللس االجتماعي من أجل امليزانية اجلنسانية     "مشروع  

أُجرى حتليل جنساين للربامج االجتماعيـة اإلقليميـة،        باجلمهورية حلقات عمل تدريبية، و    
 .وأُعدت أول مناهج علمية لوضع امليزانية اجلنسانية

 وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ينفذ مـشروع          ٢٠٠٩وابتداًء من عام      -١٨٤
ـ الدميغرافيةدعم اللجنة الوطنية للمرأة واألسرة والسياسة     " ة إىل حتقيـق   لتطوير التدابري الرامي

 ".املساواة بني اجلنسني يف مجهورية كازاخستان

وحبلول الذكرى الثالثني إلصدار االتفاقية أُجريت سلسلة من التـدابري الراميـة إىل               -١٨٥
ففـي املنـاطق    . زيادة الوعي بشأن التقدم احملرز يف قضايا املساواة بني اجلنسني يف احلقوق           

وانب اإلجيابية لقيـادة   أحكام االتفاقية، فضالً عن اجلاإلدارية أُنشئت جمموعات توعية لشرح 
 ٨٦وُعقـد   .  ملنطقة األمن والتعاون األورويب ملواصلة تعزيز السياسة اجلنـسانية         كازاخستان

  حماضـرة ونـدوة،     ٤١٥ من حلقات العمـل التدريبيـة و       ١٧٨مؤمتراً ومائدة مستديرة، و   
  يف مدينـة ٢٠١٠ويف عـام  .  معـارض ومـا إىل ذلـك      ٤ مسابقة، وأُقيم    ١٥وأُجريت  
وُنفذ يف إطار هذا . أُقيم املعرض اجلمهوري ألفكار النساء والسلع اليت تصنعها النساء بافلودار
وزار املعرض  .  من الندوات واملوائد املستديرة والدورات التدريبية وورش العمل        ٣٨املعرض  
 . شخص٤ ٠٠٠أكثر من 

 اختاذ تدابري للتوعية بأمهية مشاركة املرأة       وهكذا، ُتنفذ بنجاح توصيات اللجنة بشأن       -١٨٦
 .يف احلياة السياسية والعامة

ُتنفذ مشاريع  ) اليونفبا(وللعام الثالث على التوايل بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة            -١٨٧
وُنفذت بـرامج   . فقد أُجريت دراسة اجتماعية ألوضاع كبار السن يف كازاخستان        . سكانية

 . السكان مبشاركة خرباء من اليونفباةوختدريبية يف مسألة شيخ

) USAID( ُوقعت مع الوكالة األمريكية للتنميـة الدوليـة          ٢٠١٠ويف أواخر عام      -١٨٨
مذكرة تعاون هتدف إىل التعـاون      " احلوار األورويب اآلسيوي  "والصندوق االجتماعي الدويل    

 .الدميغرافيةيف ميدان السياسة اجلنسانية والسياسات األسرية 

  ١ الفقرة ٤ادة امل    
هتدف مجيع تشريعات مجهورية كازاخستان إىل حتقيق املساواة الفعلية بني الرجـل              -١٨٩

واملرأة، إذ تتضمن هذه التشريعات تدابري خاصة هتدف إىل محاية األمومة والطفولة واألبـوة؛   
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جال؛ ومحايـة   ومحاية املرأة أثناء فترة احلمل وأثناء الوالدة؛ وزيادة متوسط العمر املتوقع للر           
  .املرأة يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات اجلنائية

  ٢الفقرة  ٤املادة     
الضمانات احلكومية لتحقيـق املـساواة يف احلقـوق    " من قانون    ٤ومبوجب املادة     -١٩٠

مومـة إجـراًء   ، ال تعد التدابري اخلاصة اليت تستهدف محاية األ        "والفرص بني الرجال والنساء   
  .متيزياً على أساس اجلنس

وال تعد متييزاً أيًضا الفوارق واالستثناءات واملعادلة التفضيلية والقيود اليت تقتـضيها              -١٩١
متطلبات وظيفة معينة أو تقتضيها العناية اخلاصة اليت متنحها الدولة لألشخاص الذين حيتاجون       

 .إىل املزيد من احلماية القانونية واالجتماعية

  )أ( الفرعية الفقرة ٥املادة     
ومن أجل خلق األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء القائمة علـى               -١٩٢

 كجزء  من عقود الدولـة       ٢٠١٠-٢٠٠٤فكرة املساواة بني اجلنسني أُقيمت يف الفترة من         
 ونـدوات    محلة نوعية مشلت تنظيم مشورات قانونية وحماضرات       ٦٠٠االجتماعية أكثر من    

ومعارض ومسابقات ومهرجانات ومعارض بيع وأنشطة خمتلفة ومؤمترات واستطالعات رأي          
  . امرأة يف مجيع أحناء البلد٧٠٠ ٠٠٠ واشترك يف هذه األنشطة ما يتجاوز. اجتماعية
 منشور ومقالة حول القـضايا الراهنـة        ٢٠٠كما ُنشر يف وسائط اإلعالم حوايل         -١٩٣

 .للسياسة اجلنسانية

حيظر أن ُتبث عرب الـربامج      " وسائط اإلعالم "ومبوجب قانون مجهورية كازاخستان       -١٩٤
 .اإلذاعية والتلفزيونية أفالم ومواد مرئية مثرية أو إباحية

 اإلدارية واجلنائية عـن تـصنيع املـواد         املسؤوليةوتقضي التشريعات الوطنية عن       -١٩٥
احية وختزينـها واسـتريادها ونقلـها     اإلعالمية أو أي أشياء أخرى حتتوي على العنف واإلب        

 .ونشرها

استخدام اإلعالنات " اإلعالن"وحتظر املادة السادسة من قانون مجهورية كازاخستان     -١٩٦
 من قانون املخالفات اإلدارية بيع املواد املثرية        ٣٣٩كما حتظر املادة    . للترويج للمواد اإلباحية  

 مـن   ٢٧٣كما تقضي املـادة     . هلذا الغرض ونشرها والدعاية هلا يف غري األماكن املخصصة        
 اجلنائية عن التصنيع غري املشروع بغرض النشر أو اإلعـالن عـن             باملسؤوليةالقانون اجلنائي   

املواد واألشياء اإلباحية، فضالً عن االجتار غري املشروع يف املطبوعات واألفالم الـسينمائية             
 .واملواد املرئية والصور وغريها من األشياء اإلباحية
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     ، نظـرت احملـاكم     ٢٠١٠ قضية جنائية يف عـام       ٤١ومبوجب هذه املادة ُرفعت       -١٩٧
 ٣ ٠٠٠ قضية وأصدرت فيها أحكام، ُوسحب من التداول من السوق أكثر مـن              ٢٣منها  

 .مواد مرئية ممنوعة من التداول

 ٢ أصدرت احملكمـة رقـم       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١فعلى سبيل املثال، يف       -١٩٨
. م.على ديوسـينوفو د   ) مع وقف التنفيذ  ( أشهر   ٦ عقوبة جنائية بالسجن      كوستنايينة  مبد

 .لبيعه أفالم فيديو إباحية ألربعة من العمالء

 أية ممارسات ثقافية أو تقاليد سلبية أو أمناط حياة ميكن أن    نوال توجد يف كازاخستا     -١٩٩
دات عرفية أو عادات دينيـة تعـوق        كما ال توجد أيضاً أي عا     . تعوق تقدم املرأة يف اجملتمع    

 .النهوض باملرأة

بدعم مـن منحـة     ) مدينة أملايت ( أجرى مركز دراسة الرأي العام       ٢٠٠٨ويف عام     -٢٠٠
املساواة "مقدمة من وزارة الثقافة يف مجهورية كازاخستان دراسة استقصائية اجتماعية ُتسمى            

طالع إىل أن النساء أكثر عرضه من وأشار املشاركون يف االست". بني اجلنسني يف كازاخستان
الرجال املواجهة وقائع التمييز على أساس اجلنس، وال سيما عند االلتحاق بالعمـل وعنـد               

إال أن الرغبات الطموحة من مسات الرجال والنساء علـى حـد            . الترقي يف السلم الوظيفي   
 يف العمـل،    إذ يريد ثلثا الرجال وحوايل نصف النساء أن يشغلوا مناصـب قياديـة            . سواء

وبصفة عامة، يعترب معظم مـن     . والغالبية تريد الترقي يف السلم الوظيفي ورفع درجة تأهيلهم        
مشلهم االستطالع أنه ينبغي ممارسة سياسة حكومة منطقية ثابتة هتدف إىل حتقيـق املـساواة       

 .الفعلية بني اجلنسني يف البلد

  )ب(الفقرة الفرعية  ٥املادة     

لسابق أنه مبوجب دستور كازاخستان، رعاية األطفال وتربيتهم هـي          ورد بالتقرير ا    -٢٠١
  .حق طبيعي ومسؤولية للوالدين

  ُخصص فـصل مـستقل هـو      " الزواج واألسرة "ويف قانون مجهورية كازاخستان       -٢٠٢
للطفل احلق يف التنشئة  "٥٢ووفقاً للمادة . لتربية األسرة لألطفال" حقوق الطفل "٩-الفصل 

   وتـنص ". وضمان مصاحله والتنمية الشاملة له، واحترام كرامته اإلنـسانية        من ِقبل والديه    
 األساسية عن توفري ظروف     املسؤوليةالوالدان املربيان للطفل يتحمالن      -٢: " على ٦٢املادة  

املعيشة الالزمة للنمو البدين والعقلي واألخالقي والروحي للطفل، وذلك يف حدود قدراهتما            
مجيع  -٤"و" الوالدان ملزمان حبصول أبنائهما على التعليم الثانوي       -٣"؛  "وإمكانياهتما املادية 

املسائل املتعلقة بتربية وتعليم األطفال يقررها الوالدان باالتفاق فيما بينهما، ملا فيه من مصلحة 
 ".األطفال، مع أخذ رأي األطفال بعني االعتبار
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انون مجهوريـة كازاخـستان     وحقوق الطفل يف األسرة منصوص عليها أيضاً يف ق          -٢٠٣
الذي ينص على أن لكل طفل احلق يف مستوى من          " حقوق الطفل يف مجهورية كازاخستان    "

املعيشة والظروف املعيشية الالزمة لتحقيق منوه الكامـل اجلـسماين والعقـل واألخالقـي              
 .والروحي

نت هـذه   وكا". حقوق الطفل "وتتفق أحكام هذا القانون مع اتفاقية األمم املتحدة           -٢٠٤
 بعـد حـصوهلا علـى       ناالتفاقية من أول االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها كازاخستا        

 .استقالهلا

وتكفل الدولة احلصانة الشخصية للطفل، إذ تضمن محايته من التعرض للعنف البدين              -٢٠٥
اكه يف  والنفسي واملعاملة القاسية والفظة واملهينة للكرامة اإلنسانية واالعتداء اجلنسي وإشـر          

النشاط اإلجرامي، ودفعه الرتكاب أنشطة معادية للمجتمع وغريها من األفعال اليت تنـتقص       
وبالتايل تكفل الدولة عـدم  . من حقوق وحريات اإلنسان واملواطن اليت ينص عليها الدستور      

 .انتهاك حرمة الطفل من جراء تعرضه للعنف

تيجة جلرمية أو عنف أو أي فعل من        أما الطفل الذي أُصيب إصابة بدنية أو نفسية ن          -٢٠٦
األفعال غري املشروعة األخرى تقدم له الدولة املساعدة الالزمـة إلعـادة تأهيليـة صـحياً           

 .واجتماعياً

بأنه يف حالة املعاملة القاسية     " الزواج واألسرة "ويقضى قانون مجهورية كازاخستان       -٢٠٧
ضد األطفال، واالعتداء على حرمـة      للطفل، مبا يف ذلك استخدام العنف البدين أو النفسي          

 .األعضاء اجلنسية للطفل، قد يتم حرمان الوالدين من احلقوق األبوية

مبـادئ القـيم    إذ إن   ويقدم نظام التعليم مساعدة كبرية لألسرة يف تربية األطفال،            -٢٠٨
 مـن  اإلنسانية العامة، مبا يف ذلك مبادئ األسرة، تتشكل على مجيع مستويات التعليم، ابتداءً      

 .الطور ما قبل املدرسي

 يف املائة من حمتوى املواد      ٤٠خصص لتربية القيم األسرية واألخالقية للطفل نسبة        وُي  -٢٠٩
  ].وغريها" Tili: أنا"، "اللغة األم"، "هتج"كتاب [الدراسية للمرحلة االبتدائية 

مـايل  "، و "أنا وحنن "، و "األسرة"ُتدرس موضوعات   " معرفة العامل "ويف حمتوى مادة      -٢١٠
ويف هذه الدروس يفهم التالميذ الصغار أن األسرة هي أغلى وأقـرب مـا ميلكـه                ". ومالنا

  .اإلنسان، وأن متاسك األسرة هو أساس التوفيق
 مت تضمني دراسة ٩-٥ للمستويات adebiet"" و"Kazak hili"ويف الكتب الدراسية   -٢١١

، اإلنسان"ة، أما برنامج املادة الدراسية       وأمهية التربية األسري   ةخصائص األسرة الكازاخستاني  
، "مبادئ تكـوين األسـرة    "، و "الزواج"، و "األسرة"فيتضمن موضوعات   " القانون،  اجملتمع

 يف املائة من مضمون     ٢٥وُتخصص نسبة أكثر من     ". االلتزامات"و" األطفال"، و "الوالدان"و
 .ألخالقية األسريةالكتب الدراسية احلالية وبرامج نظام التعليم الثانوي للقيم ا
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 ٢٠١٠/٢٠١١ولقد أُدخل يف مجيع مستويات التعليم ابتداًء من العـام الدراسـي               -٢١٢
وهذا الربنامج القائم على القيم الروحيـة       ". معرفة الذات "برنامج التربية األخالقية والروحية     

الدراسـية  وحمتوى املـادة    . لإلنسانية العامة يهدف إىل تعزيز مكانة األسرة يف تنشئة الطفل         
هو طابع تكاملي إذ أُدجمت فيه معارف مستمدة مـن العلـوم االجتماعيـة              " معرفة الذات "

 ).األخالق، علم النفس، الفلسفة، علم االجتماع، القانون(واإلنسانية 

 أحد  - اإلنسان: "ُتدرس موضوعات " تعلم التواصل " يف فصل    ٤-١ويف املستويات     -٢١٣
أسـاس  "، و "أسرة اإلنـسان  "و ،"مرتيل"، و "سرة، واجملتمع العالقات يف األ  "،  "أفراد األسرة 

التقاليـد  "، و "قيم األسـرة املتماسـكة    "و ،"املسؤوليات األسرية "، و "العالقات يف األسرة  
، "التفاهم املتبادل كشرط لتحقيق الـسعادة األسـرية       "و،  "االحترام يف األسرة  "، و "األسرية

 ".السعادة األسرية"، و"العمل األسري"و

ماذا يعين أن تكون    "على فصل   " معرفة الذات " حيتوي برنامج    ٩-٥يف املستويات   و  -٢١٤
حيث ينظر إىل األسرة باعتبارها شرطاً ضرورياً لتحقيـق         " عامل األسرة "، وموضوع   "إنساناً

 .سعادة اإلنسان

ُيويل اهتمام خاص لقضايا بناء     " اإلنسان واجملتمع " ويف فصل    ١١-١٠ويف املستويني     -٢١٥
وُيناقش بالتفصيل وضـع اإلنـسان يف       . والتوعية بأمهيتها كأساس للمجتمع البشري    األسرة  

 .األسرة ودوره كأب وأم، وابن وابنة، وزوج وزوجة

ومن أجل توفري املساعدة القانونية والنفسية للوالدين، والتالميذ، والطالب، الـذين             -٢١٦
ونية ساخنة تابعـة إلدارة  لديهم أوضاع معيشة صعبة، تعمل يف أماكن معيشتهم خطوط تليف         

 مراكز إدارة األزمات حتادويعمل أيضاً اخلط الساخن لألطفال التابع ال. محاية حقوق األطفال
 ).١٥٠رقم التليفون هو (

حقوق الوالدين ال ميكـن أن      "بأن  " الزواج واألسرة " من قانون    ٦٤وتقضي املادة     -٢١٧
ال جيب أن تكون الشاغل األساسـي       تتعارض ممارستها مع مصاحل األطفال، فمصاحل األطف      

 ".لوالديهم

    وعند ممارسة اآلباء حلقوق الوالدين فإنه ليس من حقهم التسبب يف ضـرر بـدين                 -٢١٨
وجيب أن ُيستثىن من طرق تنشئة األطفـال        . أو نفسي لألطفال أو ضرر للنمو األخالقي هلم       

 عاملة املهينة للكرامة اإلنسانية، وإهانـة      املعاملة باحتقار واملعاملة باحتقار واملعاملة الفظة، وامل      
 .أو استغالل األطفال

 املـسؤولية ويتحمل اآلباء الذين ميارسون حقوق األبوة بصورة تنتقص من األطفال             -٢١٩
ووفقاً لبيانات النظام اآليل املوحد للمعلومـات التحليليـة         . عن أفعاهلم طبقاً للقانون املقرر    
 من املطالبـات    ١ ٤٣٩ فقط لُبيت    ٢٠١٠زاخستان يف عام    باهليئات القضائية جلمهورية كا   

 .املتعلقة بتقليص حقوق الوالدين أو احلرمان منها
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 ٦املادة     

تعمل كازاخستان جبدية على قمع مجيع أشكال االجتار باملرأة واسـتغالل دعـارة               -٢٢٠
 . والدعارة يف كازاخستان حمرمة قانوناً.املرأة

ن القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان يفرض عقوبات على ورد بالتقارير السابقة أ  -٢٢١
 سـنة مـع   ١٥واجلرائم ذات الصلة باالجتار بالبشر تصل إىل السجن ملـدة       . االجتار بالبشر 

 .مصادرة املمتلكات

 قانون مجهورية كازاخستان بشأن إدخال تعديالت وإضافات        ٢٠٠٦وصدر يف عام      -٢٢٢
ونتيجة لـذلك مت    . ن املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر    على بعض تشريعات مجهورية كازاخستا    

 عن  املسؤوليةتوسيع نطاق تطبيق القانون وتشديد العقوبات على االجتار بالبشر، واآلن تشمل            
هذا النوع من اجلرائم ليس فقط جتنيد وتصدير األفراد والعبور غري القانوين لألفراد الستغالهلم،              

 .أو أعمال أخرى ُترتكب بغرض استغالل البشرولكن ُيعاقب أيضاً على معامالت 

 إضافات على قانون مجهورية كازاخستان      ٢٠٠٧فضالً عن ذلك، أُدخلت يف عام         -٢٢٣
حتظر األنشطة السياحية غري القانونيـة بغـرض     " النشاط السياحي يف مجهورية كازاخستان    "

باخلارج وتدبري عمـل هلـم       كازاخستان لإلقامة الدائمة      املغادرة غري القانونية ملواطين    تنظيم
 .باخلارج، وكذلك استقدام عمالة أجنبية إىل كازاخستان، ختالف احلصة املقررة قانوناً

 صدقّت كازاخستان على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة           ٢٠٠٨ويف عام     -٢٢٤
شر، وخاصة  املنظمة غري الوطنية والربوتوكول اإلضايف املكمل هلا بشأن منع وقمع االجتار بالب           

النساء واألطفال، واملعاقبة عليها، وكذلك الربوتوكول املتعلق مبكافحة هتريب املهاجرين عن           
طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول مكافحة التصنيع غري القانوين لألسلحة النارية واالجتار            

 .غري املشروع فيها أو يف أجزائها أو مكوناهتا، وكذلك الذخرية اخلاصة هبا

الوضـع القـانوين    " وأُدخلت تعديالت على مرسوم رئيس مجهورية كازاخـستان         -٢٢٥
فيما يتعلق بالوضع القانوين للمواطنني األجانب نتيجة العتبارهم ضحايا         " للمواطنني األجانب 

 انتـهاكهم   مـسؤولية وُتوفر إقامة مؤقتة لضحايا االجتار وُيعفون من        . جرائم من هذه الفئة   
 . واإلقامة هبانلقواعد دخول كازاخستا

 ١-١٣٢املـادة   :  أُضيفت مادتان جديدتان إىل القانون اجلنـائي       ٢٠١٠ويف عام     -٢٢٦
تصنيع وتداول مواد وأشياء حتتـوي       "١-٢٧٣واملادة  " حتريض القصر على ممارسة الدعارة    "

 ".على صور إباحية للقصر أو تعريض القصر على املشاركة يف فعاليات ترفيهية إباحية

تنسيق أنشطة األجهزة احلكومية املعنية مبنع االجتار باملرأة والقصر وفقاً خلطة           ويتهم    -٢٢٧
 املعنية مبكافحة اجلرائم املتعلقـة      ٢٠١١-٢٠٠٩عمل حكومة مجهورية كازاخستان للفترة      

 .باالجتار بالبشر ومنعها والوقاية منها
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ومركز واحـد   ) تاومبدينة أملايت، ومدينة كوكشي   (وتعمل يف البلد داران لالستضافة        -٢٢٨
، وهي تقدم املساندة واملساعدة القانونية والطبية       "مبدينة آستانا "لتأهيل ضحايا االجتار بالبشر     

 .والنفسية وغريها لضحايا االجتار

وُتنقل املعلومات اليت ترد من خالل اخلط الساخن فوراً إىل جلنة الشرطة اجلنائية اليت                -٢٢٩
 . حدةتقوم بدورها ببحث كل معلومة على

وحيتوي موقع وزارة الداخلية أيضاً على خطوط اتصال تليفونية لوحدات مكافحـة              -٢٣٠
 .االجتار بالبشر خمصصة للمناطق اإلدارية وميكن االتصال هبا واإلبالغ عن احلقائق املعلومة

محاية الدولـة   " دخل حيز التنفيذ يف مجهورية كازاخستان قانون         ٢٠١١ومنذ عام     -٢٣١
، والذي يتم مبقتضاه توفري األمن لضحايا االجتـار         "اركني يف احملكمة اجلنائية   لألشخاص املش 

 .بالبشر أيضاً أثناء التحقيق وأثناء نظر احملكمة للقضايا اجلنائية

، فإن توفري محاية األشخاص يتم منـذ  ٢٠٠٩ووفقاً للتعديالت اليت أُدخلت يف عام     -٢٣٢
 .الفترة اليت تسبق إقامة الدعوى اجلنائية

 مليون تنغي من    ٢٨,٢٨٠ أكثر من    ٢٠٠٩ولتوفري إجراءات األمن ُخصص يف عام         -٢٣٣
 مليون تنغى أُنفقت على تنظيم محاية ضحايا        ٣,٨٥٧موارد املوازنة العامة للدولة، من بينهم       

 .االجتار بالبشر

 مت   يف جمال القضايا اجلنائية املتعلقة بالبشر واجلرائم ذات الصلة هبا،          ٢٠٠٩ويف عام     -٢٣٤
 . من املشاركني يف احملاكمة اجلنائية٤٥تأمني 

 مليون تنغـي    ١,٢٨١ مليون تنغي، منهم     ٢٤,٥١ ُخصص مبلغ    ٢٠١٠ويف عام     -٢٣٥
 .أُنفقت على توفري احلماية لضحايا االجتار بالبشر

 يف جمال القضايا اجلنائية املتعلقة باالجتار بالبشر واجلرائم ذات الصلة           ٢٠١٠ويف عام     -٢٣٦
 . من املواطنني األجانب٥دمت املساعدة لعشرين من الضحايا، من بينهم هبا قُ

وقُدم مسكن آمن للضحايا باإلجيار، ُووفرت هلم احلماية املادية بواسـطة قـوات               -٢٣٧
 .الشرطة اخلاصة، وقدمت هلم أيضاً وسائل محاية خاصة

 العمـل،   ومن أجل إكساب السكان مناعة ضد االستغالل اجلنسي واالسـتعباد يف            -٢٣٨
يف تـصوير فـيلم     "R&D Media"مهورية كازاخستان مع شركة     تعاونت وزارة الداخلية جب   

 .وثائقي حول مكافحة االجتار بالبشر

الصحف، والتلفزيون،  (وجيرى بانتظام حتليل لإلعالنات املنشورة يف وسائل اإلعالم           -٢٣٩
   . عمل بالدعارة باخلـارج   للكشف عن أي طرق خفية لتجنيد الفتيات لل       ) واإلذاعة، واجملالت 

 .كما جيرى تطوير عملية الكشف عن اإلعالنات املنشورة بالصحف املتعلقة بتقدمي خدمات جنسية
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بعض مسائل تصنيف اجلرائم    " أصدرت احملكمة العليا حكماً بشأن       ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤٠
كم عن تـصنيف    ووفقاً هلذا احل  ". املتعلقة باالغتصاب وغريه من االعتداءات اجلنسية العنيفة      

االغتصاب وغريه من االعتداءات اجلنسية العنيفـة فـإن الـصفات األخالقيـة، واملركـز               
االجتماعي، وسلوك الضحية، والعالقات السابقة بني اجلاين والضحية ال صلة هلا باملوضوع؛            

  اجلنائية عن االغتصاب يـتم املسؤولية من القانون اجلنائي واليت حتدد ١٢٠وبذلك فإن املادة  
 .تطبيقها يف حاالت االغتصاب يف إطار الزواج

 من ١٠٠وللضحايا يف قضايا االغتصاب اجلنائية احلق يف احلماية طبقاً ألحكام املادة             -٢٤١
إجراءات تأمني الضحايا، والشهود، واملشتبه فـيهم، واملتـهمني         "قانون اإلجراءات اجلنائية    

إذ ُيقدم هلم سكن آمن باإلجيار، وُتوفر ". ةوغريهم من األشخاص املشاركني يف العملية اجلنائي
       نساء مـن ضـحايا االغتـصاب يف         ٨هلم احلماية اجلسدية، ُوطبقت هذه اإلجراءات مع        

 .٢٠١٠ نساء يف عام ٤، و٢٠٠٩عام 

وتوخياً ملنع اجلرائم املتعلقة باالجتار بالبشر ُتتخذ كل ربع سنة تدابري وقائيـة فعالـة                 -٢٤٢
وُتنشر يف وسائل اإلعالم املطبوعة وااللكترونية مواد إعالمية عن نتائج          ". جتارأوقفوا اال "تسمى  

التفتيش على الشقق، وأماكن الترفيه، والفنادق، وجممعات احلمامات للكشف عـن حـاالت             
 فقـط  ٢٠١٠ويف عـام  . التوسط يف اقتراف الدعارة وامتالك أوكار والتحريض على الدعارة   

 . مواد مرئية٤٦ مادة إعالمية ُوبثت بالتلفزيون ١٢٩ونشرت أجهزة إنفاذ القانون 

واإلطار التشريعي لتحديد العقوبة هو القانون اجلنائي الذي يقضى بعقوبات جنائية             -٢٤٣
 مـن  ١٣٣املـادة  (واالجتار بالقـصر  )  من القانون اجلنائي ١٢٨املادة  (على االجتار بالبشر    

قوبة أيضاً على اجلرائم اليت ال حتتـوي علـى          ويقضى القانون اجلنائي بالع   ). القانون اجلنائي 
  اإلرغام على نزع أعضاء اإلنسان وأنسجته لنقلـها إىل إنـسان آخـر،             : عناصر االستغالل 

، واختطـاف  ) أعـوام ١٠ من القانون اجلنائي تقضي بالسجن ملدة تـصل إىل         ١١٣املادة  (
 ١٠ إىل ٥ من القانون اجلنـائي يقـضى بالـسجن مـن     ١٢٥ من املادة ٣اجلزء (شخص  
 من القانون   ٣٣٠املادة  ( ، والعبور املتعمد غري القانوين حلدود مجهورية كازاخستان       )سنوات
 ). من القانون اجلنائي٣٢٥املادة (، والتزوير، وحترير أو ترويج وثائق مزورة )اجلنائي

دخلت تعديالت على قانون مجهوريـة كازاخـستان        ومن اجلدير بالذكر أنه قد أُ       -٢٤٤
 اإلدارية تقضي باإلعفاء من الترحيل للمواطنني الذين انتهكوا نظام اهلجـرة يف              للمخالفات

 .حال وقوعهم ضحايا لالجتار بالبشر وذلك طوال مدة التحقيق

وال تعد جرائم االجتار بالبشر شائعة مقارنة بغريها من اجلرائم ضد الفرد، وحقوقـه               -٢٥٤
وغالباً هي جرائم . ند مواطين كازاخستا  ويف هذا الصدد، ُيرتكب معظم اجلرائم ض      . وحرياته

 .ُترتكب هبدف االستغالل اجلنسي أو االستغالل يف العمل

 . اجلنائية لألشخاص املتهمني بناء على جمموعة األدلة املقدمةاملسؤوليةوتوجه   -٢٤٦
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 جرمية من هذا النـوع،      ١٦ يف مجهورية كازاخستان     ٢٠٠٦ولقد ُسجِلّت يف عام       -٢٤٧
 ). جرائم٩ (٢٠٠٥ يف املائة على عدد اجلرائم املسجلة يف ٧٧,٨سبة وهو ما يزيد بن

 ١٢٨وفقاً للمادة   ( قضية اجتار بالبشر     ١٨ نظرت أجهزة التحقيق     ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤٨
 ). من القانون اجلنائي١٣٣وفقاً للمادة ( قضايا اجتار بالقصر ٦و) من القانون اجلنائي

 . جرمية٤٤م االجتار بالبشر ليصل إىل  فقد زاد عدد جرائ٢٠٠٩أما يف عام   -٢٤٩

 . قضية جنائية تتعلق باالجتار بالبشر٢٢٩ ُرفعت ٢٠٠٩ويف عام   -٢٥٠

 قـضية   ١٩٣ نظرت احملاكم االبتدائية     ٢٠١٠وخالل األشهر االثىن عشر من عام         -٢٥١
 .جنائية

بني وتعمل للسنة الثانية حتت إشراف حكومة مجهورية كازاخستان اللجنة املشتركة             -٢٥٢
يب األفراد إىل خارج البالد والدخول غري املشروع إىل الـبالد           راإلدارات املعنية مبكافحة هت   

واالجتار بالبشر، كما تعمل جلان أخرى مماثلة على مستوى األقاليم احمللية، وتتبع األجهـزة              
لجنـة  وبناًء على توصـيات هـذه ال    . لألقاليم ومدن أملايت وأستانا   ) akimat(التنفيذية احمللية   

احلكومية، ُتوضع وُتنفذ كل أربع سنوات خطة العمل املشتركة بني اإلدارات، ويتم تضمني             
 .تدريب املوظفني املكلفني باختاذ القانون والقضاة بشكل دائم يف هذه اخلطة

 للدول األعضاء يف رابطة      اعتمد اجمللس التنسيقي للنواب العموميني     ٢٠١١ويف عام     -٢٥٣
 .عمل مشتركة ملكافحة االجتار بالبشرالدول املستقلة خطة 

وُتنفذ تدابري التدريب املهين ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون وموظفي مصاحل اهلجـرة،              -٢٥٤
ومـن  . بشر وقمعها والبت فيها   والنيابة العامة لتعليمهم كيفية الكشف عن جرائم االجتار بال        

اخلية مبـساعدة مفوضـية     تباع هنج موحد لتنظيم هذه الدورات، اعتمدت وزارة الد        أجل ا 
 . توصيات منهجية للتحقيق يف جرائم االجتار بالبشرناملنظمة الدولية للهجرة يف كازاخستا

ومن أجل التعرف على التجربة الدولية ُيدعى اخلـرباء الـدوليون إىل الـدورات                -٢٥٥
بطة مكافحة  فعلى سبيل املثال، بالتعاون مع سفارة الواليات املتحدة األمريكية ورا         . التدريبية

       / حـىت آذار   ٢٠٠٩سـبتمرب   /االجتار بالبشر يف آسيا الوسطى ُنفذ يف الفترة مـن أيلـول           
وكان .  من مفتشي دوائر الشرطة٩٠٠ أقاليم شارك فيه    ٩ مشروع تثقيفي يف     ٢٠١٠مارس  

اهلدف من هذا املشروع زيادة وعي مفتشي دوائر الشرطة مبشكلة االجتار بالبشر وحـاالت              
وُتنظم ورش عمل ألعضاء النيابة العامة والقضاة من ِقبل مكتب املدعي العام            . بالبشراالجتار  

 .واحملكمة العليا

    معهد كارغاندا للقانون املـسمى باسـم       بدعم مادي وتقين من    ٢٠٠٨ومنذ عام     -٢٥٦
 بيسنوفا والتابع لوزارة الداخلية يعمل بنجاح املركز التعليمي املعىن مبكافحة اهلجرة غري            .ب

 ). املركز التعليمي- فيما يلي(املشروعة واالجتار بالبشر 
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ملنظمة الدوليـة للـهجرة   اويتم تلقي مساعدة كبرية يف تنفيذ مثل هذا التدريب من        -٢٥٧
 ةوغريها من املنظمات الكازاخستاني   " ميثاق من أجل حقوق اإلنسان    "والصندوق االجتماعي   

قضايا العملية واخلالفية يف جمال تسليم اجملـرمني،        ويف أثناء الندوات ُتبحث ال    . غري احلكومية 
وحاالت الترحيل يف جرائم االجتار بالبشر وهتريب األفراد غري املـشروع والـدخول غـري               

. املشروع إىل البالد وعبور املهاجرين ومقصدهم يف بلدان املنشأ، وكذلك سبل التغلب عليها            
 من موظفي أجهزة إنفاذ  موظفا٧٠ًيد على ويتم كل عام يف املركز التعليمي رفع كفاءة ما يز

، ومن بينهم احملققون الذين     )موظفي شرطة اهلجرة، وحدات مكافحة االجتار بالبشر      (القانون  
يقومون بالتحقيق يف القضايا اجلنائية املتعلقة باالجتار بالبشر، ومفتشو دوائر الشرطة ورجال            

 .الشرطة املناوبني

اُعتمد برنامج للتعاون بني الدول     ) CIS - فيما يلي (ستقلة  يف إطار رابطة الدول امل    و  -٢٥٨
 .٢٠١٣-٢٠١١األعضاء يف هذه الرابطة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر للفترة 

ومع األخذ يف االعتبار فئات معينة من اجلرائم املدرجة بفصول اجلزء اخلاص مـن                -٢٥٩
ة والقصر، واجلرائم املتعلقة بالصحة   القانون اجلنائي، وخاصة اجلرائم ضد األفراد، وضد األسر       

 .M -١العامة واجلرائم األخالقية، وضِّع منوذج لتقرير إحصائي لإلدارات رقم 

 من القـانون اجلنـائي      ١١٣ووفقاً للتقرير للمشار إليه ُتسجل اجلرائم وفقاً للمادة           -٢٦٠
 مـن   ١٢٥للمـادة   ، ووفقًا   "اإلزالة القسرية أو غري املشروعة لألعضاء واألنسجة البشرية       "

االحتجاز غري  " من القانون اجلنائي     ١٢٦، ووفقاً للمادة    "اختطاف شخص "القانون اجلنائي   
 مـن   ٢٧٠، وللمادة   "االجتار بالقصر " من القانون اجلنائي     ١٢٨، وللمادة   "القانوين لشخص 
أوكار تشغيل أو امتلك " من القانون اجلنائي ٢٧١، وللمادة "ممارسة الدعارة"القانون اجلنائي   

 ". الدعارة أو للتوسط يف اقتراف الدعارةةملمارس

 مـن   ١٣٣املـادة   ( حماضر وبالغات عن االجتار بالبشر       ٧ ُسجل   ٢٠٠٥ويف عام     -٢٦١
    ، ويف ٦-٢٠٠٧ حمضراً وبالغـاً، ويف عـام        ١١ ُسجل   ٢٠٠٦، ويف عام    )القانون اجلنائي 

، ويف ٣١-٢٠١٠ ، ويف عام٣١-٢٠١٠، ويف عام ٣١-٢٠٠٩، ويف عام ١٤-٢٠٠٨عام 
 .١٢-٢٠١١الربع األول من عام 

 عن إنفاذ القانون    املسؤولني مل يتم إثبات تورط      ٢٠١١ حىت عام    ٢٠٠٥ومنذ عام     -٢٦٢
 .يف جرمية االجتار بالبشر

وتقدم البيانات اإلحصائية التالية املتعلقة باألشخاص املتورطني يف االجتار بالبشر وفقاً         -٢٦٣
االجتار " من القانون اجلنائي     ١٣٣، واملادة   "االجتار بالبشر "اجلنائي   من القانون    ١٢٨للمادة  
 ".بالقصر

ويعاقب جنائياً عن جرائم اإلبعاد القسري أو اإلزالـة غـري القانونيـة لألعـضاء                 -٢٦٤
 مـن   ١٢٥املـادة   (، اختطاف شخص    ) من القانون اجلنائي   ١١٣املادة  (واألنسجة البشرية   
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، ) من القـانون اجلنـائي     ١٢٦املادة  (غري القانوين لألشخاص    ، واالحتجاز   )القانون اجلنائي 
 من القـانون    ١٣٣املادة  ( من القانون اجلنائي، واالجتار بالقصر       ١٢٨املادة  (واالجتار بالبشر   

، وتنظـيم أو امـتالك أوكـار    ) من القانون اجلنائي٢٧٠املادة (، وممارسة الدعارة   )اجلنائي
، واإلزالة غري   ) من القانون اجلنائي   ٢٧١املادة  (الدعارة  ألغراض الدعارة والتوسط يف اقتراف      

 ). من القانون اجلنائي١-٢٧٥املادة (القانونية لألعضاء واألنسجة من جثث املوتى 

 : وهكذا، أدانت حماكم اجلمهورية

 أشخاص، من بينهم امرأة ٥ - من القانون اجلنائي١٢٨، وفقاً للمادة ٢٠٠٥يف عام   -٢٦٥
  .واحدة
 أشخاص، من بينـهم     ٧ -  من القانون اجلنائي   ١٢٨، وفقاً للمادة    ٢٠٠٩ويف عام    •

 ٣٩-٣٠ أشخاص، ومن    ٤- عاماً   ٢٩-٢١يتراوح من   : سن املدانني  ثالث نساء؛ 
من بينهم مت احلكـم علـى         عاماً شخص واحد؛   ٤٩-٤٠ شخصان، ومن    -عاماً  

وفقـاً  (شخصني مع وقف التنفيذ، ومت تعليق تنفيذ احلكم بالنسبة إىل شخص واحد       
 ٥، وحكم على ثالثة أشـخاص بالـسجن ملـدة           ) من القانون اجلنائي   ٧٢للمادة  

 ١٣٣ومبوجب املـادة     سنوات، وعلى شخص واحد بالسجن ملدة ثالث سنوات؛       
 ٤ -  عامـاً  ٤٩-٤٠مـن   : سن املـدانني    نساء؛ ٥ أشخاص، من بينهم     ٩أُدين  

 ٣ -  عامـاً  ٢٩-٢١ شخص واحـد، ومـن       -  عاماً ٥٩-٥٠أشخاص، ومن   
 سـنوات   ٥ُوحكم بالسجن ملدة      شخص واحد؛  - عاماً ٢٠-١٨خاص، ومن   أش

 ٣ سـنوات علـى      ٨ أشخاص، وملـدة     ٣ سنوات على    ٧على شخصني، وملدة    
 أشخاص، وبوقف تنفيذ احلكم بالنسبة لشخص واحد؛

 أشـخاص،   ٥ مت إدانة    -  من القانون اجلنائي   ١٢٨ ومبوجب املادة    ٢٠١٠ويف عام    •
 شخص واحد، ومن    -  عاماً ٢٠-١٨من  : سن املدانني  من بينهم اثنان من النساء؛    

 ٤٩-٤٠ شخصني، ومـن     - عاماً ٣٩-٣٠ شخص واحد، ومن     -  عاماً ٢٩-٢١
 مت وقف تنفيذ احلكم بالنسبة لـشخص واحـد،          -العقوبة  شخص واحد؛  - عاماً

 سنوات على شـخص     ٦ سنوات على شخصني، وبالسجن ملدة       ٥وبالسجن ملدة   
 مـن   ١٣٣ومبوجب املـادة     لى شخص واحد؛   سنوات ع  ٧واحد، وبالسجن ملدة    

  عاماً ٢٩-٢١من  : سن املدانني   أشخاص، من بينهم امرأتان؛    ٥ - القانون اجلنائي 
مت وقف تنفيذ احلكم : العقوبة  شخص واحد؛-  عاما٣٩ً-٣٠ أشخاص، ومن ٤ -

بالنسبة إىل شخص واحد، ومت تأجيل تنفيذ العقوبة بالنـسبة إىل شـخص واحـد               
 سنوات، ٧، وُعوقب شخصان بالسجن ملدة ) من القانون اجلنائي٧٢مبوجب املادة (

  سنوات؛٨وشخص واحد بالسجن ملدة 
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 من القانون اجلنائي، مت معاقبة      ١٣٣ ومبوجب املادة    ٢٠١١ويف الربع األول من عام       •
    عاماً، وُعوقـب بالـسجن     ٢٩-٢١شخص واحد ويتراوح عمر احملكوم عليه من        

 . سنوات٧ملدة 

  )أ(لفقرة الفرعية  ا٧املادة     
 من دستور مجهوريـة كازاخـستان ، يتمتـع    ٣٣ورد بالتقرير السابق أنه طبقاً للمادة        -٢٦٦

مواطنو مجهورية كازاخستان باحلق يف االنتخاب وحق الترشح لألجهزة احلكومية وأجهزة احلكم            
ق املواطنـون فاقـدو   وال ميلك هذه احلقو  . الذايت احمللية، وأيضاً املشاركة يف االستفتاءات الوطنية      

 .األهلية حبكم قضائي، وكذلك املواطنون الذين يتواجدون بالسجن حبكم قضائي

فال يستطيع أحد إرغام مـواطن علـى        . ومشاركة املواطنني يف االنتخابات طوعية      -٢٦٧
 .املشاركة أو عدم املشاركة يف االنتخابات، أو احلد من إعراب مواطن عن إرادته

 يف  ٥٠ت جملس الشيوخ قانونية إذا ما شارك يف التصويت أكثر مـن             وتعترب انتخابا   -٢٦٨
 .املائة من الناخبني

 مـن   ١٠٧ من جممـوع      نائباً ٩٨الربملان يتم انتخاب    " Majilis"ويف جملس النواب      -٢٦٩
ممثلي األحزاب السياسية على القوائم احلزبية حتت دائرة انتخابية وطنية واحدة على أسـاس              

تساوي املباشر بالتصويت السري، وما تبقى من تسعة أعضاء تنتخبهم مجعية           االقتراع العام امل  
 .الشعب الكازاخستاين

بزيادة عدد النساء يف اهليئات التمثيلية للسلطة،       ) ٢١الفقرة  (بناء على توصية اللجنة       -٢٧٠
خستان  التابعة لرئيس مجهورية كازا    الدميغرافيةتقوم اللجنة الوطنية للمرأة واألسرة والسياسة       

بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وبدعم من املنظمات الدولية بعقـد نـدوات ودورات              
ونتيجة لـذلك   . تدريبية يف مجيع أحناء البالد تتناول كيفية االرتقاء باملهارات القيادية للمرأة          

". Maslikhats"ازداد عدد النساء املرشحات سواء يف الربملان أو يف اهليئات التمثيلية احملليـة              
زاد عدد النساء املُدرجات يف القوائم احلزبية       ) ٢٠٠٧عام  (ففي االنتخابات الربملانية األخرية     

 مرة ١,٢ مرة يف الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد، وبنسبة ١,٥ مرة، وبنسبة ١,٧بنسبة  
 ).٢٠٠٧عام " (Maslikhats"يف اهليئات التمثيلية احمللية  

  )ب(لفرعية الفقرة ا ٧املادة     

  ".دور املرأة يف صنع القرار"انظر قسم   -٢٧١
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  )ج(الفقرة الفرعية  ٧املادة     

ومن أجل هتيئة الظروف املناسبة للتنمية املستدامة للمنظمات غري احلكومية ودعـم              -٢٧٢
دورها يف حل املشاكل االجتماعية اهلامة، اُعتمد وُنفذ برنامج دعم الدولة للمنظمات غـري              

  .٢٠٠٥-٢٠٠٣لفترة احلكومية ل
الذي " عقود الدولة االجتماعية  " صدر قانون مجهورية كازاخستان      ٢٠٠٥ويف عام     -٢٧٣

يقضي بتشجيع املنظمات غري احلكومية على املشاركة يف تنفيذ املـشروعات االجتماعيـة             
وتشكل نظرية تطوير اجملتمع املدين يف مجهورية كازاخستان        . الكربى عن طريق منح تعاقدية    

 اليت اعتمدت مبوجب مرسوم رئيس مجهورية كازاخـستان أساسـاً           ٢٠١١-٢٠٠٦رة  للفت
 .لتعزيز املصاحل املشتركة والتعاون املشترك بني الدول والقطاع غري اهلادف للربح

 منظمة غري حكومية، مـن بينـهم        ٢ ٥٠٠ حوايل   نوتعمل بنشاط يف كازاخستا     -٢٧٤
 .قيق املساواة بني اجلنسنياملنظمات املعنية مبشاكل تسحني وضع املرأة وحت

وتنفذ املنظمات غري احلكومية العقود االجتماعية اليت متنحها الدولـة للمـشاريع اهلامـة                -٢٧٥
 ١ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠، ُخصص هلذه األغراض مبلغ ٢٠١٠ففي عام   . اجتماعياً واليت ُتّمول من امليزانية    

عنية مبسائل املـساواة يف      امل ع تنغي ُخصصت لتنفيذ املشاري    ٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠تنغي، من بينهم    
 مـرة   ١٦٣ بنـسبة    ٢٠٠٤احلقوق والفرص للرجال والنساء، وهو يتجاوز ما أُنفق يف عام           

 . مرة على التوايل٢٦و

األموال املخصصة من املوازنة العامة للدولة للمشتريات احلكومية للخـدمات املتعلقـة                 
   غري احلكومية بتنفيذ املشاريع اهلامة اجتماعياً اليت تنفذها املنظمات

  )مليون تنغي(    
  إمجايل  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ٢٠٠٤
٥٤٥٥,٠ ١٠٤١,٢  ١٤٧٤,٤ ١٢٠٢,٩  ٩٢٦,٤  ٤٢٤,١ ٣١٦,٩  ٥٩,٧  ٩,٤  

األموال املخصصة من املوازنة العامة للدولة لتنفيذ املشاريع اهلامة اجتماعياً املتعلقة بقضايا                
   احلقوق والفرص يف إطار العقد االجتماعياملساواة بني الرجال والنساء يف

  )مليون تنغي(    

  إمجايل  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤
١٢٥,٥٦  ٢٢,٦  ٣٤,٦  ٢٥,٣١ ١٤,١١  ١٥,٣١ ١٠,٢١  ٤,٠٧  ١,٣٥  
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  ٨املادة     
بشأن حظـر   " من قانون العمل يف مجهورية كازاخستان        ٧ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -٢٧٦

، للنساء نفس احلقوق والفرص لتمثيل بلدها على املستوى الـدويل           "يدان العمل التمييز يف م  
  .واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية على قدم املساواة مع الرجال

 يف املائة من العـاملني يف الـسلك         ٣٣ويف الوقت احلايل متثل النساء نسبة حوايل          -٢٧٧
 ٥ومتثـل   .  يف املائة  ٢٦ هي   ٢٠٠٤ عام   الدبلوماسي بوزارة اخلارجية، وكانت نسبتهم يف     

اليت تشغل منصب املمثل الـدائم  . س.  يف اخلارج، من بينهم أيتموفا ب     نسيدات كازاخستا 
 لدى هولنـدا،    ن، سفرية كازاخستا  .س . لدى األمم املتحدة، ومورزاما ديفا م      نلكازاخستا

ك بالواليات املتحدة،   اليت تشغل منصب القنصل العام يف مدينة نيويور       . ك .وايسبوال توفا ر  
اليت تـشغل   . ك .اليت تشغل منصب القنصل يف بون بأملانيا، وكنجيبا يفا أ         . ك .وبيسيفا ج 

 . يف سلوفاكيانمنصب قنصل كازاخستا

بـشأن اخلدمـة    " لقانون مجهورية كازاخستان   ١٥ من املادة    ٢و ١ووفقاً للفقرتني     -٢٧٨
املوظفني يتم وفقاً ملتطلبات الكفاءة، اليت      ، فإن تناوب    "الدبلوماسية يف مجهورية كازاخستان   

 .يشترط توافرها يف موظفي احلكومة اإلداريني، بصرف النظر عن نوع اجلنس

وتشارك النساء بصورة منتظمة يف تشكيل الوفود احلكومية أو يرأّسن الوفود وميثّلن              -٢٧٩
جنسهن، من متثيل   وال توجد حاالت ُحرمت فيها النساء، بسبب        . البلد على املستوى الدويل   

 .البلد أو االشتراك يف احملافل الدولية

      شارك وفد مجهورية كازاخستان برئاسـة دجاربوسـينافوي        ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٢٨٠
، السفري املتجول يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املـرأة يف               .ب. م

 .ذكرى اخلامسة عشرة ملنهاج عمل بيجني للنهوض باملرأةمدينة نيويورك، واليت كانت مكرسة لل

 )١(الفقرة  ٩املادة     

جنـسية مجهوريـة   "ّورد بالتقرير السابق أنه وفقاً لقانون مجهوريـة كازاخـستان           -٢٨١
، زواج مواطن أو مواطنة مجهورية كازاخستان من شخص ليس من مـواطين             "كازاخستان

 .لزواج ال يؤدي إىل تغيري اجلنسيةمجهورية كازاخستان ، وأيضاً فسخ هذا ا

ووفقاً التفاقية األمم املتحدة بشأن جنسية املرأة املتزوجة والـيت صـدقّت عليهـا                -٢٨٢
 كازاخستان يتمتعن بتـسهيالت     ء األجنبيات املتزوجات من مواطين    ، فإن النسا  نكازاخستا

.  الدائمة هبا  عند طلب احلصول على جنسية مجهورية كازاخستان واحلصول على حق اإلقامة          
 .أما يف احلاالت األخرى، فإن للنساء حقوق متساوية مع الرجال
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متزوجات وغري  (وهكذا، فإن للنساء يف كازاخستان، بغض النظر عن وضعهن األسري             -٢٨٣
 .، حقوق متساوية مع الرجال يف اكتساب جنسيتهن أو تغيريها أو االحتفاظ هبا)متزوجات

  ٢الفقرة  ٩املادة     
اً لتشريعات مجهورية كازاخستان، عند حتديد جنسية الطفل دون سـن الرابعـة             وفق  -٢٨٤

إذا كـان األبـوان     . على قدم املساواة  ) األب واألم (عشرة، ُينظر يف جنسية كل من الوالدين        
ينتميان إىل جنسيات خمتلفة وكان أحدمها عند والدة الطفل من مواطين مجهورية كازاخـستان       

     يف مجهوريـة كازاخـستان؛    ) ١(: هورية كازاخستان، إذا ُولـدَّ    يعترب الطفل من مواطين مج    
قت يقيمان إقامة دائمة    خارج مجهورية كازاخستان، ولكن األبوان أو أحدمها يف ذلك الو         ) ب(

 عاماً فتحددها شهادة ميالده وهويتـه أحـد         ١٦أما جنسية الطفل دون سن      . كازاخستانيف  
 .والديه

. نفس احلق يف السفر إىل اخلارج مبصاحبة أوالدهم القصر        ) األم أو األب  (للوالدين    -٢٨٥
 .ويلزم لسفر الطفل إىل اخلارج ألي سبب احلصول على موافقة كل من الوالدين

 من اإلرشادات املتعلقة بتطبيق اهليئات القـضائية لقواعـد توثيـق            ٢وفقاً للفقرة     -٢٨٦
، )٢٠٠٥عـام  (وزير العـدل  وتسجيل سكان مجهورية كازاخستان اليت مت اعتمادها بقرار    

يصدر جواز السفر ملواطن مجهورية كازاخستان بناًء على طلب املواطن بغض النظـر عـن               
 .العمر، أي أن األطفال ميكنهم احلصول على جواز سفر مواطن مجهورية كازاخستان

  )أ( الفقرة الفرعية ١٠املادة     
الـذي  " التعليم يف مجهورية كازاخستان   " من قانون    ٣ من املادة    ١مبوجب الفقرة     -٢٨٧

، املبادئ األساسية لسياسة الدولة يف ميدان التعليم هـي املـساواة يف             ٢٠٠٧اُعتمد يف عام    
احلقوق بني مجيع املواطنني يف احلصول على تعليم جيد النوعية ويف الوصول إىل التعليم على               

لجميع استناداً إىل النمو العقلي والسمات النفسية والفيزيولوجية والشخصية         مجيع املستويات ل  
  .واحترام حقوق وحريات اإلنسان

استناداً إىل املعايري الواردة على املستوى التشريعي ُتكفل املساواة بني الرجل واملـرأة               -٢٨٨
 .يف احلصول على التعليم وهو ما يطبق يف املمارسة العملية بصورة كاملة

من قانون التعليم، ُتكفل يف مجيع مدارس التعليم العـام          ) ٣الفقرة   (٤٧وفقاً للمادة     -٢٨٩
فرص متكافئة للفتيات والفتيان يف احلصول على تعليم جيد النوعية طبقاً للمعاير احلكوميـة              

 .امللزمة للجميع

  بلغ عدد الدارسات من الـصبايا والفتيـات يف         ٢٠١٠/٢٠١١ويف العام الدراسي      -٢٩٠
 يف املائة من إمجايل عدد التالميذ، بينما بلغ         ٤٩ مليون تلميذة، أي     ١,٢مدارس التعليم العام    
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 يف املائة، وهذا يرجع ٤٦ تلميذة، أي ٢٧٥ ٠٠٠عددهن يف مؤسسات التعليم التقين واملهين     
وتبلغ نسبة عدد الطالبات يف     .  عاماً أكثر من عدد الفتيات     ١٨إىل أن عدد الفتيان دون سن       

العلـوم  "وتدرس يف ختصص    .  يف املائة من العدد اإلمجايل للطلبة      ٥٨سسات التعليم العايل    مؤ
 . يف املائة من إمجايل الدارسني٢٦ امرأة، وهو ما ميثل ٤٩ ٠٠٠" التقنية والتكنولوجيات

بشأن قائمة  ) "٢٠٠٩عام  (وينص قرار وزير التعليم والعلم يف مجهورية كازاخستان         -٢٩١
بإتاحة التعليم ملن تركوا قبل األوان تعليمهم األساسـي  " التعليمية وأشكاهلاأنواع املؤسسات  

 كانت  ٢٠١٠ويف عام   . أو الثانوي وذلك يف املدارس املسائية أو املدارس ذات الدوام اجلزئي          
.  تلميـذ  ٢٠ ٦٤٤ مدرسة تعليم عام مسائية يدرس هبا        ٧٨تعمل يف مجهورية كازاخستان     

    وهكـذا، .  وفقاً للربامج الدراسية للتعليم الثانوي العام ومعـايريه  وتتم الدراسة هبذه املدارس   
 .ال ُتخصص برامج إضافية خاصة للفتيات والسيدات الالئي تركن التعليم قبل األوان

  )ب(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     
ويف مجيع مدارس التعليم العام يف كازاخستان يدرس الفتيات والفتيان كتب وبرامج              -٢٩٢
  .سية موحدة، وُيّدرِس هلم نفس املدرسنيدرا

وميكن للتالميذ بصرف النظر عن اجلنس أن يستخدموا جماناً مـصادر املعلومـات،               -٢٩٣
 .والقاعات الرياضية، وقاعات القراءة، وقاعات االحتفاالت، ومكتبات املؤسسات التعليمية

  )ج(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     
  .يف  كازاخستان بتعليم الفتيات والفتيان، يف األغلب، معاًويف مدارس التعليم العام   -٢٩٤
 تدخل يف قائمة الكتب الدراسية وجممعات طرق التدريس وكتب          ٢٠٠٧ومنذ عام     -٢٩٥

بل وزارة التعليم والعلم جلمهوريـة كازاخـستان        املذكرات وكتب األطفال املعتمدة من قِ     
 الوسائل التعليميـة    - التعليم العام الستخدامها يف مؤسسات التعليم قبل املدرسي ومدارس        

الطور "، و "أنا فتاة، أنا فىت   : " النفسانيني يف املدرسة   اآلتية للتالميذ، واملدرسني، واألخصائيني   
جممـع طـرق تـدريس      " (نيةقواعد اللغة اجلنسا  "، و "مبادئ اجلنسانية "، و "قبل املدرسي ما  

 .١١-٩يات لتالميذ املستو" مبادئ التعليم اجلنساين"، و)للمستويات

ويتم تضمني املنظور اجلنساين يف حمتوى املعايري احلكومية للتعليم الثانوي العـام ذي               -٢٩٦
 ٤٠ ُيخطط إلدخال املكون اجلنساين يف أكثر من         ٢٠٠٤املستويات األنثى عشر وحبلول عام      

 .يف املائة من الربامج الدراسية

ر أحد العلوم اجلنسانية مـن كـل        أّما يف مؤسسات التعليم العايل فإن الطالب خيتا         -٢٩٧
 .ختصص
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علم الـنفس  : "ُتّدرس العلوم اآلتية" علم النفس "فعلى سبيل املثال، يف إطار ختصص         -٢٩٨
املشورة النفـسية األسـرية والعـالج    "، و"النصح األسري ومساعدة األطفال "، و "اجلنساين
، "س اجلنـساين  علـم الـنف   "ُتّدرس علوم   " العمل االجتماعي "؛ ويف إطار ختصص     "النفسي

" علـم االجتمـاع األسـري     "، و "العمل االجتماعي ملنع العنف املرتيل    "، و "قانون األسرة "و
جامعة قازاخ الوطنية املسماة باسم الفارايب، اجلامعة الوطنية للمنطقة األوروبيـة اآلسـيوية             (

 ).ريهم، جامعة قازاخ الوطنية التربوية املسماة باسم آباي وغ.ن.املسماة باسم جوميليفا ل

وُيناقش انعكاس القضايا اجلنسانية يف القوانني واللوائح يف برامج املوارد الدراسية يف              -٢٩٩
علـم  "، و "علم الـسياسة  "، و "العالقات الدولية "، و "القانون الدويل "و" القانون"ختصصات  
 ".االجتماع

ــام    -٣٠٠ ــذ الع ــّدرِس من ــسائية ُي ــة الن ــة احلكومي ــة القازاخي               ويف جامعــة التربي
 يف املستويات األوىل جلميع التخصصات املقرر الدراسي اخلـاص          ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي  

، ويف املستوى الثاين ُيّدرِس املقرر الدراسـي        ) ساعة ٤٥(يف إطار اعتماد واحد     " اجلنسانية  "
 ). ساعة٩٠(يف حدود اعتمادين " aruyالقازاق "اخلاص 

برامج إعادة تأهيل املدرسني وأعضاء هيئة التدريس       كما تدخل القضايا اجلنسانية يف        -٣٠١
للمعهد اجلمهوري هبدف االرتقاء بكفاءة الكوادر اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملني           

 .يف ميدان التعليم

أّما املناهج العلمية لتنفيذ السياسة اجلنسانية فيضعها معهـد حبـوث الدراسـات               -٣٠٢
امعة التربية احلكومية القازاخية للمرأة ومركز التعليم اجلنساين        االجتماعية اجلنسانية للتابع جل   

 .يف جامعة قازاخ الوطنية املسماة باسم الفارايب

ويقوم معهد البحوث العلمية بوضع الربامج االجتماعيـة والتعليميـة مـستخدماّ              -٣٠٣
.  نظام التعليم  املؤشرات اجلنسانية، والدراسات اجلنسانية، وإدخال التعليم اجلنساين الدائم يف        

الذي يتضمن كتب طرق تـدريس ملدرسـي       " اجلنسانية"ولقد مت إعداد جممع طرق تدريس       
، )٨-٥للمـستويات  " (قواعد اللغة اجلنـسانية "، و"مبادئ اجلنسانية"املدرسة االبتدائية هي  

كما أُعدت كتب دراسية باللغة الوطنيـة       ). ١١-٩املستويات  " (مبادئ التعليم اجلنساين  "و
، وبرامج  "اخلربة الدولية والنموذج الوطين   : السياسة اجلنسانية جلمهورية كازاخستان   "ب  وكتا

 ".علم اللغة اجلنساين"دراسية لطلبة املاجستري 

إحدى املهام الرئيسية ملركز التعليم اجلنساين التابع جلامعة قازاخ الوطنيـة املـسماة               -٣٠٤
رسني والطلبة، فضالً عن إعـداد تقـارير        باسم الفارايب هو تشكيل ثقافة جنسانية بني املد       

خصص على الويب وأيـضاً  حتليلية، ومواد دراسية مؤلفة، وبرامج للتعليم عن بعد، وموقع مت    
 .بشأن القضايا اجلنسانيةمسموعة ومصورة و مواد مرئية
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ومن أجل تعزيز وتنسيق العمل املتعلق بالتحليل اجلنساين للكتب الدراسية وكتـب              -٣٠٥
وسـتدخل التغـيريات    .  على مجيع مستويات التعليم، أُقيمت ورشة عمـل        طرق التدريس 

والتعديالت املناسبة يف القواعد املنظمة لألعمال املتعلقة بإعداد وفحـص ونـشر الكتـب              
 .الدراسية، وكتب طرق التدريس والكتب الدراسية املساعدة

ن تنقـيح   بـشأ ) ١٤ و ١٣الفقـرتني   (وهكذا جيرى بنجاح تنفيذ توصيات اللجنة         -٣٠٦
املقررات الدراسية للقضاء على القوالب النمطية املتعلقة بأدوار كلٍ من اجلنسني، وتـشجيع             
حرية اختيار الفتيان والفتيات للمواد الدراسية، وبشأن تدريب املدرسني يف جمال املساواة بني             

يف العايل عـن القـضايا اجلنـسانية       اجلنسني، وإنشاء مقررات دراسية يف مؤسسات التعليم        
 .كازاخستان

  )د(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     
.  كازاخستان كل عام منح دراسية للحصول علـى التعلـيم العـايل            وختصص يف   -٣٠٧

وخبالف ذلك حيصل الطالب على منح من رؤساء اجلامعات، والشركات الوطنية، ورؤساء            
  .األقاليم
 للملتحقني الذين حـصلوا     (ENT) وتٌُمنح املنح وفقاً لنتائج االختبار الوطين املوحد        -٣٠٨

 .على أعلى النقاط

يف مؤسسات  )  يف املائة  ٦١( فتاة   ٨ ٥٠٠ طالب، من بينهم     ١٤ ٠٠٠ويدرس اآلن     -٣٠٩
 .التعليم العايل، حلصوهلم على منح دراسية

الطلبة الـذين لـيس     (وحيصل على املنحة التعليمية احلكومية مجيع الطلبة اجملتهدين           -٣١٠
واد وفقاً لنتائج االمتحانات أو تقديرات غري مرضية وفقاً لنتائج التقييم           لديهم متأخرات يف م   

، وحيصل عليها أيضاً األيتام واألطفال احملرمون من الرعاية األبوية، وطالب التعلـيم       )املرحلي
العايل، وطالب املاجستري، والطالب الداخليون يف مؤسسات التعليم العايل، وكذلك تالميذ           

 .ية واملدارس الثانوية املهنيةاملدارس االبتدائ

  )ه(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     
وفقاً للقانون الساري حالياً ُتكفل جلميع املواطنني، بصرف النظر عن اجلنس، حقوق      -٣١١

  .وفرص متساوية يف احلصول على التعليم
ـ  ) ٠,٩٨٠(ومؤشر الوصول إىل التعليم يف كازاخستان بالنسبة إىل املرأة            -٣١٢ ه أعلى من

ُويقدر املؤشـر بنـسبة إملـام     ). ٠,٩٦٧(، ويبلغ يف املتوسط     )٠,٩٥٢(بالنسبة إىل الرجل    
 ملؤشر توفري التعليم     عاماً فما فوق، وأيضاً وفقاً     ١٥السكان بالقراءة والكتابة يف الفئة العمرية       

 .للسكان
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ئة من السكان    يف املا  ٣٤إذ إن   ومن املالحظ حتقيق منو كبري يف حمو األمية املعلوماتية            -٣١٣
 يف املائـة    ٢٠ عاماً فأكثر لديهم مهارات العمـل علـى احلاسـوب اآليل، و            ١٥يف عمر   

 .اإلنكليزية يف املائة يتقنون اللغة ١٢يستخدمون اإلنترنت، و

  )و(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     
ألسباب يبني الواقع إن احلاالت النادرة لترك التعليم املدرسي قبل األوان حتدث غالباً               -٣١٤

  .اقتصادية واجتماعية، وليس هلا عالقة باالنتماء إيل جنس معني

  )ز(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     

وفقاً لقانون مجهورية كازاخستان بشأن التربية البدنية والرياضة، هتدف الـسياسة             -٣١٥
ى أساس احلكومية إىل توفري منط حياة صحي للسكان، ويتم تطوير التربية البدنية والرياضية عل

  .مبادئ الطواعية، واملساواة وسهولة وصول مجيع املواطنني إليها
 كازاخستان قواعد أو لوائح حتد من مـشاركة الفتيـات والنـساء يف    جد يف ال تو   -٣١٦

الرياضة والتربية البدنية، وال توجد أيضاً أية قواعد خاصة باملالبس اليت ال تـسمح للنـساء                
وللنساء والرجال فرص متكافئة يف استخدام املرافق واألجهزة        . باملشاركة الكاملة يف الرياضة   

 .الرياضية

  )ح(الفقرة الفرعية  ١٠املادة     
يقوم املركز الوطين لقضايا تشكيل منط حياة صحي التابع لوزارة الصحة يف مجهورية   -٣١٧

ك وميتل.  بنشر معلومات تربوية معينة تساعد على كفالة صحة ورفاهية األسر          -كازاخستان  
 ٦٩(، ويف املناطق اإلداريـة  ) مركزا١٥ً(، ويف املدن ) مركزا١٤ً(املركز فروع له باألقاليم       

  . مكتبا٥٥٧ً مركًزا صحياً، و١٩٦، باإلضافة إىل )مركزاً
التربية البدنية، والتغذية الصحية، والوقاية مـن       : وُينفذ هذا العمل يف اجملاالت اآلتية       -٣١٨

استهالك الكحوليات وتعاطي املخدرات، والوقاية من الـُسل،        تدخني الطباق، واإلفراط يف     
 البـشري واألمراض املعدية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وفريوس نقـص املناعـة            

 .، والصحة اإلجنابية، مبا فيها ختطيط األسرة)اإليدز(

يـاة  كما يقوم املركز بإصدار ونشر املعلومات التربوية يف خمتلف جوانب منـط احل              -٣١٩
 . مسمى من املطبوعات١٢٠ويضم الفهرس أكثر من . الصحي

القضايا الراهنة لتشكيل منط حياة صحي،      "وتصدر جملة علمية عملية فصلية تسمى         -٣٢٠
 ".والوقاية من األمراض وتعزيز الصحة
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الذي يقوم  " الصحة واملهارات احلياتية  "وأُعد وجيرى حالياً إدخال الربنامج التكاملي         -٣٢١
 .أساليب التدريس التفاعليةعلى 

ويتبع املركز الوطين مكتبة ومطبعة ومركز معلومات، كما أُنشئت وتتطور مـوارد              -٣٢٢
 . )http://www.hls.kzو http://www.zhas.kz( للمعلومات على اإلنترنت

 ُخططت  ٢٠١٣-٢٠١١دابري الرامية إىل حتقيق منط حياة صحي للفترة         ويف إطار الت    -٣٢٣
تدابري لتوعية السكان بقضايا محاية الصحة اإلجنابية وخدمات ختطيط األسرة بتكاليف إمجالية            

 . مليون تنغي على إعداد مواد مسموعة ومرئية٢١,٤ مليون تنغي، وأُنفق ٩بلغت 

نظمات غري احلكومية يف جمال الصحة اإلجنابية       وخيطط إلبرام عقود اجتماعية من امل       -٣٢٤
 مليون تنغي، وأيضاً لتطـوير مراكـز        ١٠الذي يتكلف مبلغ    " األسرة املعافية "وفقاً ملشروع   

 . مليون تنغي٣الشباب بتكلفة مقدارها 

 ١ ٠٠٠ مقالة، وصـدر     ١١ ٠٠٠ فقط ُنشر يف وسائط اإلعالم       ٢٠١٠ويف عام     -٣٢٥
" Otbasym" اجتماعية، وُشرع يف إصدار جملة خاصة ُتـسمى          منشور، وُعرضت أفالم دعائية   

وأُقيمت أيضاً مسابقة لعمل لوحـات إعالنيـة        . معنية بتوعية املواطنني بالسياسة اجلنسانية    
للتوعية بالقيم األسرية واملساواة بني اجلنسني يف األسرة، وأُنشئ موقع على الويـب للجنـة               

 أمام رئـيس مجهوريـة كازاخـستان        املسؤولة غرافيةالدميالوطنية للمرأة واألسرة والسياسة     
)www.ncgz.kz(وأُنشأت أيضاً مكتبة الكترونية ،. 

أُنـشأت يف مدينـة     ) فاليونيسي(وبدعم من صندوق رعاية الطفولة لألمم املتحدة          -٣٢٦
مل يف الوقت احلايل مراكز     وتع" Demeuاملركز الصحي للشباب    "أستانا أول مصلحة خدمية     

ويف هذا  .  وشيمكنت وأورالسك  تارازوأخرى مماثلة يف مدن أملايت وسيميي وطالديكورجان        
املركز يستطيع املراهقون والشباب احلصول على املشورة املتخصصة يف جمال الصحة اإلجنابية            

 والصحة النفـسية    وختطيط األسرة، والوقاية من األمراض املعدية املنقولة باالتصال اجلنسي،        
، والوقاية من إدمان الكحوليات وإدمان املخدرات وتـدخني         البشريوفريوس نقص املناعة    

الطباق، وقضايا التغذية السليمة، والوقاية من التوتر وحاالت االكتئاب واحلوادث واإلصابات 
 .وباإلضافة إىل ذلك يقدم املركز املشورة القانونية. ومشاكل القسوة والعنف

    قدم أخـصائيو املركـز      Demeuوعلى مدى األعوام الست املاضية من عمل مركز           -٣٢٧
 دورة  ٥٠٠ مشورة شخصية للمراهقني والشباب، ونظموا حـوايل         ١٠ ٠٠٠ما يزيد على    

 تلميذاً وطالباً من الدارسني يف املدارس الثانويـة        ٧ ٠٠٠تدريبية وحلقة دراسية، شارك فيها      
ت املشاكل الرئيسية اليت جلأ بسببها الدارسون إىل األخصائي         وكان. ومؤسسات التعليم العايل  

ويـستخدم  . النفسي هي التفكري يف االنتحار وطالق الوالدين والعالقات بني اآلباء واألبناء          
املركز يف عمله تقنيات فعالة ترمي إىل احملافظة على الصحة، واحلد من السلوكيات احملفوفـة               
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 االجتماعي، ومحاية حقوقهم على أساس مبادئ حسن النيـة      باملخاطر بني املراهقني، والدعم   
 .واإلتاحة واإلدارة احلرة والثقة والسرية

وتعمل يف املركز شبكة من املتطوعني من املراهقني والشباب الذين يشاركون جنباً               -٣٢٨
فضالً عن ذلـك تعمـل يف       . إىل جنب مع موظفي املركز يف تنظيم دورات تدريبية ألقراهنم         

 .هي متاحة جلميع الراغبنيو دائرة املعاجلة عن طريق الفن،املركز 

  )أ(١ الفقرة ١١املادة     
 ٢٠٠٧ من قانون العمل جلمهورية كازاخستان الذي اُعتمد يف عـام            ٦تنص املادة     -٣٢٩

لكل مواطن احلق يف حرية العمل وحرية املوافقة عليه بدون أي متييز وبدون إكراه،              "على أنه   
 ".رف يف قدراته على العمل ويف اختيار املهنة والعملوله احلق يف التص

 يتمتع كل املواطنني بفـرص متـساوية يف ممارسـة           -١: " على أن  ٧وتنص املادة     -٣٣٠
 ال جيوز إخضاع أحد ألي متييز عند ممارسة حقوقه        -٢"و" حقوقهم وحرياهتم يف جمال العمل    

ـ                  سمانية أو العـرق أو القوميـة       يف ميدان العمل على أساس اجلنس أو العمر أو العيوب اجل
 أو اللغة أو املركز املادي أو املركز االجتماعي أو املركز الوظيفي أو مكان اإلقامة أو الـدين                 

 ".أو املعتقدات السياسية أو االنتماء إىل عشرية أو طبقة أو كيانات اجتماعية

إىل  يلجأوال العمل أن    حيق لألشخاص الذين يعتربون أهنم قد تعرضوا للتمييز يف جما           -٣٣١
 قوانني مجهورية كازاخستان    ا حتدده لإلجراءات اليت  أو إىل أي سلطات أخرى وفقاً        القضاء

 ).٧-٥املواد (

  )ب(١الفقرة  ١١املادة     
ُيحظر انتهاك املساواة يف احلقـوق      : " ما يلي   من قانون العمل على    ٢٥تنص املادة     -٣٣٢

 ".وتكافؤ الفرص عند إبرام عقد العمل

 ن ازداد عدد السكان الناشطني اقتصادياً يف كازاخـستا        ٢٠١٠-٢٠٠٤ويف الفترة     -٣٣٣
         نسمة، ومن بينـهم النـساء الالئـي زاد عـددهن            ٨ ٦٠٠ ٠٠٠ إىل   ٧ ٨٠٠ ٠٠٠من  

             وزاد أيــًضا عــدد الــسكان العــاملني .  امــرأة٤ ٢٠٠ ٠٠٠ إىل ٣ ٨٠٠ ٠٠٠مــن 
        ص، ومن بينهم النـساء الالئـي زاد عـددهن           شخ ٨ ١٠٠ ٠٠٠ إىل   ٧ ٢٠٠ ٠٠٠من  
 .  امرأة٤ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ٣ ٥٠٠ ٠٠٠من 

 يف املائة،   ٩٤,٢ يف املائة إىل     ٣١,٦وزاد مستوى عمالة السكان يف نفس الفترة من           -٣٣٤
 . يف املائة٩٣,٤  يف املائة إىل ٩٠,٢ومن بينهم النساء الالئي زاد مستوى عمالتهن من 

يانات وكالة اإلحصاء تغلب يف جمال العمل حصة النساء العـامالت لقـاء        ووفقاً لب   -٣٣٥
 كانت تعمل ٢٠٠٤فمثالً، يف عام . فضالً عن ذلك، يتزايد عددهن من سنة إىل أخرى      . أجر



CEDAW/C/KAZ/3-4 

51 GE.12-41568 

 يف املائة من العدد اإلمجايل للنساء العامالت، أما يف          ٦٠ امرأة، أي    ٢ ١٠٠ ٠٠٠لقاء أجر   
ويف املنـاطق   ).  يف املائـة   ٦٥( امرأة أي    ٢ ٦٠٠ ٠٠٠ فقد بلغ عددهن     ٢٠١٠هناية عام   

 ٦٠٤ ٠٠٠الريفية ُيالحظ أيضاً تزايد عدد النساء العامالت مقابل أجر، فقد زاد عددهن من 
 .٢٠١٠ امرأة يف عام ٨٦٢ ٠٠٠ ليصل إىل ٢٠٠٤امرأة يف عام 

 بالعمـل يف     يتم االلتحاق  املتعلق باخلدمة العامة  ووفقاً لقانون مجهورية كازاخستان       -٣٣٦
 من هذا ١٣ من املادة ١ من الفقرة ٣ووفقاً للفقرة الفرعية . القطاع العام على أساس التنافس

القانون، جيب على من يلتحق بالعمل يف القطاع العام أن يكون حاصالً على التعليم املطلوب               
 .ل املعمول هباللوظيفة واملستوى الالزم من االستعداد املهين وأن تتوافر لديه متطلبات التأهي

، حيظر عند االلتحـاق بالعمـل يف        ١٢ من املادة    ٤ويف نفس الوقت، وفقًا للفقرة        -٣٣٧
  القطاع العام وضع أي قيود مباشرة أو غري مباشرة على أساس اجلنس أو العرق أو القوميـة                
       أو اللغة أو األصل االجتماعي أو املركز املادي أو مكان املعيـشة أو الـدين أو املعتقـدات                 

 .أو االنتماء إىل كيانات اجتماعية أو على أي أساس آخر

ويقوم برصد االمتثال للقوانني يف جمال اخلدمة يف القطاع العام اجملـالس التأديبيـة                -٣٣٨
 .لوكالة اخلدمة يف القطاع العام يف مجهورية كازاخستان

جال، االلتحاق باخلدمة   ُحيق للنساء يف مجهورية كازاخستان، على قدم املساواة مع الر           -٣٣٩
 يف املائـة، ويف     ٤,٢ الضباط   من بلغت نسبة النساء     ٢٠١٠ففي عام   . العسكرية مبوجب عقد  

 . يف املائة من العدد اإلمجايل للعسكريني العاملني بعقد٣٠وظائف رقيب وجمند بلغت 

  )ج(١الفقرة  ١١املادة     
 لكل مـواطن    )١("زاخستان،  ورد بالتقرير السابق أنه، وفقاً لدستور مجهورية كا         -٣٤٠

 ويسمح بالعمل القـسري حبكـم     .احلق يف حرية العمل، وحرية اختيار نوع املهنة والوظيفة        
 لكل مواطن احلق يف اختيار ظـروف        )٢(.  الطوارئ أو األحكام العرفية    أو يف حالة   قضائي

 عمله دون العمل اليت تتفق مع متطلبات السالمة والنظافة، وله احلق يف احلصول على أجر عن
.  لكل مواطن احلـق يف الراحـة       )٣(. أي متييز، وله احلق يف احلماية االجتماعية من البطالة        

وُيكفل للعاملني مبوجب عقد عمل احلقوق اليت ينص عليها القانون مثل سـاعات العمـل               
 ".القانونية، عطالت هناية األسبوع واألعياد، إجازة سنوية مدفوعة األجر

من قانون العمـل، سـاعات      ) ١ من الفقرة    ٦الفقرة الفرعية    (٢٨ومبوجب املادة     -٣٤١
 . ساعة يف األسبوع٤٠العمل العادية ال جيب أن تتجاوز 

) شـديدة الـضرر   (وللعاملني يف األعمال الشاقة أو أعمال جترى يف ظروف ضارة             -٣٤٢
 .حتديد ساعات عمل أقل) شديدة اخلطر(أعمال خطرية ) أو(و
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العمل االتفاق على دوام جزئي يف العمل، مبا يف ذلك، خفض           وجيوز ألطراف عقد      -٣٤٣
عدد ساعات يوم العمل، وعدد ساعات العمل يف األسبوع، والتقليص املتزامن لعدد ساعات             

 .وعدد أيام العمل يف األسبوع) وردية العمل(يوم العمل 

دة اإلجازة  وال يترتب على العمل بدوام جزئي أي قيود بالنسبة للعامل فيما يتعلق مب              -٣٤٤
 .السنوية املدفوعة األجر اليت ينص عليها قانون العمل وعقود واتفاقيات العمل اجلماعية

 مـسؤوليات وبغرض املواءمة بني االلتزامات األسرية واالجتماعية والشخصية وبني           -٣٤٥
ومدة العمـل الثابتـة،   )  من قانون العمل٨٥املادة (العمل ميكن وضع نظام مرن ملدة العمل       

، ومدة العمل اليت ُيحسب على أساسها األجر يف نظام مدة العمل          )املتغرية(دة العمل املرنة    وم
وجترى يف الوقت احلايل تعـديالت      . املرنة كل ذلك ُيحدد يف عقود العمل واتفاقيات العمل        
 .على قانون العمل بشأن إدخال مفهوم العمل عن بعد

للعاملني احلق يف تلقي التـدريب   -١ ": من قانون العمل على أن١٤٣وتنص املادة    -٣٤٦
 ".فضالً عن ذلك تعلم مهن وختصصات جديدة. وإعادة التدريب املهين، ورفع الكفاءة املهنية

 امرأة لتلقي التدريب املهين،     ٢٠ ٠٠٠ فقط أرسلت مصلحة العمل      ٢٠١٠ويف عام     -٣٤٧
ة حصلن علـى     امرأ ١٢ ٥٠٠ امرأة حصلن على إعادة التدريب املهين،        ٧ ٤٠٠من بينهم   

. التدريب للمرة األوىل، واستوعنب املهن ذات الصلة بتخصصاهتم ورفعن من كفاءهتن املهنية           
وتدريب النساء يف التخصصات املطلوبة يف سوق العمل مثل اخلياطة والترزيـة واحملاسـبة              

 .واجلصاصة النقاشة وغريها

  )د(١الفقرة  ١١املادة     
لى حق املواطنني يف االستحقاقات مقابل العمل       ينص دستور مجهورية كازاخستان ع      -٣٤٨

 مـن قـانون   ٢٢وهذه القاعدة القانونية تؤكدها أيضاً املادة     . بدون متييز على أساس اجلنس    
العمل، واليت مبوجبها، للموظف احلق يف املساواة يف األجر عن العمل املتعادل القيمة بـدون               

  .أي متييز
أو األوامر اليت يصدرها صـاحب      /عقد العمل و  وحتدد شروط االتفاقية اجلماعية و      -٣٤٩
ولتعزيز اهتمام العاملني برفع كفاءة العمل وجودة العمـل         .  نظام األجور واحلوافز   - العمل

املُنجز ميكن لصاحب العمل أن يضع نظاماً ملنح املكافآت وغريها من أشكال التحفيز علـى               
 ).١٢٦قانون العمل، املادة (العمل 

العمل يتحدد مقدار األجر الشهري للعامل عن طريق املفاضلة استناداً          ووفقاً لقانون     -٣٥٠
قانون العمـل،   (إىل مؤهالت العامل ودرجة صعوبة العمل وكميته وجودته وظروف العمل           

وهكذا، معايري حتديد مستوى األجور هي كميـة العمـل املُنجـز    ). ١، الفقرة ١٢١املادة  
 .وجودته وصعوبته وظروف العمل
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مبادئ قانون العمل هي كفالة حق العامل يف أجر عادل عن العمل ال يقل عن               وأهم    -٣٥١
 .احلد األدىن لألجور

 حيكم قضايا حتديد مستوى األجـور       نوبفضل وجود أساس تشريعي يف كازاخستا       -٣٥٢
املساواة يف  " على اتفاقية منظمة العمل الدولية       نودفعها واالمتثال ملتطلباهتا صدقّت كازاخستا    

 ".ني الرجال والنساء فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمةاألجور ب

ويرجع .  يف املائة من متوسط أجر الرجل      ٦٦وبصفة عامة، يبلغ متوسط أجر املرأة         -٣٥٣
هذا إىل أن عمل النساء يتركز يف قطاعات التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعيـة،              

 حدد  ٢٠١١ عام   نلمته إىل شعب كازاخستا   ويف ك . وهي قطاعات ُتمول من ميزانية الدولة     
الرئيس هدف رفع مستوى أجور موظفي القطاع العام الذين يتلقون مرتباهتم مـن ميزانيـة               

 .٢٠٠٨ إىل الضعف مقارنة بعام ٢٠١٢الدولة حبلول عام 

            وإحدى مهـام برنـامج الدولـة لتطـوير التعلـيم يف مجهوريـة كازاخـستان                  -٣٥٤
 هي رفع هيبة مهنة التدريس عن طريـق حتقيـق متوسـط أجـور               ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  

 .٢٠١٥للمدرسني يصل إىل مستوى األجور يف القطاع اخلاص حبلول عام 

 من قانون العمل يف مجهورية كازاخـستان        ١٦ من املادة    ٢٠وبغرض تنفيذ الفقرة      -٣٥٥
/  متـوز  ٣١ يف   أعدت واعتمدت وزارة العمل واحلماية االجتماعية يف مجهورية كازاخستان        

اعتماد قائمة األعمال اليت ُيحظر تشغيل املرأة فيها، واحلد "ب -١٨٦ األمر رقم ٢٠٠٧ يوليه
 ".األقصى املسموح به للوزن الذي ميكن للمرأة رفعه ومحله

وحتدد أحكام هذا األمر قائمة األعمال اليت ُيحظر تشغيل النساء فيها، وحيدد أيـضاً      -٣٥٦
ه للوزن الذي ميكن للمرأة رفعه ومحله، وهو ما يتفق مـع مبـادئ              احلد األقصى املسموح ب   

 .وأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية

  )ه(١الفقرة  ١١املادة     
الـدعم باملعاشـات التقاعديـة يف مجهوريـة         "وفقاً لقانون مجهورية كازاخستان       -٣٥٧

أنه حيـق للنـساء      عاماً، أي    ٥٨ عاماً، وللنساء    ٦٣، سن التقاعد للرجال هو      "كازاخستان
  .التقاعد مبكراً عن الرجال خبمسة أعوام

للمواطنني ضحايا التجـارب     )١(:وقبل هذه السن حيق التقاعد لفئتني من املواطنني         -٣٥٨
 عاماً إذا كان جمموع     ٥٠الرجل عند بلوغه عمر     ( للتجارب   سيميباالتينسكموقع   النووية يف 

 عاماً إذا كان جمموع سنوات   ٤٥بلوغها سن  سنة على األقل، واملرأة عند       ٢٥سنوات خدمته   
      أطفـال  ٥ عاماً إذا ما ولـدت       ٥٣ املرأة عند بلوغها     )٢(، و ) عاماً على األقل   ٢٠خدمتها  

 .أو أكثر، وقامت بتربيتهم حىت سن الثامنة
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 ٣٦ ٢٠٠ بلغ متوسط املعاشات     ٢٠١١وتتزايد املعاشات بشكل مطرد، نفي عام         -٣٥٩
 لتنمية االستراتيجيةووفقاً للخطة . ٢٠٠٤عة أضعاف ما كان يف عام تنغي، وهو ما يقدر بأرب

 ٢٠١٥، سوف يصل مقدار املعاش األساسي يف عام         ٢٠٢٠مجهورية كازاخستان حىت عام     
 يف املائة من قيمة احلد األدىن ٧٥ سوف يصل إىل ٢٠٢٠ يف املائة، وحبلول عام  ٦٠إىل نسبة   

 .ملستوى الكفاف

كات التقاعد اإللزامية اليت يتعني تسديدها لصناديق املعاشـات         وتتحدد قيمة اشترا    -٣٦٠
  القائمة على تراكم رأس املال بالنسبة إىل مجيع العاملني، بصرف النظر عن نـوع اجلـنس،               

 . يف املائة من الدخل الشهري للموظف١٠بنسبة 

ـ          ١١ووفقاً للمادة     -٣٦١ د  من قانون املعاشات التقاعدية يف مجهورية كازاخـستان، عن
حساب مدة اخلدمة لتحديد قيمة معاش النساء حيتسب، خبالف مدة العمل ومدة الدراسـة              

الوقت الذي قضته األم، وهي ال تعمـل، يف رعايـة     ) أ( :وغريها من أنواع النشاط، ما يلي     
 عاماً كمجمـوع    ١٢ الثالثة فقط، يف حدود      سناألطفال الصغار، ولكن حىت بلوغ الطفل       

يف اخلارج من موظفي املؤسسات الـسوفيتية       ) الزوج(إقامة الزوجة   فترة  ) ب (مدة الرعاية؛ 
 سنوات  ١٠السابقة ومؤسسات مجهورية كازاخستان واملنظمات الدولية، ولكن حبد أقصى          

فترة إقامة زوجات الضباط وزوجات املالزمني الثواين وزوجـات ضـباط           ) ج (كمجموع؛
كريني العاملني لفترة أطـول مـن       الصف البحري وزوجات العسكريني العاملني بعقد والعس      

 أزواجهن يف األماكن اليت ال توجد فيها إمكانيـة اللتحـاقهن بعمـل وفقـاً                 مع - املقررة
 . سنوات١٠لتخصصهن، ولكن ملدة ال تزيد على 

الفترة اليت قُضيت يف    ) أ (:باإلضافة إىل ذلك، عند تقدير قيمة املعاش ُيحسب أيضاً          -٣٦٢
ن الدرجة األوىل والدرجة الثانية، واملتقاعـد ببلـوغ الـسن           رعاية الشخص ذي اإلعاقة م    

الفترة ) ب ( عاماً؛ ٨٠القانونية الذي حيتاج إىل مساعدة الغري، وأيضاً كبار السن الذين بلغوا            
 عاماً ضحية التجارب الذرية والكوارث البيئية أو الذي ١٦املنقضية يف رعاية املعاق دون سن 
 .املناعة أو املرضى باإليدزانتقلت إليه عدوى فريوس نقص 

 من قانون العمل، ُيلزم صاحب العمل بأن يدفع مـن مـوارده             ١٥٩ووفقاً للمادة     -٣٦٣
وأساس هذه القاعـدة    . اخلاصة إعانة اجتماعية للعاملني الذين لديهم عجز مؤقت عن العمل         

وفقـاً  القانونية هو مستندات اإلجازة املرضية اليت ُمنحت للعامل بسبب عجزه عن العمـل              
وُتدفع اإلعانات منذ اليوم األول للعجز عن العمل حىت يـوم           . للنظام القانوين املنصوص عليه   

استعادة العامل ملقدرته على العمل أو حىت صدور تقرير باعتبار العامل معاقاً، وُتقدر اإلعانة              
 .استناداً إىل متوسط أجر العامل

ندوق التأمني االجتماعي احلكـومي      تدفع من ص   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ    -٣٦٤
 كـانون   ١وابتداء من   . إعانات خاصة يف حاالت العجز عن العمل وفقد املعيل وفقد العمل          

 أُضيف إىل التأمني االجتماعي اإللزامي نوعان من املخـاطر االجتماعيـة        ٢٠٠٨يناير  /الثاين
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أو أطفـال   ) طفلـة (للنساء العامالت ومها فقد الدخل بسبب احلمل واألمومة، وتبين طفل           
. حديثي الوالدة، وأيضاً يف حالة فقد الدخل بسبب رعاية الطفل حىت بلوغه عمر سنة واحدة             

 شخص حـصلوا  ٤٦٧ ٠٠٠ بلغ عدد املستفيدين من اإلعانات االجتماعية    ٢٠١٠ويف عام   
           تنغي، وهو ما يعد أكثر بعـدة مـرات ممـا كـان عليـه يف          ٥٥ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠على  
  ). تنغي١٠ ٢٠٠ ٠٠٠ عامل حصلوا على ١ ٨٠٠ (٢٠٠٥عام 
اإلعانات االجتماعية احلكوميـة يف     " من قانون مجهورية كازاخستان      ٨تنص املادة     -٣٦٥

بأن " حالة اإلعاقة ويف حالة فقد املعيل والتقاعد لبلوغ السن القانونية يف مجهورية كازاخستان
 انقطاع العامل عن العمل قبل طلب       إعانات اإلعاقة ُتدفع منذ بدء اإلعاقة بصرف النظر عن        

 ضعف مقدار   ٢,٠٩ حىت   ٠,٧٤وتتراوح قيمة اإلعانات من     . اإلعانة أو استمراره يف العمل    
 .احلد األدىن ملستوى الكفاف

 من قانون العمل، ُيمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر تقدر           ١٠٠ووفقاً للمادة     -٣٦٦
بأكثر من ذلك أية نظم قانونية أخرى، وعقد العمـل           يوماً تقوميياً، ما مل تكن تقضي        ٢٤ب 

فبمقتضى عقـود العمـل     . الشخصي وعقد العمل اجلماعي وأوامر يصدرها صاحب العمل       
اجلماعية جيوز منح العامل إجازات سنوية إضافية مدفوعة األجر ذات طابع تشجيعي مقابـل   

عاجلة، وأيضاً أي أعمـال     العمل املتواصل طويل املدة، ومقابل تنفيذ أعمال هامة ومعقدة و         
وجيوز باالتفاق بني العامل وصاحب العمل تقسيم اإلجازة السنوية املدفوعة          . ذات طابع آخر  
 .األجر إىل أجزاء

وحيصل العاملون الذين يدرسون يف املؤسسات التعليمية علـى إجـازات دراسـة               -٣٦٧
ولتأدية األنـشطة املعمليـة،     لالستعداد لالمتحانات املرحلية واالمتحانات النهائية وتأديتها،       

وحيدد األجر خالل إجازة الدراسة عقد      . والدفاع عنها ) املشروع(وإلعداد أطروحة الدبلوم    
 .العمل الشخصي وعقد العمل اجلماعي وعقد الدراسة

  )و(١الفقرة  ١١املادة     
عمال عمال الشاقة واأل من قانون العمل، ُيحظر تشغيل املرأة يف األ    ١٨٦وفقاً للمادة     -٣٦٨

  ).شديدة اخلطر(وخطرية ) شديدة الضرر( يف ظروف ضارة اليت ُتؤدى
قائمة األعمال والورش واملهن والوظائف وقائمة األعمال الشاقة واألعمال اخلطرية            -٣٦٩

، واألعمال  )شديدة اخلطر (وخطرية  ) شديدة الضرر (واألعمال اليت ُتؤدي يف ظروف ضارة       
عمل قليلة وعلى احلصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر، اليت متنح العامل احلق يف ساعات     

 اُعتمدت باألمر الصادر من وزير العمل واحلمايـة         - والتعليمات املتعلقة بتطبيق هذه القائمة    
 .االجتماعية
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وقائمة األعمال اليت ُيحظر تشغيل النساء فيها، واحلد األقصى املسموح به للـوزن               -٣٧٠
           له أُعتمد أيـضاً بـأمر وزيـر العمـل واحلمايـة االجتماعيـة      الذي تقوم املرأة برفعه ومح  

 نوعاً من املهن والتخصصات احملظور على املرأة العمل         ٢٩٩وتتضمن القائمة   ). ٢٠٠٧عام  (
فيها ومنها أعمال تصنيع املعادن وأعمال التجميع وأعمال البناء واإلصالح وأعمال التعـدين        

 .ل املسح اجليولوجي وأعمال املسح اجليوديسي الطبوغرايفوأعمال التعدين الرئيسية وأعما

 ٧٠ من قانون العمل ُتمنح املرأة إجازات محل وأمومة مـدهتا            ١٩٣ومبوجب املادة     -٣٧١
ويف حالة الوالدة املتعثـرة أو والدة       ( يوماً تقوميياً بعد الوالدة      ٥٦يوماً تقوميياً قبل الوالدة و    

 ). يوما٧٠ًبعد الوالدة طفلني أو أكثر تكون مدة اإلجازة 

أما بالنسبة للنساء الذين يعشن يف مناطق تعرضت لتأثري التجـارب النوويـة فـإن               -٣٧٢
   اإلجازة املرضية اليت تفيد عجزها عن العمل بسبب احلمل أو األمومة منذ إمتامها لألسـبوع              

يوماً عند الوالدة    ١٨٤ يوماً تقوميياً عند الوالدة الطبيعية،       ١٧٠ من احلمل تبلغ مدهتا      ٢٧ل ا
 .املتعثرة أو والدة طفلني أو أكثر

 وفقاً لقوانني مجهورية    املسؤوليةويتحمل األشخاص املتهمون بانتهاك قانون احلمل         -٣٧٣
 .كازاخستان

 تقـوم يف األسـاس بتنفيـذ        نوانطالقاً مما مت استعراضه ميكن القول أن كازاخستا         -٣٧٤
علقة باحلد من التمييز الوظيفي وتضييق الفجـوة يف         املت) ٢٤ و ٢٣الفقرتني  (توصيات اللجنة   

األجور بني النساء والرجال، وتساوي األجور لقاء العمـل املتـساوي القيمـة، وهيكـل               
االستحقاقات االجتماعية، وإعادة النظر يف التشريعات احلمائية والتدابري املتخذة خللق فرص           

 .متكافئة للنساء والرجال يف سوق العمل

  )أ(٢الفقرة  ١١املادة     
 ُيحظر  ١٨٥فبموجب املادة   . حيدد قانون العمل خصائص تنظيم عمل املرأة احلامل         -٣٧٥

على صاحب العمل إلغاء العقود املربمة مع املرأة احلامل، أو املرأة اليت لديها أطفـال تقـل                 
أعمارهم عن ثالث سنوات، وكذلك املرأة اليت تعيش مبفردها وترىب طفل دون سن الرابعـة               

، وكذلك عقد العمـل املـربم مـع أي    )أو طفل معاق دون الثامنة عشرة من العمر (رة  عش
  .أشخاص آخرين يقومون بتربية الفئات آنفة الذكر من األطفال بدون أم

خر يوم من مدة عقد العمل تقريراً طبياً يفيد بأهنـا           آوإذا ما قدمت املرأة احلامل يف         -٣٧٦
صاحب العمل، بناًء على طلب خطى من املرأة، بتمديد  أسبوعاً أو أكثر، يلزم ١٢حامل منذ 

 .عقد العمل حىت آخر يوم من إجازة رعاية الطفل حىت بلوغه سن الثالثة

الرفض غري املربر إلبرام عقد عمل مع امرأة، أو الفسخ غري املربر لعقد العمل مـع                  -٣٧٧
 غري املربر لعقد العمل مع      امرأة سبب احلمل، أو الرفض غري املربر إلبرام عقد عمل أو اإلهناء           
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امرأة تعول أطفال دون الثالثة من العمر، هلذه األسباب، ويتساوى يف ذلك الرفض غري املربر               
إلبرام عقد عمل أو اإلهناء غري املربر لعقد العمل مع شخص معاق بسبب اإلعاقة، أو مـع                  

ـ     ) أ (:شخص قاصر بسبب عدم بلوغه سن الرشد ُيعاقب عليه               ٢٠٠ن  بغرامـة تتـراوح م
 ضعف املؤشر احلسايب الشهري، أو بغرامة تعادل مرتب أو أي دخل للمحكـوم              ٥٠٠إىل  

أو حبرمانه من حق تويل مناصب معينة       ) ب( عليه لفترة تتراوح من شهرين إىل مخسة شهور؛       
 .و بتأدية أعمال إصالحية ملدة تصل إىل عامني) ج ( أعوام؛٥ملدة تصل إىل 

 القانوين المرأة حامل جيب على صاحب العمل أن يعيـدها إىل            يف حالة الفصل غري    -٣٧٨
ووفقاً لقواعد قانون العمل، جيب أن ُيدفع للموظف الذي أُعيد إىل عملـه الـسابق               . عملها

، أو ُيدفع له الفـرق  )الفصل من العمل(متوسط أجره عن فترة انقطاعه اإلجباري عن العمل   
مل آخر أقل أجراً ومرتبة من عمله السابق خالل         بني مرتبه الذي حصل عليه مقابل تأديته لع       

 . شهور٦هذه الفترة، على أالّ تزيد على 

فوفقاً . ويوجد يف القانون اجلنائي مادة أُعدت خصيصاً حلماية هذه الفئة من العامالت             -٣٧٩
د ، الرفض غري املربر إلبرام عقد عمل مع امرأة، أو اإلهناء غري املربر لعق             )٢ اجلزء (١٤٨للمادة  

العمل مع امرأة بسبب احلمل، أو الرفض غري املربر إلبرام عقد عمل، أو اإلهناء غري املربر لعقد                 
العمل مع امرأة لديها أطفال دون الثالثة من العمر، هلذه األسباب، وأيضاً الرفض غـري املـربر                 

صر بـسبب   إلبرام عقد عمل أو اإلهناء غري املربر لعقد العمل مع معاق بسبب اإلعاقة أو مع قا               
 ضـعف املؤشـر     ٥٠٠ إىل   ٢٠٠بغرامة تتراوح من    ) أ (:عدم بلوغه سن الرشد ُيعاقب عليه     

    احلسايب الشهري، أو ُتقدر بقيمة مرتب أو دخل الشخص املدان لفترة تتراوح مـن شـهرين               
   سـنوات؛  ٥أو حبرمانه من احلق يف تويل مناصب معينة ملدى تـصل إىل             ) ب ( شهور؛ ٥إىل  

 . أعمال إصالحية ملدة تصل إىل عامنيأو بتأدية) ج(

  .وميكن الطعن على الفصل التعسفي يف احملكمة  -٣٨٠
، وهـي تـشغل وظيفـة فـين         .ف.فعلى سبيل املثال، أقامت السيدة نوزدرينا ي        -٣٨١

حملدودة بـسبب   ااملسؤوليةذات " Semser Security"ميكانيكي، دعوى قضائية ضد شركة 
وصدر قرار حمكمة مدينة آكتـويب  . عدد املوظفني يف الشركة  لتقليص   اًفصلها من العمل نظر   

/  آب ١٣ الذي أيدته حمكمة االستئناف إلقليم آكتويب بتـاريخ          ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٩يف  
إىل وظيفتها واسترداد أجرها من صاحب العمـل        . ف . بإعادة نوزدينا ي   ٢٠١٠أغسطس  

ضرر املعنوي الذي أصاهبا مـع      عن فترة الغياب القسري عن العمل وبدفع تعويض هلا عن ال          
واتضح يف أثناء نظر هذه القضية أن املدعية عند         . حتمل صاحب العمل للمصروفات القضائية    

 من قانون العمل،    ١٨٥ من املادة    ١ومبوجب الفقرة   .  أسابيع ٧-٦فصلها كانت حامالً ملدة     
 .ُيحظر على صاحب العمل فسخ العقد املربم مع امرأة حامل
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  )ب(٢فقرة ال ١١املادة     
 أُعتمد الضمان االجتماعي اإللزامي للنساء العـامالت يف حالـة           ٢٠٠٨ومنذ عام     -٣٨٢

وتتقاضى النساء العامالت مستحقات اجتماعية مـن الـصندوق         . احلمل والوالدة واألمومة  
احلكومي للضمان االجتماعي يف مجهورية كازاخستان يف حدود متوسط األجر الشهري عن            

حلمل واألمومة، خبالف استحقاقات اجتماعية لرعاية الطفل حىت بلوغه سنة         مجيع أيام إجازة ا   
 ).٢-٢٣املادة ( يف املائة من متوسط الدخل الشهري ٤٠ب واحدة ُتقدر قيمتها 

وُيخصم من االستحقاقات االجتماعية املقررة يف حالة فقدان الدخل بسبب احلمـل         -٣٨٣
ورعاية الطفل حىت بلوغـه سـنة       ) أطفال(دة  حديث الوال ) طفلة(أو األمومة، أو تبين طفل      

 االشتراكات اإللزامية للتقاعد وُترسل إىل صندوق املعاشات التقاعديـة          - واحدة من العمر  
 ).٢٦املادة (التراكمية للموظف 

 من قانون العمل، حتصل املرأة، بناًء على رغبتها، على اإلجـازة        ١٩٢ووفقاً للمادة     -٣٨٤
بيل إجازة احلمل واألمومة أو بعدها مباشرةً أو بعد انتـهاء إجـازة   السنوية املدفوعة األجر ق  

 .رعاية الطفل

 من قانون العمل، يلزم صاحب العمل مبـنح         ١٩٥وعالوةً على ذلك، ومبوجب املادة        -٣٨٥
 - وفقاً الختيار الوالدين  ) أ (:إجازة بدون مرتب للموظفة لرعاية الطفل حىت بلوغه سن الثالثة         

للجدة أو اجلـد،    ) ج ( من يقوم بتربية الطفل؛    -ألحد الوالدين ) ب ( ألبيه؛ إما ألم الطفل أو   
) لطفلـة (للموظف املتبين لطفل    ) د (ألي قريب أو ويل األمر الذي يقوم فعالً بتربية الطفل؛         

 ).ألطفال(حديث الوالدة 

لثة وميكن االستفادة من اإلجازة غري املدفوعة األجر لرعاية الطفل حىت بلوغه سن الثا          -٣٨٦
 .كاملة أو جمزأة بناًء على طلب مكتوب من املوظف وفقاً الختياره

خـالل فتـرة   ) بوظيفته( من قانون العمل، حيتفظ املوظف بعمله       ١٩٥وفقاً للمادة     -٣٨٧
  .اإلجازة غري مدفوعة األجر لرعاية الطفل حىت بلوغه سن الثالثة

 حىت بلوغه سن الثالثة ضمن      يتم احتساب اإلجازة غري مدفوعة األجر لرعاية الطفل       و  -٣٨٨
املدة اإلمجالية للخدمة وضمن مدة اخلدمة وفقاً للتخصص، ما مل ُينص على خالف ذلك يف               

 .قوانني مجهورية كازاخستان

  )ج(٢الفقرة  ١١املادة     
خصائص تنظيم عمل املرأة وغريهـا مـن        "يتضمن قانون العمل فصالً خاصاً هو         -٣٨٩

وحيدد هذا الفصل األعمال اليت حيظر تشغيل النـساء         " يةوليات األسر ؤاألشخاص ذوي املس  
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وليات ؤفيها، وخصائص نظام عمل وراحة املرأة وغريها من األشـخاص مـن ذوي املـس              
  .األسرية، واحلد من حاالت فسخ صاحب العمل لعقد العمل املربم مع املرأة احلامل

ل تشغيل املرأة احلامل    ال حيق لصاحب العم   ) أ (: من قانون العمل   ١٨٧وفقاً للمادة     -٣٩٠
يف عمل ليلي ويف عمل أثناء أيام العطالت األسبوعية والعطالت الرمسية، وأي عمل إضايف،              
     وُيحظر أيضاً إرسال املرأة يف مهمة، واستدعائها من إجازهتا الـسنوية مدفوعـة األجـر؛              

و تشغيل  ال حيق لصاحب العمل تشغيل يف عمل ليلى وعمل إضايف، وإرسال يف مهمة أ             ) ب(
املرأة اليت لديها أطفال دون سـن        )١ (:يف عمل بنظام الوردية بدون موافقة خطية كل من        

     السابعة وغريها من األشخاص الذين يقومون بتربية أطفال دون سـن الـسابعة بـدون أم؛         
العاملني الذين يقومون برعاية أفراد األسرة املرضى أو تربية أطفال معـاقني، إذا كـان                )٢(

فال دون الثالثة من العمر، واألطفال املعاقني أو أفراد األسرة املرضى حيتاجون إىل رعاية              األط
 .مستمرة استناداً إىل تقرير طيب

 من قانون العمل، خبالف االنقطاعات عن العمل للراحة ولتناول          ١٨٨ للمادة   ووفقاً  -٣٩١
إن املرأة اليت لديها أطفال     وجبات الطعام، واالنقطاع لتغيري الوردية واالنقطاعات اخلاصة، ف       

 أطفـال يقـل     ، أو يريب  )طفلة(يقل عمرهم عن عام ونصف العام، واألب الذي يتبىن طفل           
عمرهم عن عام ونصف العام وبدون األم حيصلون على انقطاعات إضـافية عـن العمـل                

 :ال يقل عن ثالث ساعات للفترات اآلتية) األطفال(إلرضاع الطفل 

   كل انقطاع عن العمل ال يقل عن ثالثني دقيقة؛- احدالذين لديهم طفل و  )أ(  
 . كل انقطاع ال يقل عن ساعة واحدة-الذين لديهم طفالن أو أكثر   )ب(  

ُيحسب ضمن وقـت العمـل،   ) األطفال(واالنقطاعات عن العمل إلرضاع الطفل     
 .مبتوسط األجر عن فترة االنقطاعات عن العمل) األب، املتبين لطفل(وحتتفظ األم 

.  من قانون العمل، وقت العمل ميكن أن يكون عادياً أو خمتـصراً            ٧٦وفقاً للمادة     -٣٩٢
يوم عمل غري كامل، أسبوع غري كامل، ختفيض متزامن لعدد سـاعات  (غري كامل ووكامل  

 ).ولعدد أيام العمل يف األسبوع) نوبة العمل(العمل اليومي 

نه حيق للموظفني الذين لديهم     إل، ف  من قانون العم   ١٩٠-١٨٨وفقاً ألحكام املواد    و  -٣٩٣
أطفال دون سن الثالثة من العمر أن يعملوا يف ظل برنامج زمين مرن للعمل، والنساء الالئي                

  .نصف العام ُيقدم هلن راحة قصرية إلرضاع الطفلولديهن أطفال يقل عمرهم عن عام 
ى تقرير طيب،    من قانون العمل، يسمح صاحب العمل، بناًء عل        ١٨٩ومبوجب املادة     -٣٩٤

   دون سن الثالثة، واألب املتـبين لطفـل        ) أطفال(بدوام جزئي للمرأة احلامل اليت لديها طفل        
كذلك العامل الذي يقوم برعايـة      ويقوم بتربية أطفال دون سن الثالثة بدون األم،         وأو طفلة   

  .عضو مريض يف األسرة بناّء على تقرير طيب
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 للموظف فيما يتعلق بطول      يستتبع أية قيود بالنسبة    والعمل يف ظل الدوام اجلزئي ال       -٣٩٥
اتفاقيات العمـل   و السنوية مدفوعة األجر اليت ينص عليها يف عقود العمل الشخصية            اإلجازة
  .اجلماعية
أوامـر  ) أو(عقد العمل اجلمـاعي     وومع ذلك، فان شروط عقد العمل الشخصي          -٣٩٦

     ل الفعلي يف ظل الـدوام اجلزئـي       صاحب العمل ميكن أن تنص على أجر بالساعة عن العم         
 ١٢٣املـادة   ( عن األعمال املؤقتة أو اليت حتدث ملرة واحدة          أيضاًوأو يف ظل العمل املّخفف      

  ).من قانون العمل
 من قانون العمل، قبيل إجازة احلمل أو األمومـة أو بعـدها             ١٩٢ومبوجب املادة     -٣٩٧

أة، بناًء على رغبتها، أن حتصل على اإلجازة        مباشرة أو بانتهاء إجازة رعاية الطفل ميكن للمر       
  .السنوية مدفوعة األجر

 السنوية للموظف دون الثامنة عشر من العمر، والنساء       وحيظر االستدعاء من اإلجازة     -٣٩٨
شديدة (ن يف ظل ظروف ضارة      الذين يعملو واحلوامل، والعاملني الذين يؤدون أعماالً شاقة،       

  ).شديدة اخلطر(خطرة  ،)الضرر
، يلزم صاحب العمل بإعطاء إجازة بدون أجر للموظف لرعاية          ١٩٥ومبوجب املادة     -٣٩٩

ألحد ) ب ( إما ألم الطفل أو ألبيه؛  - وفقاً الختيار الوالدين  ) أ (:الطفل دون الثالثة من العمر    
للجدة، للجد، ألي قريب أخر أو ويل األمر، الذي         ) ج (من يقوم بتربية الطفل؛    - الوالدين
  ).ألطفال(حديث الوالدة ) لطفلة(للموظف املتبين لطفل ) د ( بتربية الطفل؛يقوم فعالً

وخالل مدة اإلجازة غري مدفوعة األجر لرعاية الطفل دون الثالثة من العمر حيـتفظ                -٤٠٠
 ).وظيفته(املوظف بعمله 

ويتم احتساب اإلجازة غري مدفوعة األجر لرعاية الطفل حىت بلوغه سن الثالثة مـن                -٤٠١
ضمن مدة اخلدمة اليت عمـل فيهـا املوظـف وفقـاً          ومر ضمن املدة اإلمجالية للخدمة،      الع

  .لتخصصه، ما مل ينص على خالف ذلك يف قوانني مجهورية كازاخستان
طفل، وبلغت تغطية  ٤٤٦ ٠٠٠رتاد رياضة األطفال قبل املدرسية  ا٢٠١٠ويف عام   -٤٠٢

 مرة أكثر مما كانت عليـه       ٢,٥ما ميثل    يف املائة، وهو     ٤١,٦هذه املؤسسات لألطفال نسبة     
  .٢٠٠٤يف عام 

  )د(٢الفقرة  ١١املادة     
ميها ويلزم صاحب العمل، بناًء على تقرير طيب، بنقل املرأة احلامل عايل عمل آخر حي          -٤٠٣

 مـن   ١٩١املادة  (أو خطرية، مع احتفاظها مبتوسط أجرها       من التعرض لظروف عمل ضارة      
  ).قانون العمل
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  ٣الفقرة  ١١املادة     
 حبظر فصل ٢٠٠٤الذي اُعتمد يف عام " العمل"ويقضي قانون مجهورية كازاخستان   -٤٠٤

 املرأة اليت لديها طفل مل يكمل العام ونصف العـام، باسـتثناء             اإلدارة للمرأة احلامل، وأيضاً   
حاالت تصفية أعمال املؤسسة واالنتهاك الفظ من ِقبل املوظف لواجبات العمل، وفقد الثقة،             

إعادة املوظف الذي كان يؤدي هذا العمل من قبل وفقاً حلكم قضائي، وغري ذلـك مـن                 و
  .الظروف املوضوعية

، فـإن هـذه     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١أما يف قانون العمل الذي بدأ سريانه يف           -٤٠٥
) ١الفقـرة    (١٨٥فاملـادة   . القاعدة القانونية قد اتسع نطاقها إىل حد كبري ملصلحة النساء         

ي بأنه حيظر على صاحب العمل فسخ عقد العمل املربم مع النساء احلوامـل، والنـساء                تقض
وحيظر أيضاً فصل   . الالئي لديهن أطفال دون الثالثة من العمر، وليس دون العام ونصف العام           

طفالً ذي إعاقـة دون     (األمهات الوحيدات الالئي يربني طفالً دون الرابعة عشرة من العمر           
وغريهم من األشخاص الذين يقومون بتربية الفئة آنفة الذكر مـن           )  العمر الثامنة عشرة من  
 ".بشأن العمل"، ٢٠٠٤وكل ذلك مل يكن متاحاً يف قانون عام . األطفال بدون األم

 .وُتحمى بصورة فعالة حقوق املرأة العاملة يف الدعاوى املدنية  -٤٠٦

) TOO( دعوى على شركة     .ك. رفعت كينجينا ر   ٢٠٠٩فعلى سبيل املثال، يف عام        -٤٠٧
"JPA International Aodit- Grant"ولية احملدودة يف احملكمة اإلقليمية مبدينة أستانا ؤ ذات املس

ويرجع سبب فصلها من العمل عايل غياهبا عن العمل، على حد قول            . تطلب إعادهتا إىل عملها   
 مسألة اإلجازة كان    واتضح أن ). املغادرة الطوعية يف إجازة   (صاحب العمل، دون سبب وجيه      

قد مت االتفاق عليها مع إدارة الشركة، وأن طلب املدعية باملوافقة على قيامها باإلجازة السنوية               
بإجـازة كـان   . ك.الدورية كان مسجالً يف دفتر أحوال الشركة واتضح أن قيام كينجينـا ر       

 ولقد مت قبـول  ، فضالً عن ذلك، كانت املدعية حامالً    )بسبب زفافها (ضرورياً لظروف عائلية    
الدعوى، واعترب األمر الصادر بفسخ عقد العمل الشخصي املربم معها غري قـانوين وأُعيـدت               

.  يف مدينة آستانا"TOO" (JPA International Aodit- Grant(إىل وظيفتها لتمثيل . ك.كينجينا ر
        مـن صـاحب العمـل،      )  شـهور  ٥(واستردت املدعية أجرها عن فترة الغياب القسري        

كما حصلت فيه على تعويض عن الضرر املعنوي الذي أصاهبا، ودفـع صـاحب العمـل                
 .املصروفات القضائية

وجيرى التفتيش على تنفيذ التشريعات يف جمال العمل والعمالة من قبل مفتشية العمل               -٤٠٨
 .احلكومية، ومل تتوافر أية حقائق بشأن التمييز يف ميدان العمل على أساس نوع اجلنس

كما مينح قانون العمل الصالحيات الالزمة والضمانات لنقابات العمـال، وخلـق              -٤٠٩
 .مارسة مهامهم حلماية حقوق ومصاحل العمالطار القانوين ملاإل
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 كـانون   ١ووفقاً لبيانات احتاد نقابات العمال بلغ العدد اإلمجايل ألعمال النقابـات يف               -٤١٠
 ). يف املائة٤٥وهو ما ميثل ( امرأة ٩٥ ٠٠٠  شخص، من بينهم٢١٠ ٠٠٠ ٢٠١١ يناير/الثاين

  اتفاقيـة إقليميـة،     ١٦ اتفاقية قطاعيـة ، و     ٢٢وحىت وقتنا هذا، عقدت النقابات        -٤١١
وتكمن مهمة تلك النقابات يف التوصل إىل اتفـاق بـني مجيـع           .  عقود مجاعية  ٥٢ ٨٠٠و

ة يف اجملاالت الرئيسية  أصحاب العمل، واملوظفني الذين يعملون لدى الغري، والدول- الشركاء
 .للسياسة االقتصادية واالجتماعية، وحتقيق توازن املهام االقتصادية واملتطلبات االجتماعية

 مذكرة تتعلق بتنفيـذ     ٧ ٩٠٠ ُوقِعت أكثر من     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١وحىت    -٤١٢
 مذكرة حول   ٨ ٤١١ تنغي، و  ٤٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠مشاريع اجتماعية بتكلفة تزيد على      

التعاون املتبادل من أجل حتقيق االستقرار يف عمليات اإلنتاج، واحلماية االجتماعية، والتعاون            
  يف توفري احلقوق والضمانات يف ميدان العمل للعاملني يف املصانع اليت يزيد عـدد موظفيهـا       

 . موظف٩٥٠ ٠٠٠على 

 ٢٠٠٩يف عـام     القانون الذي أُصدر     - ويعزز محاية حقوق النساء يف ميدان العمل        -٤١٣
      إذ تقـضي  ".الضمانات احلكومية للمساواة يف احلقوق والفرص بـني الرجـال والنـساء       "

 بأن األشخاص الذين يعتقدون أهنم تعرضوا لتمييز يف ميدان العمـل ميكنـهم أن               ١٠املادة  
يلجئوا إىل اهليئات واملنظمات اليت تعمل يف جمال توفري املساواة يف احلقوق والفـرص بـني                

وعند ذلك ال حيق لصاحب العمل أن يضع العقبات أمام املوظف الذي تقدم . رجال والنساءال
 .بشكوى عن وقائع التمييز بسبب نوع اجلنس إىل اهليئات املختصة

  ١ الفقرة ١٢املادة     
تستند سياسة الدولة يف جمال الرعاية الصحية إىل مبادئ املساواة يف حق املواطنني يف                -٤١٤

عاية صحية مأمونة وفعالة وجيدة، وسـهولة الوصـول إليهـا، والتوجـه             احلصول على ر  
االجتماعي للرعاية الصحية، واعتبار صحة السكان وأمان وفعالية وجودة األدوية عامالً من            

قـانون صـحة    (وُيحظى مبدأ رعاية األمومة والطفولة بأمهية خاصة        . عوامل األمن القومي  
  ).٤، املادة نية كازاخستاالشعب ونظام الرعاية الصحية يف مجهور

 احلـق يف حريـة      ن من القانون آنف الذكر، ملوطين كازاخـستا       ٩٦ للمادة   ووفقاً  -٤١٥
اخليارات اإلجنابية؛ ويف احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية وختطيط األسرة، واحلـصول            

يف ذلك  على معلومات موثقة وكاملة عن حالة صحتهم اإلجنابية؛ واحلق يف معاجلة العقم، مبا              
؛ نباستخدام األساليب والتقنيات احلديثة املساعدة على اإلجناب املسموح هبا يف كازاخـستا           

واحلق يف التربع باخلاليا التناسلية؛ واحلق يف استخدام وسائل منع احلمل وحريـة اختيـار                
محاية الوسيلة املناسبة، واحلق يف التعقيم اجلراحي؛ واحلق يف اإلهناء العمدي للحمل؛ واحلق يف        

  .حقوقهم اإلجنابية
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وُتمارس يف اجلمهورية سياسة موحدة لتوفري خدمات ختطيط األسرة لكل من املرأة              -٤١٦
  . احلضرية واملرأة الريفية

للمرأة احلق يف حسم مـسألة      " من القانون املشار إليه      ٨٨ من املادة    ٢ للفقرة   ووفقاً  -٤١٧
 احلمل غري املرغوب فيه من أجل ختطيط األسرة األمومة وهلا حرية اختيار الوسائل احلديثة ملنع

  ".ورعاية صحتها
 من القانون آنف الذكر حرية اختاذ القرار املتعلق بعدد األطفال يف            ٩٦وتنظم املادة     -٤١٨

األسرة وتوقيت إجناهبم يف إطار الزواج أو خارج إطار الزواج، وفترات الراحة بني إجنـاب               
  . األم والطفلطفل وآخر الالزمة للحفاظ على صحة 

وللمواطنني احلق يف اختيار أساليب ووسائل منع احلمل، مبا يف ذالك الطبية منـها،                -٤١٩
لطرائق  الختيارهم الشخصي ، وتقدم الرعاية الطبية للمواطنني وفقاً    وهلم احلق يف رفضها أيضاً    
 مـن   ١٠٢املادة  ( مع مراعاة احلالة الصحية والسمات الشخصية        ووسائل مقبولة ملنع احلمل   

  ).القانون املذكور
صحة الشعب ونظام الرعايـة      "ن من قانون مجهورية كازاخستا    ١٠٤ للمادة   ووفقاً  -٤٢٠

  ":الصحية
ومن أجل تفادي اإلهناء العمـدي      . للمرأة احلق يف اإلهناء العمدي للحمل       )أ(  

األخالقية للحمل جيب على األطباء إجراء مشورة مع املرأة هتدف إىل توعيتها باآلثار السلبية              
  والنفسية والفسيولوجية لإلهناء العمدي للحمل، واملضاعفات احملتملة؛

 ١٢ُيجرى اإلهناء العمدي للحمل مبوافقة املرأة إذا كانت مدة احلمل ال تتجاوز               )ب(  
 أسبوعاً، أما يف    ٢٢أسبوعاً، وينهي احلمل لدواع اجتماعية إذا كانت مدة احلمل ال تتجاوز            

عند اإلصابة بأمراض وراثية أحاديـة      ( اجلنني   وأ/وية هتدد حياة احلامل     حالة وجود دالئل طب   
اجلني، ويف حالة وجود تشوهات خلقية يف النمو ال ميكن إصالحها وحالة اجلنني غري متوافقة               

  ، بغض النظر عن مدة احلمل؛)مع احلياة
     ها جيرى اإلهناء العمدي للحمل بالنسبة إىل الفتاة القاصر مبوافقـة والـدي             )ج(  

  أو غريمها من املمثلني القانونني هلما؛
وُيجرى يف مؤسسات الرعاية الصحية، وبناًء على طلب املرأة، مشورة طبية             )د(  

اجتماعية قبل وبعد اإلهناء العمدي للحمل، مبا يف ذلك بشأن االختيار الشخـصي لطرائـق               
  . ووسائل منع احلمل

 مجيع املؤسسات الطبية اليت تقـدم الرعايـة          اإلهناء العمدي للحمل جماناً يف     وجيرى  -٤٢١
الطبية يف ختصص أمراض النساء والتوليد، بغض النظر عن نوع ملكيتها، بناًء على طلب املرأة           

  ).أو من املمثل القانوين هلا(وموافقة خطية مستنرية منها 



CEDAW/C/KAZ/3-4 

GE.12-41568 64 

 نـساء (وجيري التعقيم اجلراحي الطوعي فقط بناء على موافقة خطية من املـواطن               -٤٢٢
بل األشـخاص الطبيعـيني املـزاولني       من قبل مؤسسات الرعاية الصحية، ومن قِ      ) ورجال

للممارسة الطبية اخلاصة الذين لديهم ترخيص مبمارسة هذا النوع مـن النـشاط، شـريطة               
 نوال يوجد يف كازاخستا   . اإلخطار املسبق للعميل من عدم إمكانية الرجوع يف هذه العملية         

  .على إجراء التعقيمتشريعات أو سياسات ترغم 
  :وتقضى تدابري ختطيط األسرة يف نظام الرعاية الصحية مبا يلي  -٤٢٣

توفري وسائل منع احلمل للنساء يف سن اإلجناب الاليت لديهن أمراض خارج األعضاء        •
 التناسلية وللمراهقات؛

فتح مكاتب لتخطيط األسرة يف مؤسسات الرعاية الصحية األولية لتثقيف وتوعيـة             •
الفحص، االستعداد للحمل، وسائل منع احلمل، اختيار       ( مبسائل األمومة اآلمنة     املرأة

 ؛)أمثل فترة للراحة بني إجناب طفل وآخر

 كفالة وصول السكان إىل خدمات وأساليب ختطيط األسرة؛ •

) للفتيـات (تنظيم حلقات دراسية حول احلفاظ على الصحة اإلجنابيـة للـصبايا             •
 ؛)الشباب(والصبيان 

ض مواد إعالمية مسموعة ومرئية وبثها عن طريق اإلذاعة وعلى شاشات           إعداد وعر  •
التلفزيون تتناول مسائل األمومة اآلمنة وإعالم املرأة بشأن األمراض اليت تعد موانـع          

 للحمل؛

 اإلكلينيكية لتخطيط األسرة ومواءمتها؛) للمعايري(املراجعة املنتظمة للربوتوكوالت  •

  .  الدولية العاملة يف قضايا املراهقني والشبابالدعم التقين من قبل املنظمات •
 يف قائمة القدر اجملاين واملكفول من الرعاية ٢٠١٠فضالً عن ذلك، أُدخلت منذ عام      -٤٢٤

  .الطبية اجملانية خدمات التقنيات املساعدة على اإلجناب، مبا فيها التلقيح الصناعي
الرامي " نساالمايت كازاخستا  "وتنفيذ هذه احلقوق هو جزء من الربنامج احلكومي         -٤٢٥

         ، الـذي خـصص    ٢٠١٥-٢٠١١إىل تطوير النظام الصحي يف البلـد خـالل الفتـرة            
  .٢٠١٣-٢٠١١ي من ميزانية الدولة للفترة غ تن٢١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠لتنفيذه 
وسوف يتوسع نطاق قائمة القـدر اجملـاين واملكفـول مـن الرعايـة الـصحية                  -٤٢٦

وُسيجرى فحص طيب مجاعي للكشف املبكر عن سـرطان عنـق           . واملستحضرات الدوائية 
 أن يتم توفري منع احلمل داخل الرحم للنـساء يف سـن             ٢٠١٢ومن املقرر يف عام     . الرحم

 مليون تنغي، وللنـساء     ٩٤اإلجناب الاليت لديهن موانع مطلقة ونسبية لإلجناب مببلغ يتجاوز          
 ٢٠١٣ومن املقرر أن يتم يف عام       . غي مليون تن  ٢٤يف سن اإلجناب متكررات الوالدة مببلغ       

  . مليون تنغي١٠٥توفري وسائل منع احلمل اهلرمونية للفتيات يف سن املراهقة مببلغ يتجاوز 
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ومـع  . ن الخنفاض معدل اإلجهاض يف كازاخستا     ويف السنوات األخرية يوجد اجتاه      -٤٢٧
ـ           د أهـم األسـباب   ذلك يظل اإلجهاض أحد الوسائل األساسية املنظمة ملعدل املواليد وأح

 يف الفئة   ٢٠١٠وقد ُسجل أكرب عدد من حاالت اإلجهاض يف عام          . الرئيسية لوفاة األمهات  
 ١٨-١٥ يف املائة، وبني املراهقات يف الفئة العمريـة          ٧٩,٩ سنة بنسبة    ٣٤ – ١٩العمرية  

 ، واخنفض عدد الوالدات بني الفتيات يف سن املراهقة، ولكن ليس          . يف املائة  ٣,٣سنة بنسبة   
وتبلغ نسبة  .  يف املائة مقارنة بالعام السابق     ٣,٤ اخنفض بنسبة    ٢٠١٠بنسبة كبرية، ففي عام     

  . يف املائة من جمموع الوالدات١,٢الوالدات بني الفتيات يف سن املراهقة حوايل 
امرأة وسائل منع احلمل، منـها       ١ ٧٠٠ ٠٠٠ استخدمت حوايل    ٢٠٠٩ويف عام     -٤٢٨
،  يف املائة عازل طيب    ٢٠,٥ يف املائة وسائل هرمونية،      ٢٣لرحم،   يف املائة وسائل داخل ا     ٥٢
  .وتتوفر موارد يف امليزانيات احمللية لشراء وسائل منع  احلمل.  يف املائة مبيد النطاف٤,٦
ويستطيع املراهقون والشباب احلصول على اخلـدمات الـشاملة للـصحة النفـسية              -٤٢٩

جنابية واجلنسية، وخدمات ختطـيط األسـرة يف        واالجتماعية، مبا يف ذلك خدمات الصحة اإل      
 سوف تغطي   ٢٠٢٠ مركزاً، وحبلول عام     ١٧املراكز الصحية للشباب اليت يبلغ عددها يف البلد         

  . سنة فما فوق١٨-١٥ يف املائة من الشباب يف الفئة العمرية من ٢٥هذه املراكز خبدماهتا 

  ٢الفقرة  ١٢املادة     
بإجراء الفحوصات الطبية يف إطـار      ) ١(:اية األمومة مبا يلي   يتوفر حق املواطنني يف رع      -٤٣٠

 القدر اجملاين واملكفول من الرعاية الطبية، واملتابعة املستمرة واملعاجلة للنساء يف سن اإلجنـاب،             
وبعالج األمراض األساسية اليت هلا تأثري مباشر على الصحة اإلجنابية للمرأة وصحة الطفل             ) ٢(

  . ية عليها يف أثناء وجود األم يف املستشفى لرعاية طفلها املريضيف حالة وجود دالئل طب
 يف الوقت احلايل برنامج الفحوصات اجلماعيـة احلكـومي          نُويدخل يف كازاخستا    -٤٣١

مراض، مع التغطية الشاملة للمجموعات املـستهدفة       األالذي يهدف إىل الكشف املبكر عن       
 الفحص اجلماعي لتـشخيص األمـراض       من السكان، ويقضي هذا الربنامج بتطوير برامج      

  .اخللقية الوراثية للجنني وحديثي الوالدة باستخدام التكنولوجيات احلديثة
وعلى مستوى املستشفيات يتواصل العمل الرامي إىل إدخال التقنيات الفعالة املوصى             -٤٣٢

      . نيلألطفـال واملـراهق   " األمومـة اآلمنـة   "هبا من منظمة الصحة العاملية، وكذلك برنامج        
كما أُنشئ سجل للنساء احلوامل يسمح بإحصاء كل امرأة حامل منذ حلظة تسجيلها حـىت               

  .هناية احلمل
 كـانون   ١٥ املـؤرخ يف     ٢٣١٦ رقم   ن لقرار حكومة مجهورية كازاخستا    ووفقاً  -٤٣٣
، تقـدم  "بشأن اعتماد قائمة القدر اجملاين واملكفول من الرعاية الطبية  "٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 عـن   الطبية للنساء أثناء فترة احلمل، وفترة الوالدة، وفترة ما بعد الوالدة جماناً، فضالً             رعايةال
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تـوفري الرعايـة   "ذلك يشمل القدر اجملاين املكفول من الرعاية الطبية اليت تقدم يف املستشفى          
يف املناسبة والتغذية لألم املرضعة لطفل ال يتجاوز عمره سنة واحدة طـوال فتـرة إقامتـها                 

  تقدم جلميـع النـساء احلوامـل جمانـاً         ٢٠٠٥ومنذ عام   ". املؤسسة الطبية لرعاية الطفل   
  .مستحضرات احلديد واليود هبدف الوقاية والعالج من فقر الدم

 قضية التغذية املخصوصة للحوامل والنساء املرضعات وذلك بالتعاون         وتناقش حالياً   -٤٣٤
  ". للتغذيةةالكازاخستانياألكادميية "مع الشركة املسامهة املغلقة 

 الطبيـة الالزمـة   سسات التوليد واألطفال من األجهزة  ولقد ُحددت احتياجات مؤ     -٤٣٥
 لتوفري خدمات الرعاية املركزة حلديثي الوالدة، مبا فيهم حديثو الوالدة ناقصو الوزن، طبقـاً             

زمات الطبية الالزمة   احلد األدىن للتزود بالتقنيات الطبية وغريها من املستل       ) مواصفات(ملعايري  
  .نملؤسسات التوليد واألطفال يف مجهورية كازاخستا

وعند تلبية طلبات املناطق اإلدارية تعطى األولوية لتزويدها بأجهزة طبيـة حديثـة               -٤٣٦
لتقدمي املساعدة الطبية حلاالت الطوارئ واملساعدة الطبية العاجلة للمرأة احلامـل، وللمـرأة             

 حلـديثي الـوالدة   ، واملرأة املريضة بأحد أمراض النـساء، وأيـضاً    املاخض، واملرأة النفساء  
  . واألطفال

 مليار تنغي لشراء جتهيزات مؤسسات التوليـد        ٣,١ ُخصص مبلغ    ٢٠١٠ويف عام     -٤٣٧
  .  ٢٠٠٥ مرة عما أُنفق يف عام ١,٢واألطفال، وهو ما يزيد مبقدار 

) ٢٦،  ٢٥الفقـرتني   (اللجنة   تدابري ملموسة لتنفيذ توصيات      نوتتخذ يف كازاخستا    -٤٣٨
بشأن رعاية صحة املرأة، وتوسيع نطاق حصوهلن على اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك وسائل              

  .ختطيط األسرة

  )أ( الفقرة الفرعية ١٣املادة     
مكن االستقرار االقتصادي وارتفاع معدالت النمو االقتصادي يف السنوات األخرية            -٤٣٩

  .حلكومي لألسر ذوات األطفالمن تطوير نظام الدولة للدعم ا
بشأن العـالوات احلكوميـة لألسـر ذوات        "كازاخستان   لقانون مجهورية    ووفقاً  -٤٤٠

، تدفع الدولة من موارد ميزانيتها العـالوات اآلتيـة          ٢٠٠٦، الذي أُعتمد يف عام      "األطفال
  :لألسر ذوات األطفال

ؤشـر احلـسايب     ضـعف امل   ٣٠ بعالوة تدفع ملرة واحدة عند والدة الطفل ُتقدر          •
 الشهري؛

 عالوة شهرية متباينة لرعاية الطفل حىت بلوغه العام األول من عمره؛ •
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 سـنة   ١٨عالوة شهرية لألسر حمدودة الدخل لرعاية األطفال حىت بلوغهم سـن             •
 مقدارها للطفل الواحد يعادل قيمة املؤشر احلسايب الشهري؛

 : زادت العالوات كما يلي٢٠١٠ومنذ عام 

 ٣٠ اليت تدفع ملرة واحدة عند والدة الطفل الرابع والالحقني له مـن              زادت العالوة  •
  ضعف املؤشر احلسايب الشهري؛٥٠إىل 

زادت قيمة العالوة الشهرية لرعاية الطفل حىت بلوغه العام األول من عمـرة كمـا         •
للطفـل  ،  ضعف املؤشر احلسايب الشهري     ٥,٥ إىل ٥,٠من  - للطفل األول :يلي
 مـن  -للطفل الثالـث  ، ضعف املؤشر احلسايب الشهري  ٦,٥  إىل٥,٥ من - الثاين
 مـن   -للطفل الرابع والالحقني له     ،  ضعف املؤشر احلسايب الشهري    ٧,٥ إىل   ٥,٦
  . ضعف املؤشر احلسايب الشهري٨,٥ إىل ٦,٥

   يف( استحدثت عالوة مقدارها يعادل قيمة احلـد األدىن لألجـور            ٢٠١٠ويف عام     -٤٤١
  .لألشخاص الذين يقومون بتربية طفل ذي إعاقة) غي تن١٥ ٩٩٩ - ٢٠١٠عام 
  عن ذلك، حتصل األسر الكبرية اليت لديها أربعة أطفال قصر أو أكثر يعيشون معاً              وفضالً  -٤٤٢

  ضعف املؤشر احلسايب الشهري، أما األمهات      ٣,٩على عالوة حكومية من امليزانية يبلغ مقدارها        
 أو الـاليت  ،"Komis alka"ووسام " Altyn alka"وسام الاليت لديهن أطفال كثرية الاليت ُمنحن 

جمـد  "، وكذلك األمهات الاليت ُمـنحن أومسـة         "األم البطلة "حصلن من قبل  على لقب       
من الدرجة األوىل والدرجة الثانية فيحصلن على عالوة حكومية خاصة مقـدارها           " األمهات
  . أضعاف املؤشر احلسايب الشهري٦يعادل 
 أُجريت تعديالت على التشريعات، مينح مبقتضاها وسام        ٢٠١٠ عام   وأثناء ذلك يف    -٤٤٣

"Altyn alka " ؛ أما وسام ) أطفال فما فوق١٠ - سابقاً( أطفال فما فوق ٧لألمهات ذوات
"Komis alka " أطفال٩-٨ - سابقاً( أطفال ٦فُيمنح لألمهات ذوات .(  

إلعالة الطفـل   ) القيمني( استحدثت عالوة شهرية ألولياء األمور       ٢٠١١ويف عام     -٤٤٤
  . أضعاف املؤشر احلسايب الشهري١٠احملروم من رعاية الوالدين مقدارها ) األطفال(

" بشأن العالوة االجتماعية احلكوميـة اهلادفـة  "كازاخستان  لقانون مجهورية    ووفقاً  -٤٤٥
 حتصل األسر حمدودة الدخل على عالوة اجتماعية هادفة مقدارها يعادل الفرق بني متوسـط             

ونظراً لتحسني الوضع االقتصادي واالجتمـاعي يف       . دخل الفرد واحلد األدىن ملستوى الفقر     
 ٢٠١١يناير  /ففي كانون الثاين  . البلد فان عدد املستفيدين من هذه العالوة آخذ يف االخنفاض         

 مـرة   ٢,٥ شخص، وهو ما يقل بنـسبة        ١٩٤ ٥٠٠بلغ عدد املستفيدين من هذه العالوة       
  .٢٠٠٤مقارنة بعام 
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واحلق يف التقدم بطلب للحصول على هذه العالوات كما تقضي بذلك التشريعات              -٤٤٦
القائمة ال يقترن بالتمييز على أساس نوع اجلنس، بل هو مكفول يف نفس الوقـت للنـساء                 

  .والرجال، وهو حق مكفول أيضا للنساء املتزوجات والنساء غري املتزوجات

  )ب(الفقرة الفرعية  ١٣املادة     
، بغض النظر عن نوع اجلنس، بـاحلق يف         نيتمتع مجيع مواطين مجهورية كازاخستا      -٤٤٧

  .احلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية وغري ذلك من أشكال االئتمان املايل
وشراء مسكن،  ) مبا يف ذلك حيازة األراضي    ( للبناء   وهكذا، تقدم املصارف قروضاً     -٤٤٨

 وأداء الدفعة املقدمة للحصول على قـرض عقـاري          وإجراء إصالحات وحتديث للمسكن،   
 عاماً احلـد    ١٥-٣وتقدم القروض اإلسكانية للعمالء شريطة توفريهم خالل فترة         . إسكاين

  . التفاقية مدخرات اإلسكاناألدىن من املبلغ املطلوب الذي ُيحدد وفقاً

  )ج(الفقرة الفرعية  ١٣املادة     
، هتدف سياسـة    "بشأن التربية البدنية والرياضة   "كازاخستان   لقانون مجهورية    وفقاً  -٤٤٩

 والرياضة إىل توفري منط حياة صحي للسكان، وتطوير التربيـة           الدولة يف ميدان التربية البدنية    
 إىل مبادئ الطواعية، واملساواة وإتاحة ممارسـة التربيـة          الرياضة، ويتم ذلك استناداً   والبدنية  

  .البدنية والرياضة جلميع املواطنني
أي قواعد ولوائح حتظر مشاركة الفتيـات والنـساء يف          كازاخستان  وال توجد يف      -٤٥٠

وال توجد أي قيود تتعلق باملالبس اليت ميكن أن تعوق النساء عـن             . الرياضة والتربية البدنية  
كما أن األجهزة واملرافق الرياضية متاحة للنساء والرجال . املشاركة يف الرياضة بصورة كاملة  

  .اواةعلى قدم املس
وال يوجد موانع قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية حتول دون مشاركة املـرأة يف          -٤٥١

  .الفعاليات الرياضة والتروحيية والثقافية من أي نوع

  ١ الفقرة ١٤املادة     
 مليون نسمة،   ٧,٤٥ كان يعيش يف املناطق الريفية       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١يف    -٤٥٢
 مليون نسمة من النـساء  ٣,٤٧ إمجايل عدد السكان يف البلد، من بينهم  يف املائة من  ٤٥أي  

  ). يف املائة٥٠( مليون نسمة من الرجال ٣,٧١و)  يف املائة٥٠(
 مليون شخص، من    ٣,٩ كان يبلغ عدد العاملني يف املناطق الريفية         ٢٠١٠ويف عام     -٤٥٣
  . يف املائة٤٧ مليون امرأة، أي ١,٨بينهم 
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ستكمل تنفيذ برنامج الدولة لتنمية املناطق الريفيـة يف مجهوريـة           ا ٢٠١٠ويف عام     -٤٥٤
تطوير البنية  : وجرى تنفيذ الربنامج يف أربعة اجتاهات     . ٢٠١٠ - ٢٠٠٤للفترة  كازاخستان  

التحتية االجتماعية واهلندسية، واختاذ تدابري لتصميم مناذج االستيطان الريفي وتأمني فـرص            
  . لزيادة دخل سكان الريف، والتخفيف من حدة الفقرالعمل لألفراد، واختاذ تدابري

               لتنفيـذ هـذا الربنـامج مـن مجيـع مـصادر             وبلغ إمجايل مـا مت ختصيـصه        -٤٥٥
 تنغي خصصت   ٤٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  تنغي، من بينهم   ٩٧٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ التمويل

  .سية اهلندسية تنغي لتطوير البنية األسا٤٩٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠و، لتطوير القطاع االجتماعي
 ونتيجة لتنفيذ الربنامج احلكومي للتنمية الريفية زادت دخول الـسكان القـرويني              -٤٥٦

 يف املائة من السكان يف املناطق الريفيـة         ٥٦اليوم  كازاخستان   مرة، ويعيش يف     ٣,٥بنسبة  
  .ذات اإلمكانيات اإلمنائية العالية

" فسية العاملية للمنتدى االقتصادي العاملي    القدرة التنا "وحبسب تقييم اخلرباء الدوليني       -٤٥٧
املرتبة الثانية والـستني، بعـد أن       كازاخستان  احتلت  " تكلفة السياسة الزراعية  " ملؤشر   وفقاً

  . نقطة مقارنة بالتقرير السابق٣١حتسنت رتبتها مبقدار 
ـ              -٤٥٨ سي وفيما يتعلق باجملاالت غري السلعية يف القرية يعد قطاع اخلدمات النشاط الرئي
صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل، وورش احلياكة، وحمالت تقدمي         إذ إن   . للمرأة

، واملرافق التجارية والـسياحية، والعيـادات       )املقاهي، واملطاعم الفاخرة واملقاصف   (الطعام  
ويتكـون اهليكـل    . حبتة" نسائية"الطبية وعيادات طب األسنان، والصيدليات تعترب مرافق        

املني وقيادات هذه املؤسسات على مجيع املستويات من النساء بنسبة تـصل إىل             الرئيسي للع 
  . يف املائة٩٠أكثر من 

  )أ(٢ الفقرة ١٤املادة     
وتشارك النساء الريفيات بنشاط يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي لقراهم، إذ يعملن      -٤٥٩

ائة من العـدد اإلمجـايل    يف امل  ١١ امرأة ما نسبته     ٢٦٥وتشغل  . يف مجيع قطاعات االقتصاد   
ملناصب حكام املناطق اإلدارية الريفية واملناطق اإلدارية احلضرية، والتجمعـات الـسكانية            

  .الصغرى والقرى والبلديات الريفية
ُوتتخذ تدابري لتدريب املتخصصني الالزمني للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة الفعالـة             -٤٦٠
بـشأن حتديـد     "٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٨ املؤرخ يف    ٢٩٦إذ صدر قرار احلكومة رقم      . للقرية

حصص القبول للدراسة يف املؤسسات التعليمية اليت تطبق برامج التدريب املهين للتعليم الـتقين              
 يف املائة لشباب الريف عنـد       ٣٠حمدداً حصة   " واملهين، والتعليم ما بعد الثانوي والتعليم العايل      

  .ع املستويات يف التخصصات الزراعية واهلندسية وغريهاااللتحاق باملؤسسات التعليمية على مجي
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 وُيرسل خرجيو املؤسسات التعليمية الطبية والتربوية الذين حصلوا على التعليم وفقـاً      -٤٦١
  .لنظام احلصة إىل املناطق الريفية للعمل فيها

لعاملة ويقضي الربنامج اجلديد لعمالة السكان باختاذ تدابري لتحسني انتقال األيدي ا            -٤٦٢
من خالل تشجيع املواطنني على االنتقال الطوعي من املناطق الـسكنية ذات اإلمكانيـات              

  .االقتصادية الضعيفة إىل مراكز النمو االقتصادي
  :ويقدم هلم يف هذه احلالة أنواع الدعم التالية  -٤٦٣

  إعانة االنتقال؛  )أ(  
  مسكن منطي بإجيار مع احلق يف شرائه؛  )ب(  
ة تدريبية إلعادة التأهيل وتوفري فرص االلتحاق بعمل يف مكـان           تنظيم دور   )ج(  

  اإلقامة اجلديدة؛
  .التأهيل النفسي  )د(  
  .ولشباب الريف حق األولوية يف احلصول على هذا الدعم  -٤٦٤

  )ب(٢الفقرة  ١٤املادة     
ىل تنفذ جمموعة متكاملة من التدابري الرامية إىل ضمان سهولة وصول الرعاية الطبية إ              -٤٦٥

سكان الريف، الذين يعيشون يف املناطق النائية اليت يتعذر الوصول إليها لذلك أُدخل علـى               
بل أخصائيني مـؤهلني    نطاق واسع نظام التطبيب عن بعد، إذ جتري مشورات عن بعد من قِ            

 مركزاً للتطبيب عـن     ١٥٠ يعمل   ٢٠١١ومنذ عام   . تأهيال عالياً للمرضى يف املناطق النائية     
ومن أجـل توسـيع     .  مشورة طبية عن بعد يف السنة      ١٠ ٠٠٠جراء أكثر من    بعد تسمح بإ  

 مشروع اجتماعي جديد عبـارة      ٢٠١٠أوجه الرعاية الطبية يف املناطق الريفية أُطلق يف عام          
مزودة بأجهزة طبية حديثة، ويعمل هبا فريق       " Densaulyk" قطار للتشخيص والعالج     ٢٠عن  

وهبذا فُحص وُعوجل عـشرات اآلالف      . فة أحناء البالد  كامل من األطباء، جتوب باستمرار كا     
  .من سكان القرى النائية للغاية

 جممعاً رقمياً من املستشفيات الثابتة واملتنقلـة        ١٣ اقتناء   ٢٠١١ومن املقرر يف عام       -٤٦٦
 جممع طيب متنقل مزود بأجهزة تشخيص       ٥٠ولعيادات املناطق اإلدارية والعيادات احلضرية،      

وئي متنقل للفحص باملوجات فوق الصوتية، جهاز رسم كهرباء القلـب،          ماسح ض (وظيفي  
، ووحدة للتشخيص املختربي، ووحدة صيدلة،      )وحدة متنقلة لتصوير الثدي باألشعة وغريها     

األنف وعيادات متخصصة ألطباء التوليد وأمراض النساء واجلراح، وطبيب العيون، وطبيب           
خلدمة سكان املناطق الريفية النائية، ويسمح طاقم       سنان، كلها   واألذن واحلنجرة، وطبيب األ   
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املتخصصني واإلمكانيات من التجهيزات الطبية بإجراء فحوصات مجاعية شـاملة لـسكان            
  .الريف، وكذلك يوصف العالج املناسب

بـشأن إدخـال تعـديالت       " أُعتمد قانون مجهورية كازاخـستان       ٢٠٠٨ويف عام     -٤٦٧
علقة بقضايا الدعم االجتماعي للعاملني يف اجملال االجتماعي        وإضافات على بعض التشريعات املت    

ويقضي هذا القانون بتقدمي حزمة من التدابري املضمونة للـدعم          ". يف املناطق الريفية وحتفيزهم   
االجتماعي للعاملني يف جمال الرعاية الصحية، والتعليم، والضمان االجتماعي، والثقافة والرياضة           

ويتمثل هذا الدعم يف منحهم عالوة انتقال تصرف ملرة واحدة،          . ية للعمل الذين انتقلوا إىل القر   
 تنغي، وقرض ميسر من موارد      ١٠ ٥٠٠ ضعف املؤشر احلسايب الشهري      ٧٠مقدارها يعادل   

، ) تنغي٩٥ ٢٠٠( ضعف املؤشر احلسايب الشهري ٦٣٠امليزانية لشراء مسكن مقداره يعادل 
 إمكانية زيادة قيمة هـذا      وتدرس حالياً .  عاماً ١٥ملدة  ،   يف املائة سنوياً   ٠,٠١بفائدة قدرها   

 ضعف املؤشر احلسايب الـشهري،      ١ ٥٠٠القرض، الذي مينح من موارد امليزانية، لتصل إىل         
كما تبحث مسألة توفري الدعم التشريعي الذي يسمح باستخدام هذا القرض لبناء مـسكن              

  .شريطة ضمانة مبلكية أخرى
إىل القريـة   " تدابري الدعم يف إطار املـشروع االجتمـاعي          وُتقدم هذه احلزمة من     -٤٦٩

 مـن   ١٢ ٧٠٠ومنذ بداية تنفيذ هذا املشروع انتقل إىل املناطق الريفية أكثر من            ". بالدبلوم
 ٧٨العاملني يف اجملال االجتماعي ممن كانوا يعملون يف املناطق احلضرية، من بينهم ما نسبته               

  .يف املائة من النساء
ة إىل ذلك، يتم تعيني العاملني املذكورين أعاله يف املؤسـسات احلكوميـة             باإلضاف  -٤٧٠

 يف املائة عن األجور واملعدالت التعريفية       ٢٥بأجور ومعدالت تعريفية تزيد بنسبة ال تقل عن         
ووفقـاً لقـرار اهليئـات التمثيليـة احملليـة      . لنظرائهم الذين يعملون يف البيئات احلـضرية  

)Maslikhats(عالوة خاصة من موارد امليزانية للحصول على الوقود أيضاً، يقدم هلم .  
الرامي إىل تطوير النظام الـصحي      " نسالمايت كازاخستا " للربنامج احلكومي    ووفقاً  -٤٧١

 طائرة هليكوبتر   ١٦ ُيخطط القتناء    ٢٠١٥ - ٢٠١١خالل الفترة   كازاخستان  يف مجهورية   
  .وكذلك جتهيز اخلدمات الطبية وخدمات اإلنقاذ

تدابري ترمى إىل حتسني فرص حصول النساء يف القرى      كازاخستان  وهكذا، ُتتخذ يف      -٤٧٢
  ).٢٦، ٢٥توصيات اللجنة، الفقرتان (على الرعاية الصحية 

  )ج(٢الفقرة  ١٤املادة     
سكان املناطق الريفية،   كازاخستان  تغطي مجيع برامج الضمان االجتماعي احلالية يف          -٤٧٣

  ")ه"، الفقرة ١١ املادة أنظر(مبا فيهم النساء 
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  )د(٢الفقرة  ١٤املادة     
 توفري املعلومات لكيانـات جممـع  "الربنامج املمول من امليزانية كازاخستان ينفذ يف    -٤٧٤

وتعمل مراكز ريفية لتقدمي املعلومات واملـشورات، قـدم         ". الصناعات الزراعية بال مقابل   
 ١٣ مواطن، من بينـهم    ٣٠ ٠٠٠ حلوايل   العاملون هبا خالل العاميني املاضيني فقط مساعدة      

وتقدم هذه اخلدمات على أساس املـساواة، جلميـع كيانـات جممـع             . يف املائة من النساء   
  .الصناعات الزراعية بصرف النظر عن نوع اجلنس

وفيها يسلط الضوء على قـضايا      " دليل املزارع "وتصدر النشرة اإلخبارية الشهرية       -٤٧٥
لصناعات الزراعية، وخصوصاً اإلعانـات املاليـة أو العينيـة،          دعم الدولة لكيانات جممع ا    

واإلعانات املالية، والقروض امليسرة، وأيضاً املقدرات املادية والسلعية املدعمة مـن ميزانيـة             
اجلمهورية أو من امليزانيات احمللية، وحالة فروع جممع الـصناعات الغذائيـة واالجتاهـات              

جات الزراعية واملأكوالت الغذائية، وقطعان املاشـية احليـة         املستقبلية لتطويره، وأسعار املنت   
وتوزع هذه . واألعالف ومواد التشحيم والتزييت واملواد القابلة لالحتراق وغريها من القضايا

النشرة يف مجيع أحناء اجلمهورية، وتصل إىل كيانات جممع الصناعات الغذائية شهرياً حسب             
 .العنوان

 من كيانات جممع الصناعات الزراعية      ٥ ٠٠٠اتفاقيات مع    ُوقعت   ٢٠١٠ويف عام     -٤٧٦
 .وفقاً للمعايري املعتمدة" اخلدمة الشخصية"ترمي إىل توفري خدمات 

  )ه(٢الفقرة  ١٤املادة     
أو تعاونيات الكيانات القانونية يف القرية وفقاً لقـانون         /وتنشأ تعاونيات املواطنني و     -٤٧٧

ويتمتع كل  ". تهالكية الريفية يف مجهورية كازاخستان    اجملمعات االس "مجهورية كازاخستان   
بـاحلق يف عـضوية   ) الـسهم (مواطن، مبا يف ذلك النساء، قادر على دفع اشتراك امللكيـة    

  .اجلمعيات التعاونية االستهالكية الريفية، واملشاركة يف نشاطها، فضالً عن احلق يف رئاستها
 ١٩٤ ٠٠٠يعمل يف البلد أكثر من      ) ٢٠١٠عام  (ووفقاً لبيانات اإلحصاء الزراعي       -٤٧٨

 مزرعة توجد   ١ ٤٠٠ ٠٠٠ مزرعة سكان، منها     ٢ ٢٠٠ ٠٠٠و) مزارعني(مزرعة فالحني   
وتعمل هذه املزارع يف جماالت زراعة النباتات وتربية املاشـية وزراعـة            . يف املناطق الريفية  

 .البساتني وزراعة اخلضروات

 يف  ٩٠ى الوضع الغذائي يف البلد، إذ تنتج أكثر من          وتؤثر التعاونيات تأثرياً كبرياً عل      -٤٧٩
وينتج قطـاع   .  يف املائة من املنتجات النباتية     ٦٠املائة من املنتجات احليوانية، وما يصل إىل        

 . يف املائة من البيض٤٥و يف املائة من األلبان والبطاطس واخلضروات، ٩٥األسر واألفراد 
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    برنـامج "كومة برناًجمـا جديـًدا هـو         اعتمدت احل  ٢٠١١مارس  /آذار ٣١ويف    -٤٨٠
 ".٢٠٢٠" العمالة

وأحد اجتاهات هذا الربنامج هو تشجيع األعمال التجارية احلرة من خالل تنظـيم               -٤٨١
 .املشاريع اخلاصة عن طريق تقدمي ائتمانات صغرية

 ينـشئها وسوف تعمل يف جمال منح االئتمانات الصغرية شركات االئتمـان الـيت               -٤٨٢
 . احملتملون يف الربنامج جبانب مؤسسات منح االئتمانات الصغريةاملشاركون

وبذلك يكون لدى املشترك اإلمكانية ليس فقط لبدء نشاط جتاري مستقل خـاص               -٤٨٣
به، ولكن أيضاً إلنشاء شركات ائتمان مع غريه من املشاركني لزيـادة حجـم التمويـل                

 .للمشاريع التجارية

  )و(٢الفقرة  ١٤املادة     
احلق والفرصة يف املشاركة يف مجيع أنـواع        كازاخستان  لدى النساء الريفيات يف     و  -٤٨٤

 واملخبوزات، ويف تعليب اللحـم والفاكهـة        اخلبزوهن تعملن يف إنتاج     . األنشطة اجملتمعية 
واخلضروات؛ ويف إصالح وحياكة املالبس؛ كما ميارسن خمتلف أنواع احلرف الفنية واليدوية            

البس الوطنية وغريها من املنتجات الوطنية وشغل الشاالت الـصوفية،  مثل اخلياطة وتطريز امل  
  .ونسج السجاد، وصنع األواين الوطنية واحللي، وما شابه ذلك

وفقاً لقانون األراضي يف مجهورية كازاخستان يتمتع مجيع املواطنني، سواء كـانوا              -٤٨٥
 خربة العمل يف الزراعة حبق رجاالً أم نساًء، ممن لديهم معارف زراعية متخصصة، ومن لديهم

 ).١، الفقرة ١٠١املادة (عليها ) مزارع(احلصول على قطعة أرض إلقامة مزرعة فالح 

مزرعـة ينفـذ    ) أ ():املزارعني(وحتدد التشريعات ثالثة أنواع من مزارع الفالحني          -٤٨٦
مزرعة ) ب (النشاط التجاري فيها يف صورة نشاط أسري يقوم على أساس امللكية املشتركة؛           

 .مزرعة يف شكل شركة بسيطة) ج (تقوم على تنفيذ النشاط التجاري الشخصي؛

 يف املائـة مـن مـزارع الفالحـني          ١١ويف الوقت احلايل ترأس النساء أكثر من          -٤٨٧
 من  ٢٤ ٠٠٠وتشغل النساء منصب رئيسي أكثر من       . واملزارعني، ومصانع املعاجلة التحويلية   

  . يف املائة من العدد اإلمجايل هلذه الوحدات٢٠الوحدات الزراعية، أو ما ميثل 

  )ز(٢الفقرة  ١٤املادة     
تنفذ برامج منح االئتمانات للجمعيات التعاونية االستهالكية ومـنح االئتمانـات             -٤٨٨

مؤسـسة اإلقـراض    "لتطوير النشاط التجاري غري الزراعي من خالل الـشركة املـسامهة            
ية بإقراض املشاركني فيها بشروط أكثر تيسرياً مـن         وتقوم شركات االئتمان الريف   ". الزراعي
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  . سـنوات  ٧ يف املائة سنوياً ملدة      ٩شروط املصارف التجارية، إذ ال تزيد نسبة الفائدة على          
نشاط السياحة ونشاط   (أما منح االئتمانات املخصصة لتطوير األنشطة غري الزراعية يف القرية           

فتمنح بفائـدة   ) الطرق وغريها من أنواع النشاط    الفنادق، واخلدمات اليت ُتقدم على جوانب       
  . يف املائة سنوياً، وهي أيضاً أقل بكثري من فوائد املصارف التجارية١٥تشجيعية ال تزيد على 

الـشركة  " ومن خالل الشركات الفرعية التابعة للشركة املسامهة         ٢٠١٠ويف عام     -٤٨٩
        وحـدة زراعيـة تقـدر       ٦ ٣٠٠منحت ائتمانات حلـوايل      "KazAgro"الوطنية القابضة   

 ). يف املائة٣٢( مزرعة ترأسها النساء ٢ ٠٠٠ تنغي، مبا يف ذلك ٩٨ ٥٠٠ ٠٠٠قيمتها 

ويعد منح االئتمانات الصغرية إحدى اآلليات األساسية لتنمية املـشاريع الـصغرية              -٤٩٠
ائتمانـات  " ةصندوق الدعم املايل للزراع"وتقدم الشركة املسامهة . واحلد من الفقر يف الريف  

 ١٠٠ ٠٠٠ أصـبحت تـصل إىل       ٢٠١١ تنغي، ومنذ عام     ٤٠٠ ٠٠٠يف السابق   (صغرية  
ومتثل هذه االئتمانات لكثري من القرويني نقطة البدايـة   ).  يف املائة  ٩,٥(بفائدة معتدلة   ) تنغي

 . اخلاصةميف تشكيل رأس املال األوىل وتنظيم مشاريعه

ات من خالل فـروع مؤسـسات االئتمانـات         وبلغ إمجايل ما منحته هذه االئتمان       -٤٩١
     لـسكان   ٢٠١٠-٢٠٠٥شئت بالتعاون مع الـصندوق، خـالل الفتـرة          ليت أُن الصغرية، ا 

    تنغـي، منـهم     ١٦ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ائتمان صغري مببلغ إمجايل قـدره        ٧١ ٠٠٠الريف  
ل  تنغي، وهو ما ميث    ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ائتمان منح للنساء مببلغ يزيد على        ٢٤ ٠٠٠حوايل  

 مؤسسة، أي ما ميثـل ثلـث        ١٦ مؤسسة ائتمان صغرية     ٥١ومن بني   . ثلث املبلغ اإلمجايل  
 .املؤسسات، ترأسها النساء

 امـرأة  ٢٨ ٠٠٠ من سكان الريف، من بينـهم       ٩٩ ٠٠٠ تعلّم   ٢٠٠٥ومنذ عام     -٤٩٢
وجيرى . ئتمانات الصغرية شاط التجاري واالستخدام الكفء لال    ، أساسيات الن  ) يف املائة  ٢٨(

 .د مستمر بشأن هذه املسألةرص

ومن أجل تنفيذ املهمة اليت حددها رئيس البالد املتعلقة بتطوير قطاع تربية املاشـية                -٤٩٣
ملنح ائتمانـات لكيانـات جممـع       " Sybafa" برنامج   ٢٠١١أُطلق منذ عام    . املنتجة للحوم 

تلقيح إلنتاج ساللة من الصناعات الزراعية القتناء إناث املاشية والثريان الفحول القادرة على ال
 تنغـي مـن    ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠وُرصد لتنفيذ هذا الربنامج     . صغار املاشية املنتجة للحوم   

 . سنوات٧ يف املائدة يف السنة ملدة ٦ بفائدة قدرها ٢٠١١ميزانية اجلمهورية لعام 

            سـوف ُتمـنح االئتمانـات الـصغرية، الـيت ال تزيـد              ٢٠١١وابتداء من عام      -٤٩٤
   سنوات، من خالل برنامج العمالة اجلديـد حـىت  ٥ تنغي ُتسدد خالل     ٣ ٠٠٠ ٠٠٠لى  ع

 ممول من امليزانية ائتمانوحتقيقاً هلذا الغرض سوف ُيقدم للهيئات التنفيذية احمللية         . ٢٠٢٠عام  
 . سنوات بفائدة تشجيعية مقدارها صفر٥ملدة 
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صنيع املنتجات الزراعيـة ُينفـذ      ومن أجل دعم الدولة لتطوير املصانع العاملة يف ت          -٤٩٥
 على االئتمانات املخصصة    ةالتعويض عن أسعار الفائدة التشجيعي    "الربنامج املمول من امليزانية     

 ".لدعم الزراعة

وجيرى دعم القطاعات الفرعية ذات األولوية ملعاجلة املواد الزراعية األولية وإنتـاج              -٤٩٦
ومن أمثلـة هـذه   . دات واحلصة املنخفضة للمعاجلة  املواد الغذائية حيث احلصة املرتفعة للوار     

القطاعات الفرعية تصنيع اللحوم واجللد اخلام والصوف واللنب احلليب ومثار األشجار والثمار            
الصغرية وحماصيل احلبوب، والقطن اخلام، وإنتاج األمساك، وتـصنيع منتجـات الزيـوت             

يور والبـيض والـسكر األبـيض       والدهون، واخلبز ومنتجات اخلبز واملعكرونة، وحلوم الط      
 .واحللويات والفواكه واخلضروات املعلبة وأغذية األطفال، واألعالف احليوانية املركبة

 .ويشارك يف تنفيذ مجيع هذه الربامج كل من الرجال والنساء على قدم املساواة  -٤٩٧

ـ      كازاخستان  وباإلضافة إىل ذلك، ُينفذ يف        -٤٩٨ غرية برنامج يهدف إىل منح ائتمانات ص
/ كانون الثـاين  ١واعتباراً من   . ٢٠١٥-٢٠٠٩للنساء العامالت يف النشاط التجاري للفترة       

 ١ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مولت البنوك الشركاء مشاريع مببلغ إمجايل يزيد علـى           ٢٠٠١يناير  
 سيبلغ  ٢٠١٢،  ٢٠١١ويف عامي   .  تنغي ٣ ٨٠٠ ٠٠٠تنغي، وبلغ متوسط حجم االئتمان      

 . تنغي سنويا٢ً ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠حجم متويل الربنامج 

  )ح(٢الفقرة  ١٤املادة     
              نتيجة لتنفيـذ برنـامج الدولـة للتنميـة الريفيـة يف مجهوريـة كازاخـستان                  -٤٩٩

 حتسنت بصورة ملحوظة القاعدة التقنية واملاديـة ملـشاريع البنيـة            ٢٠١٠-٢٠٠٤للفترة  
 .األساسية االجتماعية واهلندسية

  ناطق السكنية الريفية اليت تصل إليها اإلمدادات املركزية بامليـاه         فقد زادت نسبة امل     -٥٠٠
 يف املائة، حيث أصبح سكان الريف حيصلون على ميـاه صـاحلة             ٧١ يف املائة إىل     ٢٩من  

   مرة ليـصل   ٤,٥وتقلص عدد سكان الريف الذين يستخدمون مياه منقولة بنسبة          . للشرب
 ).كان الريف يف البلد يف املائة من إمجايل س١( نسمة ٦٨ ٠٠٠إىل 

 خيتلف عن سابقه بوضـع     ٢٠٢٠حىت عام   " Ak-bolak"وأُعد برنامج جديد يسمى       -٥٠١
 مت إدخـال تعـديل يف قـوانني    ٢٠١٠ففي عام . حل متكامل ملشكلة اإلمداد مبياه الشرب  

يف جزئية توصيل شبكات مواسري إمدادات      " اإلمداد باملياه والصرف الصحي   "وقواعد البناء   
 إىل حدود املنازل السكنية، وبذلك ُيستبعد تركيب صنابري املياه الرئيسية، وهو ما حيِسن              املياه

 .إىل حد كبري من ظروف املعيشة يف القرية، وخباصة بالنسبة للنساء

 الشبكات واملرافق اهلندسية    ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف إطار خارطة الطريق ُحددت يف عام          -٥٠٢
 منطقة ريفية،   ١٦١بكات ومرافق هندسية أخرى يف       منطقة سكنية ريفية، وُشيدت ش     ٥٦٥يف  
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 مـن   كـم ٣٢٠ كم من شبكات امليـاه،     ١ ٠٠٠وأُجريت جتديدات وإعادة بناء ألكثر من       
 كم من شبكات التغذية بالطاقة      ٣٧١ كم من أنظمة التدفئة،      ٧٩شبكات الصرف الصحي،    

 مـشروعاً   ١٠٦ذ  وباإلضافة إىل ذلك، ُنف   .  كم من شبكات اإلمداد بالغاز     ٥٥٠الكهربية،  
 . من املناطق السكنية الريفية٩٢للتزود بأسباب الراحة يف 

 ٢٢٥وتقلص عدد القرى اليت ال تصل إليها إمدادات الطاقة الكهربية املركزية مـن                -٥٠٣
ويتم توفري احتياجات   . ويستعمل مكان الريف الطاقة الكهربية بتعريفة خمفّضة      .  قرية ٩٥إىل  

 .كامل وفقاً للقواعد املوضوعةسكان القرى من الوقود بال

                 ويف الوقــت احلــايل ينفــذ الربنــامج القطــاعي لتحــديث املرافــق العامــة  -٥٠٤
واألهداف الرئيسية هلذا الربنامج هي تطوير أنظمة التدفئة والتـزود          . ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  

ت املـوفرة للطاقـة     بالطاقة الكهربية، والتزود بالغاز والصرف الصحي وإدخال التكنولوجيا       
والتكنولوجيات املوفرة للموارد وإدخال آليات لتمويل مؤسسات قطاع املرافق من مـوارد            

ونتيجة لتطبيق هنج منظم من املتوقع االنتهاء       . امليزانية على أساس إعادة هذه األموال فيما بعد       
 .٢٠٢٠ام من اإلصالحات وإعادة البناء للشبكات واملنشآت اهلندسية املتداعية حبلول ع

 مؤسسة تعليمية وأُجري تـرميم      ٨٥٠ ُشيد وُجدد    ٢٠٠٨-٢٠٠٤وخالل الفترة     -٥٠٥
 مؤسـسة   ٢ ٩٧٤و ٥٦٧ مؤسسة تعليمية أخرى، وعلى التـوايل        ٣ ٧٤٥ لأساسي شامل   
 كم مـن  ٦٦١ و ١ ٠٥٣ مؤسسة ثقافية وسياحية ورياضية، و     ٩٩٤و ٣٦٢ورعاية صحية،   

ت الريفية العاملة يف اجملال االجتماعي أقُتضى أحـد         ويف املؤسسا . الطرق ذات األمهية احمللية   
األجهزة العصرية لتقدمي خدمات عالية اجلودة لسكان الريف من موارد ميزانية اجلمهوريـة             

 .وامليزانيات احمللية

 سيكون لدى مجيع سكان املناطق الريفية إمكانية النفاذ واسع          ٢٠١٣وقبل هناية عام      -٥٠٦
 .النطاق إىل اإلنترنت

  ١ الفقرة ١٥ملادة ا    
    من دستور مجهورية كازاخستان تـنص علـى       ١٤ورد يف التقرير السابق أن املادة         -٥٠٧
  ".اجلميع متساوون أمام القانون احملاكم "أن

القانون اجلنائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون          (هتدف مجيع التشريعات      -٥٠٨
 ).رية القانونية إىل تنفيذ هذا احلكم الدستوراملخالفات اإلدارية، وغريها من النصوص املعيا

  ٢الفقرة  ١٥املادة     
. يتمتع النساء والرجال حبقوق والتزامات متساوية سواء يف إدارة أو متلك املمتلكات             -٥٠٩

 ملواطين مجهورية كازاخستان احلق يف أن يكون        -١. "وال توجد أي قيود تتعلق بنوع اجلنس      
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ال ميكن نزع امللكية مـن      -٣". "ت اُكتسبت بطريقة قانونية   لديهم ملكية خاصة ألي ممتلكا    
لكل مواطن احلق يف حرية اسـتخدام ممتلكاتـه يف أي    -٤". "أي شخص إال حبكم احملكمة   

  ). من الدستور٢٦املادة " (نشاط جتاري مشروع
 من القانون املدين لـجمهورية كازاخستان سبل االنتصاف املدنيـة،          ٩توفر املادة     -٥١٠
 .تضمن أي قيود بسبب نوع اجلنس، وال وجود هلذه القيود يف املمارسة القضائية أيضاًوال ت

 من القانون اجلنائي، األشخاص الذين ارتكبوا جرائم        ١٤ من املادة    ٢ووفقاً للجزء     -٥١١
  متساوون أمام القانون بصرف النظر عن األصل، أو املركز االجتماعي أو املركز الـوظيفي،             

وحتصل النساء على قـدم املـساواة مـع         . ي، أو اجلنس أو غريه من العوامل      أو املركز املاد  
 .الرجال، على نفس األحكام ونفس التعويضات عن األضرار يف الظروف املماثلة

 من القانون اجلنائي، ارتكـاب القـصر والنـساء          ٧٢،  ٥٣إال أنه، وفقاً للمادتني       -٥١٢
فعند تطبيق قانون   . ولية اجلنائية والعقاب  ؤساحلوامل جلرائم ينتمي إىل الظروف املخفّضة للم      

العقوبات على النساء احلوامل املدانات، والنساء الاليت لديهن طفالً دون الرابعة عشرة مـن              
عمره، جيوز للمحكمة تأجيل قضاء العقوبة حىت يصل الطفل إىل عمر سنة واحدة، وحـىت               

 املذنبات احملكوم عليهن بالسجن     يصل عمر الطفل إىل سن الرابعة عشرة على التوايل، ما عدا          
 . سنوات الرتكاهبن جرائم خطرية أو جرائم شديدة اخلطورة ضد األفراد٥ملدة تزيد على 

 .وتبني املمارسة القضائية أن النساء يعرفن حقوقهن ويستخدمنها  -٥١٣

إدخال تعديالت وإضافات يف    " صدر قانون مجهورية كازاخستان      ٢٠٠٩ويف عام     -٥١٤
الـذي  " عات جلمهورية كازاخستان املتعلقة بتوفري املساعدة القانونية املتخصصة       بعض التشري 

وينتمـي إىل هـؤالء     . حدد دائرة األشخاص الذين لديهم احلق يف االستعانة اجملانية مبحـام          
األشخاص املواطنون الذين يلجئون إىل القضاء لطلب احلصول على النفقة، وللحصول على            

، وكذلك القصر   "Oralman"يل، أو احلصول على وضع الجئ أو        معاش وإعانة وإعادة التأه   
ويف حالة الضرورة حيرر احملامون مستندات ذات طابع قـانوين          . احملرومني من رعاية الوالدين   

ويتمتع باحلقوق املذكورة مجيع املواطنني سواء كـانوا        . هلؤالء األشخاص بتمويل من امليزانية    
 .رجاالً أم نساًء

       العقوبات للمدانني احلصول على املساعدة القانونيـة مـن احملـامني            ويكفل قانون   -٥١٥
 .أو غريهم من األشخاص الذين هلم احلق يف تقدمي مثل هذه املساعدة

ويقوم املستشارون القانونيون للمؤسسات اإلصالحية دائماً باختاذ تدابري تـستهدف        -٥١٦
اضـرات ونـدوات ودورات تثقيفيـة       التوعية القانونية للمحبوسني واحملتجزين يف شكل حم      

ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية واحملامني ومكاتب         . ومناقشات ومشورات 
 .التوثيق
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 مـن تـدابري التوعيـة القانونيـة         ٢٦ ٠٠٠ حوايل   ٢٠١٠فمثالً، أُجري يف عام       -٥١٧
فارق الكبري يف   وُيفسر ال .  من النساء  ١ ٦٠٠للمحتجزين واملسجونني، ومن بينهم أكثر من       

 .األرقام بأن عدد احملتجزات واملدانات من النساء يقل كثرياً عن عدد الرجال

النظـام القـضائي    " من القانون الدستوري جلمهورية كازاخستان       ١ووفقاً للمادة     -٥١٨
، ُيكفل لكل شخص احلماية القضائية من       )١املادة  " (ووضع القضاة يف مجهورية كازاخستان    

ولني وغريهـم مـن     ؤنونية وأي إجراءات للهيئات احلكومية واملنظمات واملس      قرارات غري قا  
 .األشخاص تنتقص أو حتد من احلقوق واحلريات واملصاحل املشروعة

 التمييز أو تقييد احلقوق واملصاحل املشروعة للمـواطنني         ومينع التشريع الكازاخستاين    -٥١٩
ني الرجال والنساء هو مبدأ أساسـي يف        مبدأ املساواة يف احلقوق ب    إذ إن   على أساس اجلنس،    

 .هذا التشريع

  ٣الفقرة  ١٥املادة     
للنساء على قدم املساواة مع الرجال نفس الوضع فيما يتعلق باحلمايـة القانونيـة                 -٥٢٠

 من دسـتور مجهوريـة      ١٣وهذا احلق مكفول وفقاً للمادة      . واألهلية يف إجراءات التقاضي   
شخص احلق يف أن ُيعترف بكيانه القـانوين وحقـه يف           كازاخستان اليت تنص على أن لكل       

  .الدفاع عن حقوق وحرياته جبميع الوسائل القانونية، مبا يف ذلك الدفاع الالزم عن النفس
 .وتطبق هذه املادة الدستورية يف قوانني البلد  -٥٢١

ـ         ٤٨فوفقاً للمادة     -٥٢٢ م  من قانون اإلجراءات املدنية جلمهورية كازاخستان، املدعون ه
املواطنون والكيانات القانونية الذين أقاموا دعوى حلماية مصاحلهم أو املواطنون والكيانـات            

وال توجد يف القانون أي قيود      . القانونية اليت أُقيمت الدعوى من أجلهم من ِقبل طرف ثالث         
النـساء يتمـتعن بـنفس    إذ إن  تفرض على أساس اجلنس للجوء إىل احملاكم إلقامة دعوى،          

 .ليت يتمتع هبا الرجالاحلقوق ا

ويوفر نفس هذا القانون، وأيضاً قانون العقوبات جلمهورية كازاخستان، وقـانون             -٥٢٣
وال توجـد  . املخالفات اإلدارية القواعد اليت تنظم الوضع القانوين لألطراف املعنية يف القضية         

الـشاهد إىل  يف هذه القوانني أي أوضاع ميكن أن تؤثر على وزن األدلة على أساس انتمـاء      
   "احملامـاة "كما أن القانون اإلجرائي احلايل وأيضاً قانون مجهورية كازاخستان          . جنس معني 

 .ال حيتويان على أي قيود مفروضة على متثيل املرأة لصاحل طرف ثالث

حتظر " هيئة احمللفني  "٢٠٠٦ووفقاً لقانون مجهورية كازاخستان الذي اُعتمد يف عام           -٥٢٤
        س األصل أو املركز االجتماعي أو املركز الـوظيفي أو املركـز املـادي             أي قيود على أسا   

أو النوع أو الفرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو املعتقدات أو حمل اإلقامة، أو على أسـاس                   
ويـبني  ). ٢، الفقرة   ١٥املادة  (أي عوامل أخرى عند اختيار املرشحني لعضوية هيئة احمللفني          
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الصادرة بعد نظر القضايا اجلنائية مبشاركة هيئة احمللفني أن النساء شاركن يف            حتليل األحكام   
 .إجراءات هذه القضايا على قدم املساواة مع الرجال

  ٤الفقرة  ١٥املادة     
 لكل شخص موجود    -١:" من دستور مجهورية كازاخستان على أن      ٢١تنص املادة     -٥٢٥

 حرية احلركة داخل أراضيها، وحرية اختيار       بصورة قانونية يف مجهورية كازاخستان احلق يف      
لكل شـخص احلـق يف مغـادرة         -٢" ".حمل إقامته، ما عدا احلاالت اليت حيددها القانون       

  ".اجلمهورية، ويتمتع مواطنو اجلمهورية باحلق يف العودة إليها دون أي عوائق

  )أ(١ الفقرة ١٦املادة     
، "الزواج واألسرة يف مجهورية كازاخـستان     "ورد بالتقارير السابقة أنه وفقاً لقانون         -٥٢٦

إلبرام عقد الزواج البد من إعراب الرجل واملرأة الراغبني يف الزواج عن قبوهلما االختياري،              
  .وأن يكون قد بلغا السن احملددة للزواج

وميكن لسلطات السجل املدين يف     .  عاماً ١٨سن الزواج للرجل واملرأة واحدة وهي         -٥٢٧
   ويف مجيع األحـوال    . ي مقبولة، خفض سن الزواج مبا ال يزيد عن عامني         حالة وجود دواع  

وال يسمح بزواج األشـخاص     . ال يسمح خبفض سن الزواج إال مبوافقة الراغبني يف الزواج         
 ).١٠املادة (الذين مل يبلغوا بعد سن الزواج إال مبوافقة والديها أو الوليان عليهما 

 عاماً بالنسبة للمرأة    ٢٤كازاخستان  ط سن الزواج يف     ويف الوقت احلايل يبلغ متوس      -٥٢٨
 . عاماً بالنسبة للرجل٢٧و

وهكذا، تنفذ يف كازاخستان، على املستوى التشريعي واملمارسة العملية، توصيات            -٥٢٩
 .املتعلقة بتحديد سن زواج موحد للمرأة والرجل) ٣٠، ٢٩الفقرتان (اللجنة 

حيظر إبـرام عقـد زواج بـني        . "كازاخستانحيظر تعدد الزوجات واألزواج يف        -٥٣٠
 ".شخصني يكون أحدها على األقل مرتبطاً بزواج آخر مسجل

  )ب(١الفقرة  ١٦املادة     
، الزواج هو احتاد متكـافئ      "الزواج واألسرة "مبوجب قانون مجهورية كازاخستان       -٥٣١

 وفقاً للقانون، هبدف    احلقوق بني رجل وامرأة، مت إبرامه شريطة املوافقة احلرة الكاملة لطرفيه          
إنشاء أسرة، مبا ينتج عن هذا االحتاد من عالقات ملكية وعالقات شخصية ال ماديـة بـني                 

  ).١ املادة(الزوجني 
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ويعترف فقط بالزواج املربم يف اهليئات احلكومية املختصة فيما يتعلق بعالقات تلك              -٥٣٢
إال أن ). ان االجتمـاعي فرض الضرائب والتخليص اجلمركـي والـضم  (اهليئات باملواطنني   

  ويرتبط هذا بأنه يعيش يف كازاخستان ممثلـي       . القانون ال حيظر إبرام الزواج الديين أو العريف       
 . من الكيانات واجلماعات الدينية٤ ٠٠٠ قومية وحوايل ١٤٠ما يتجاوز 

ولية عن زواج األخ بأرملـة أخيـه، إال أن هـذه           ؤوال تقضي التشريعات عن املس      -٥٣٣
ة ميكن أن تبدأ بتوافر عدد من الظروف املشددة األخرى املصنفة يف القانون اجلنائي              وليؤاملس

 ١٢٠واملـادة   " التهديـد  "١١٢واملادة  " التعذيب "١٠٧املادة  (لـجمهورية كازاخستان   
اإلكراه على اجلماع اجلنـسي      "١٢٣واملادة  " االعتداء اجلنسي  "١٢١واملادة  " االغتصاب"

" االختطـاف  "١٢٥واملادة  " لك من األفعال ذات الطابع اجلنسي     واللواط والسحاق وغري ذ   
 ).وما إىل ذلك" اإلهانة "١٣٠واملادة " احلرمان غري املشروع من احلرية "١٢٦واملادة 

ال يعاقب القانون اجلنائي على اإلرغام على الزواج واإلرغام على مواصلة املعاشـرة        -٥٣٤
 .ب على إعاقة املرأة عن الزواج مبحض اختيارهااجلنسية بدون زواج شرعي، وأيضاً ال يعاق

  )ج(١الفقرة  ١٦املادة     
وتنشأ حقوق وواجبات الزوجني من تاريخ تسجيل عقد الزواج يف سجالت مكتب            -٥٣٥

  ").الزواج واألسرة"قانون مجهورية كازاخستان (السجل املدين 
ولكلٍ من الزوجني   . ةوليات متساوي ؤويتمتع الزوجان حبقوق متساوية ويضطلعان مبس       -٥٣٦

ويشترك الزوجان يف تسوية مسائل األمومة      . احلرية يف اختيار املهنة ونوع العمل ومكان اإلقامة       
والزوجان ملزمـان ببنـاء     . واألبوة وتنشئة األطفال وتعليمهم وغريها من أمور احلياة األسرية        
دة املتبادلة، وأن يعمال معـاً      العالقات األسرية فيما بينهما على أساس االحترام املتبادل واملساع        

 ).٢٨املادة (على تعزيز وتوفيق األسرة وتقويتها، وأن يهتما بصحة أطفاهلما ومنوهم ورفاهم 

" الـزواج واألسـرة  "ويناقش حالياً يف الربملان مشروع قانون مجهورية كازاخستان    -٥٣٧
فعلـى سـبيل    . لالذي يتضمن أحكاماً جديدة تتعلق حبماية حقوق ومصاحل النساء واألطفا         

املثال، من املقترح أن ينص القانون على عدم مساواة الزواج املُربم وفقاً للقواعـد الدينيـة                
بالزواج املُسجل يف أحد مكاتب الدولة للسجل املدين، وال يترتب عليه اآلثار القانونية املترتبة          

 .على الزواج الرمسي

ت القضائية بناًء على رغبـة كـال        سخ عقد الزواج بني الزوجني يف اهليئا      وميكن ف   -٥٣٨
ويف حالة وجود خالفات مادية وكذلك أطفـال        . الطرفني شريطة عدم وجود أطفال قصر     

وميكن فسخ الزواج بناء على .  عاماً فإن الزواج ُيفسخ يف احملكمة١٨مشتركني مل يبلغوا سن 
كمة؛ أو فاقد   طلب أحد الزوجني إذا ما كان الطرف اآلخر يف عداد املفقودين بقرار من احمل             
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لألهلية بقرار من احملكمة؛ أو حمكوم عليه الرتكابه جرمية بالسجن ملدة ال تقل عن ثالثة أعوام 
 ).١٦املادة (

  )د(١الفقرة  ١٦املادة     
،  يتمتع الوالدان حبقـوق متـساوية        "األسرةوالزواج  " من قانون    ١٠وفقاً للفقرة     -٥٣٩

يتحمل الوالدان القائمـان    و). حقوق الوالدين (ما  وليات متساوية جتاه أطفاهل   ؤيتحمالن مس و
بقدر إمكانياهتما املاديـة علـى تـوفري        وولية الرئيسية يف حدود قدراهتما      ؤبتربية الطفل املس  

، ٦٢املـادة   (الروحي لألطفال   واألخالقي  والعقلي  والظروف املعيشية الالزمة للنماء البدين      
  ).٢الفقرة 
تعليم األطفال، ملـا فيـه      ويع املسائل املتعلقة بتنشئة     ويشترك الوالدان يف تسوية مج      -٥٤٠

عنـد وجـود    ) أو أحدمها (وحيق للوالدين   . مصلحة األطفال، مع أخذ رأيهم بعني االعتبار      
القوامة أو إىل احملكمة حلل هـذا  واختالف يف وجهات النظر بينهما اللجوء إىل سلطة الوالية  

  ).٤، الفقرة ٦٢املادة ( اخلالف
.  من القانون آنف الذكر، الوالدان ملزمان بإعالة أطفاهلما القصر    ١٢٤املادة  مبوجب    -٥٤١

إذا مل يقم الوالدان بإعالة أطفاهلما القصر، فإن النفقة الشرعية إلعالة األطفال ُتفرض عليهما              و
  .بقرار من احملكمة

 "األسـرة والزواج  "كما ورد يف التقرير السابق، يقضي قانون        وفضالً عن ذلك،    و  -٥٤٢
بعـد فـسخ   (بالنفقة من األزواج واألزواج السابقني، وفيها حق الزوجة أو الزوجة السابقة        

يف فترة احلمل أو يف غضون ثالثة أعوام من تاريخ والدة طفلها املشترك، وكـذلك               ) الزواج
حق الزوجة احملتاجة القائمة برعاية طفالً معوقاً من الزواج السابق يف املطالبة باحلصول علـى       

      ).١٣٣املادة (ق القادر على الدفع من الزوج السابنفقة 
الوالدان مها املمثالن القانونيان ألطفاهلما ويقومان حبماية حقوقهم ومـصاحلهم يف             -٥٤٣

عالقتهم بأي أشخاص طبيعيني أو كيانات قانونية، مبا يف ذلك يف احملاكم، بدون احلاجة إىل               
  .تفويض خاص

  )ه(١الفقرة  ١٦املادة     
للنساء " صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية    " مبوجب قانون مجهورية كازاخستان     -٥٤٤

والرجالّ احلق يف حرية االختيار اإلجنايب، وحيمي القانون احلقوق اإلجنابية للنساء، وللمـرأة             
  ).٩٦املادة (لعمدي للحمل ة تقرير مسألة األمومة واإلهناء انفسها حري
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  )و(١الفقرة  ١٦املادة     
يف حالة اإلقامة   " الزواج واألسرة " من قانون مجهورية كازاخستان      ٦٥جب املادة   مبو  -٥٤٥

املنفصلة للوالدين فإن حمل إقامة األطفال يتم حتديده باالتفاق بينهما، ويف حالة عدم التوصل              
إىل اتفاق يسوى الرتاع يف احملكمة، استناداً إىل مصاحل األطفال ومع أخـذ رأيهـم بعـني                 

  ).أو من أحدمها(كة سلطة الوالية والقوامة بناًء على طلب من الوالدين االعتبار، مبشار
وال يترتب على وفاة الزوج نشوء قيود على حقوق الوالدين ألم األطفال، وال تفقد                -٥٤٦

وللمرأة حقوق  . املرأة حقوق واليتها على أطفاهلا سواء عند إبرام الزواج أو يف حالة فسخه            
 .لق بالوالية والقوامة على األطفال وتبنيهممتساوية مع الرجل فيما يتع

يف حالة فسخ الزواج حبكم احملكمة ميكن للزوجني أن يقدما إىل احملكمة اتفاقهمـا                -٥٤٧
 نفقة الزوجة العـاجزة     أو/حول مكان إقامة األطفال القصر، وإجراءات دفع نفقة األطفال و         

شتركة بينهما، ويف حالة اختالف     عن العمل، وقيمة هذه املدفوعات، أو تقسيم املمتلكات امل        
      الزوجني، وأيضاً يف حالة إذا ما ثبت للمحكمة أن هذا االتفاق ينتـهك مـصاحل األطفـال       

 .أو أحد الزوجني وجب على احملكمة تسوية هذه املسائل

 .وال ينعكس زواج املرأة بآخر على حقوق الوالدين وفقاً للتشريع القائم  -٥٤٨

لوحيدة أو األب الوحيد يف تلقي دعم لألطفال من جانب الزوج           وميارس حق األم ا     -٥٤٩
 .اآلخر بشكل فعال للغاية يف املمارسة العملية

 من قانون اإلجراءات املدنية يف مجهورية كازاخـستان، تبـت           ١٤٠ووفقاً للمادة     -٥٥٠
احملاكم يف قضايا احلصول على النفقة كقاعدة عامة، كدعوى مستعجلة، ويف حالة وجـود              

 .ع حتل هذه املسألة يف إطار إجراءات الدعوىنزا

  ٢٠١٠-٢٠٠٤عدد قضايا النفقة يف الفترة     
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

  ٣٧ ١٢٣  ٣٥ ٧٦٥  ٣١ ٢٩٢  ٢٧ ٠٩٦  ٢٩ ٨٧٩ ٢٨ ٣٣٦  ٢٨ ٠٠١  إمجايل القضايا املنظورة
عدد القـضايا الـيت     
سويت بصدور أمـر    

  احملكمة املستعجل

٢٨ ٣٧٧  ٢٧ ٣٥٧  ٢٣ ٩٠٠  ٢٠ ٧٠٧  ٢٣ ١٤٥ ٢١ ٨٣١  ٢٢ ١١٤  

ويبني الواقع أن غالبية الدعاوى يرفعها األمهات على اآلباء، ألنه، كقاعدة عامة، يف               -٥٥١
  .حالة فسخ الزواج يبقى األطفال الصغار مع األم

) أحـدمها (لسلطات الوالية والقوامة أيضاً احلق يف إقامة دعوى علـى الوالـدين          و  -٥٥٢
ة لألطفال القصر، ونفس هذا احلق اإلجرائي بإقامـة الـدعوى لـصاحل             للحصول على نفق  

 .األطفال القصر ميتلكه املدعي العام
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أما بالنسبة لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، فإن من يطالب بنفقتهم وتدفع له               -٥٥٣
 كازاخستان  قانون مجهورية (أو املريب الراعي هلم     ) القيم عليهم (النفقة هم الويل على األطفال      

 ).١٢٨للزواج واألسرة، املادة 

والنفقات اليت مت احلصول عليها من الوالدين لألطفال الذين يعيشون يف مؤسـسات               -٥٥٤
رعاية األطفال واملؤسسات التعليمية والصحية وغريها من املؤسـسات جيـب أن تقيـد يف               

ت احلق يف   وهلذه املؤسسا . حسابات هذه املؤسسات حيث حتسب لكل طفل بشكل منفصل        
 يف املائة من دخل توظيف قيمة النفقة املودعة بالبنوك          ٥٠وينفق  . وضع هذه املبالغ يف البنوك    

ويف حالة ترك الطفل للمؤسسة فإن قيمة النفقة        . علي إعالة الطفل يف املؤسسات املشار إليها      
 املبالغ   يف املائة من دخل توظيف هذه      ٥٠اليت حصلت عليها املؤسسة حلسابه، باإلضافة إىل        

 ).١٢٨قانون الزواج واألسرة، املادة (حيول إىل حساب باسم الطفل يف بنك معتمد 

وباإلضافة إىل ذلك، يف احلاالت اليت حيددها القانون ميكن أن حتكم على كل مـن                 -٥٥٥
الوالدين بدفع نفقات إضافية بسبب مرض شديد، أو عاهة أصابت الطفل القاصر أو الطفل              

ج العاجز عن العمل، أو احلاجة لدفع تكاليف الرعاية التمريضية للطفل وغري            بالغ الرشد احملتا  
ذلك من الظروف، وحيق للمحكمة أن ترغم الوالدين على املشاركة سـواء يف التكـاليف               

التكاليف اإلضافية اليت جيب الوفاء هبا يف املستقبل إلعالة  اإلضافية اليت يتكبدها الطفل فعالً أو
 .األطفال

والدان ملزمان أيضاً بإعالة أطفاهلم بالغي الرشد العاجزين عن العمل واحملتـاجني            وال  -٥٥٦
 ).١٢٤املادة " بشأن الزواج واألسرة" قانون مجهورية كازاخستان(إىل رعاية 

  )ز(١الفقرة  ١٦املادة     
 من قانون الزواج واألسرة عند إبرام عقد الزواج خيتار الزوجـان،            ٣٠وفقاً للمادة     -٥٥٧
 على رغبتهما، اسم األسرة ألحدمها، ليكون امسا مشتركا للعائلة، أو حيتفظ كل منـهما             بناًء

باسم األسرة الذي كان حيمله قبل الزواج، أو يضم اسم األسرة للطرف اآلخـر إىل اسـم                 
  .أسرته، ولكن حيظر ضم امسي األسرة إذا كان اسم األسرة ولو ألحد الزوجني مزدوجا

 .سم األسرة ال يترتب عليه تغيري اسم األسرة للطرف اآلخرتغيري أحد الزوجني ال  -٥٥٨

ويف حالة فسخ الزواج حيق للزوجني االحتفاظ باسم األسرة املشترك أو استعادة اسم       -٥٥٩
 .األسرة قبل الزواج

 يف املائة من الزجيات تفضل اختيار اسم األسرة للزوج كاسم أسـرة             ٥٠أكثر من     -٥٦٠
 املائة من األزواج يفضلون ضم اسم األسرة للطرف اآلخر إىل            يف ١٠مشترك للعائلة وحوايل    

 .اسم أسرهتم
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حق املرأة يف اختيار املهنة والعمل،      ) ٢٤املادة  (يكفل دستور مجهورية كازاخستان       -٥٦١
 حقوق وحريات اإلنسان ختص كـل  -٢" وعند الزواج ال تفقد املرأة أية حقوق أو حريات        

 ١٢املـادة   (ال تصادر، وحتدد مضمون تطبيق القوانني       شخص منذ مولده، وتعترب مطلقة، و     
 .")وغريها من النصوص املعيارية القانونية

 من القانون املدين، املمتلكات اليت حازها الزوجان يف أثناء فتـرة            ٢٢٣وفقاً للمادة     -٥٦٢
الزواج تعترب ممتلكات مشتركة بينهما، ما مل حيدد العقد املربم بينهما نصيب كل منهما مـن                
هذه املمتلكات أو أهنا ختص أحدمها فقط أو أن األجزاء ذات الصلة تقسم فيما بينهما وفقـاً         

 .حلق امللكية

، )املالبس، األحذية، ومـا إىل ذلـك      (أما األشياء املخصصة لالستخدام الشخصي        -٥٦٣
واج باستثناء اجملوهرات وغريها من وسائل الترف، بالرغم من أهنا قد اقتنيت يف أثناء فترة الز              

وتتطلـب  . من األموال املشتركة للزوجني، إال إهنا تعترب ملكاً للزوج الذي كان يستخدمها           
 .إدارة أو بيع املمتلكات املشتركة موافقة الزوج اآلخر

الـزواج  "النتائج املترتبة على خرق هذا احلكم، وفقاً لقانون مجهورية كازاخستان             -٥٦٤
املمتلكات، أو حق أحد الزوجني يف مطالبة الطرف ، هي بطالن الصفة املربمة بشأن   "واألسرة
 ).٣٣املادة (اآلخر 

وتطبق قواعد القانون هذه على نطاق واسع من الناحية العملية، فعلى سبيل املثال،               -٥٦٥
 بقبول  ٢٠١٠مارس  / آذار ٥ ملنطقة آملالينسكي مبدينة أملايت بتاريخ       ٢صدر قرار احملكمة رقم     

 وإلغاء عقد شراء    ،.أ.  على زوجها كوجانيازوف ب    أ. أنوفا  الدعوى اليت رفعتها دوسيمخا   
 .وبيع شقة من ثالث غرف

. أ.  أبرم كوجانيازوف ب   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٨وقد تبني للمحكمة أنه يف        -٥٦٦
ولية احملدودة بشأن اقتنـاء  ؤذات املس" GCK- Invest- 1"عقد شراء وبيع ابتدائي مع شركة 

 .دينة أملايت، وحصل على ائتمان مصريف هلذا الغرضشقة ذات ثالث غرف يف م

ذات " GCK- Invest- 1" مت إبرام عقد بـني شـركة   ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران٢٥ويف   -٥٦٧
، لتحل حمل املـشتري،     .ووالدته كوجانيازوفا ج  . أ .ولية احملدودة وكوجانيازوف ب   ؤاملس

ملخاطر اليت ختص كوجانيازوف    ولية وا ؤووفقاً هلذا العقد آلت كل احلقوق وااللتزامات واملس       
 -GCK" مع شـركة  .  أبرمت كوجانيازوفا ج٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٨أ إىل والدته، ويف  .ب

Invest- 1 "وقد ُنفذت املعامالت املـذكورة  . ولية احملدودة عقد شراء وبيع الشقةؤذات املس
 .أ .أعاله دون موافقة دوسيمخانوفا أ

ومـع  " الزواج واألسرة "نون مجهورية كازاخستان     من قا  ٣٣و ٣٢إعماالً للمادتني     -٥٦٨
األخذ بعني االعتبار أن املمتلكات املتنازع عليها كانت قد اقتنيـت يف أثنـاء فتـرة زواج                 



CEDAW/C/KAZ/3-4 

85 GE.12-41568 

، أيدت احملكمة دعواها ببطالن هذه املعـامالت،        .أ.  ودومسخانوفا أ  .أ .وكوجانيازوف ب 
 .لزواج، مع حتديد حصتها منهاعلى اعتبار أنه قد مت حيازة هذه املمتلكات خالل فترة ا

      وميكن تقسيم املمتلكات املشتركة للزوجني بينهما سواء يف أثناء فتـرة الـزواج،              -٥٦٩
أو بعد فسخه بناًء على طلب أحد الزوجني، وكذلك يف حالة تقدم أحد الـدائنني بطلـب                 

 أحد الزوجني   لتقسيم املمتلكات املشتركة للزوجني لكي يستطيع املطالبة باحلجز على نصيب         
يف املمتلكات املشتركة، ويف حالة الرتاع، تتوىل احملكمة تقسيم املمتلكات املـشتركة بـني              

 .الزوجني وحتديد نصيب كل منهما

املالبس واألحذية واألدوات (أما األشياء اليت اقتنيت لتلبية احتياجات األطفال القصر   -٥٧٠
فال ختضع للتقسيم، وتؤول    ) ة األطفال وغريها  املدرسية والرياضية، واآلالت املوسيقية، ومكتب    
 .دون تعويض للزوج الذي سيعيش معه األطفال

بالنسبة لألموال اليت أودعها الزوجان من املمتلكات املشتركة بينهما باسم أطفاهلما             -٥٧١
املشتركني القصر، فتعترب ملكاً خاصاً هلؤالء األطفال وليست مدرجة يف املمتلكات املشتركة            

 .عة للتقسيماخلاض

 من القانون املدين، للمالك حق حيـازة واسـتخدام ممتلكاتـه            ١٨٨طبقاً للمادة     -٥٧٢
 وحتميه التشريعات، فللشخص احلق     هوحق التملك هو حق معترف ب     . والتصرف يف أصوهلا  

وهـذا  . يف امتالك واستخدام املمتلكات اخلاصة به والتصرف فيها وفقاً لسلطته التقديريـة           
األثر القانوين ونفس التطبيق العملي بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء،           احلكم له نفس    

ال حيد عقد الزواج مـن األهليـة القانونيـة للـزوجني            " الزواج واألسرة " قانون   فبموجب
 .وقدراهتما القانونية، وال من حقهما يف اللجوء إىل احملاكم حلماية حقوقهما

 من القانون املدين، واليت تقضي      ٦لواردة يف القسم    وقضايا املرياث تنظمها القواعد ا      -٥٧٣
بعدم وجود أي قيود على أساس اجلنس عند ممارسة املواطنني حلقهم يف املرياث، فاملرأة هلـا                

 .نفس حق الرجل يف وراثة أي ممتلكات

  ٢الفقرة  ١٦املادة     
ريـة  ال يعترف خبطوبة الطفل يف التشريع الوطين فهي تتعارض مـع قـانون مجهو               -٥٧٤

  .ومل تسجل حاالت اخلطوبة لألطفال يف كازاخستان" الزواج واألسرة"كازاخستان 

  خامتة  -رابعاً  
تتخذ يف كازاخستان تدابري ملموسة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيـع               -٥٧٥

  .أشكال التمييز ضد املرأة
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             اخــستان اعتمــدت إســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني يف مجهوريــة كاز  -٥٧٦
 جديدان جلمهوريـة كازاخـستان      ننياجنسا، كما اعتمد قانونان     ٢٠١٦-٢٠٠٦للفترة  

". منع العنف املـرتيل   "الضمانات احلكومية للحقوق والفرص املتساوية للرجال والنساء، و       "
ة، واعتمد أيضاً دليل إرشادات إلجراء التحليل اجلنساين ملشروعات النصوص املعيارية القانوني          

وبصفة عامة، هتدف   . النساء والرجال يف كازاخستان   "وتصدر نشرة إحصائية سنوية تسمى      
مجيع التشريعات الوطنية يف مجهورية كازاخستان إىل حتقيق املساواة االجتماعية الفعلية بـني             

 .الرجال والنساء

 احلايل، يبلـغ  خالل الفترة املشمولة بالتقرير زاد متثيل النساء يف الربملان، ففي الوقت        -٥٧٧
 يف املائة من العدد اإلمجايل للنواب، وهو ما يزيد مبقدار الضعف عن عددهن              ١٤عدد النساء   

بلغـت  " Maslikhats"ويف اجملالس التمثيلية احمللية     ). ٢٠٠٤عام  (يف تشكيلة الربملان السابق     
بلغت نـسبة   ويف كوستاناي، وهو أحد أقاليم كازاخستان،       .  يف املائة  ١٧نسبة متثيل النساء    
، ) يف املائة  ١٥(ويف احلكومة تشغل ثالث نساء منصب وزير        .  يف املائة  ٣٠متثيل النساء عتبة    

ويف نطاق العمالة بلغت نسبة .  يف املائة٥٣وتبلغ نسبة عدد النساء العامالت يف القطاع العام        
ل حىت  وبتكليف صادر من رئيس اجلمهورية، توضع خطة عم       .  يف املائة  ٤٩النساء العامالت   

 . تستهدف تعزيز دور املرأة يف صنع القرار٢٠١٦عام 

 أدخلـت يف    ٢٠٠٧فمنذ عام   . وجيرى العمل الرامي إىل التعليم اجلنساين للسكان        -٥٧٨
نظم التعليم قبل املدرسي والثانوي والعايل الربامج املناسبة املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وأدخل            

 . عشر عاماًاإلثىن احلكومية للتعليم الثانوي العام ذي املنظور اجلنساين يف مضمون املعايري

ونتيجة لتنفيذ الربنامج احلكومي إلصالح وتطوير نظام الرعاية الصحية يف مجهورية             -٥٧٩
 يف املائة، واخنفـض عـدد       ٢٥ زاد عدد املواليد بنسبة      ٢٠١٠-٢٠٠٥كازاخستان للفترة   

 األمم والطفل، إذا اخنفضت نـسبة        يف املائة كما حتسنت مؤشرات صحة      ١١الوفيات بنسبة   
 يف املائة، وارتفع متوسط ١٥وفيات األمهات بأكثر من النصف، ونسبة وفيات املواليد بنسبة      

 سنة، وارتفع متوسـط     ٦٨,٤ سنة ليصل إىل     ٢,٢ مبقدار   ٢٠٠٤العمر املتوقع باملقارنة عام     
 ٢,٩ الرجل مبقـدار   سنة، وارتفع متوسط عمر٧٣,٣ سنة ليصل إىل ١,٣عمر املرأة مبقدار   

ويف جمال الرعاية الصحية األولية جترى كل عام فحوص طبيـة           .  سنة ٦٣,٥سنة ليصل إىل    
وجترى أيـضاً  . وقائية للنساء اللوايت يستفدن مما تستلزمه حالتهن من متابعة مستمرة ومعاجلة         

نـق  فحوصات طبية مجاعية للنساء لكشف احلاالت املرضية احملتملة التسرطن اليت تصيب ع           
وتعمل يف املناطق الريفية النائية يف مجيع أحناء البالد وحدات متنقلة مـزودة             . الرحم والثدي 

 ٥كما حتصل النساء احلوامل واألطفـال دون سـن          . بأجهزة رقمية لتصوير الثدي باألشعة    
 .أعوام على األدوية الالزمة جمانا

إذ تعمل يف البلد مراكـز      . يلوتتاح احلماية القانونية للنساء من ضحايا العنف املرت         -٥٨٠
وموظفو إنفاذ القانون والقضاة والعـاملون يف اجملـال         . إدارة األزمات خلدمة ضحايا العنف    
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الطيب واالجتماعي على بينة من التشريع احلايل، وهم يقومون باختاذ تدابري تستهدف مكافحة             
 .العنف ضد املرأة

ة األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال       وبشكل عام، جيرى يف كازاخستان تنفيذ اتفاقي        -٥٨١
 .املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية) ٢٠٠٧عام (التمييز ضد املرأة، فضالً عن توصيات اللجنة 

ومع ذلك، ما زال يوجد متييز يف سوق العمل ضد املرأة على أساس مهين، فـربغم                  -٥٨٢
جل مبقدار الثلث، وما زال     زيادة األجور، إال أن متوسط أجر املرأة يقل عن متوسط أجر الر           

 ٩,٨مؤشر صحة املرأة منخفضاً، إذ يبلغ الفرق بني متوسطي العمر املتوقع للرجل واملـرأة               
 مرة عن مؤشرات الدول املتقدمة ومل يتم بعد التغلب          ٢ -١,٤سنوات، وهو ما يزيد مبقدار      

 .على العنف ضد املرأة واستغالهلا جنسياً

ان اختاذ مجيع التدابري الرامية إىل تنفيـذ أحكـام          وسوف تواصل حكومة كازاخست     -٥٨٣
   .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

       


