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  مقدمة  -أوالً  
اللجنة املعنية  هذا التقرير الدوري هو أول التقارير الدورية جلمهورية كازاخستان إىل           -١ 

ويقـدم  ) بعبارة التقريـر  ليه فيما يلي يشار إ(القسري التابعة لألمم املتحدة      حباالت االختفاء   
مجيع األشخاص مـن االختفـاء       االتفاقية الدولية حلماية      من   ٢٩ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

، واليت جرى التصديق عليهـا      ٢٠٠٦  ديسمرب  /األول  كانون   ٢٠القسري، اليت اعتمدت يف     
   .٢٠٠٨   ديسمرب/ كانون األول١٥كازاخستان املؤرخ  مبوجب قانون مجهورية 

التقـارير   أعد التقرير وفقاً للتوصيات العامة لألمم املتحدة بشأن إعـداد              -١   
  الوطنية عن الصكوك القانونية الدولية حلقوق اإلنسان؛

  ؛٢٠١٣     إىل٢٠٠٩يغطي هذا التقرير الفترة من    -٢   
ن مع  أعدت التقرير وزارة الشؤون الداخلية يف مجهورية كازاخستان بالتعاو           -٣   

   .العام واحملكمة العليا وجلنة األمن الوطين ووزارة العدل يف مجهورية كازاخستان مكتب النائب 

  عامة معلومات  -ثانياً  
اإلصالحات اهلامـة يف     نفذت كازاخستان خالل السنوات األربع املاضية عدداً من            -٢ 

 االختفاء القسري، ويؤكد األشخاص من جمال حتديث التشريعات الوطنية املتعلقة حبماية مجيع 
   .وكفالة حقوق اإلنسان يف البلد، وباملبادئ اإلنسانية العامة ذلك التزامها مببادئ الدميقراطية 

أحـد   وتشكل املسائل املتعلقة بالكشف عن هذه اجلرائم ومنعها والوقايـة منـها                -٣ 
   .التوجهات ذات األولوية يف عمل اهليئات احلكومية

الكشف عن وقائع    إنفاذ القانون وحدات متخصصة تتمثل مهمتها يف        وتضم هيئات      -٤ 
بالبشر، والقبض على مرتكبيها     حاالت اخلطف وسلب احلرية بصورة غري مشروعة واالجتار         

   .القانون وحتميلهم املسؤولية اجلنائية عنها وفق أحكام 
همتها يف الكشف   م وباإلضافة إىل ذلك، توجد وحدات معنية باألمن الداخلي تتمثل             -٥ 

النظامية، مبا يف ذلك ما يتعلـق منـها         عن املخالفات القانونية اليت يرتكبها أفراد من القوات         
   .باالعتقال واالحتجاز بصورة غري مشروعة

هوادة فيها   وتستخدم كازاخستان مجيع املوارد والقدرات املتاحة هلا لشن حرب ال              -٦ 
العنيفة وسـلب حريـة      صفة خاصة جرائم اخلطف     على مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان، وب     

   .املواطنني بصورة غري مشروعة
الـدويل اخلـاص     وصدقت كازاخستان على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد           -٧ 

، ١٩٢٦سـبتمرب   / أيلول ٢٥  ، واتفاقية الرق املؤرخة     ١٩٦٦باحلقوق املدنية والسياسية لعام     
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 / آذار ٢١يف الـدعارة، املؤرخـة       واسـتغالل اآلخـرين     واتفاقية قمع االجتار باألشخاص     
   .١٩٥٠ مارس

تـشريعاهتا   خستان من حرص على حتـديث       اوباإلضافة إىل ما أبدته مجهورية كاز        -٨ 
وجمموعة من األحكام القانونية   الوطنية، جتدر اإلشارة إىل عدد من النصوص القانونية املعيارية          

   :تنفيذ أحكام االتفاقية، وتشمل دف مواصلة اهلامة اليت اعتمدهتا كازاخستان هب
، الـذي   ١٩٩٥  أغـسطس   / آب ٣٠دستور مجهورية كازاخستان املؤرخ        -١   

  يكفل حقوق وحريات اإلنسان واملواطن األساسية؛
، الذي ١٩٩٧  يوليه / متوز١٦القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان املؤرخ    -٢   

  القسري وفق أحكام االتفاقية؛ رائم املرتبطة باالختفاء ينص على املسؤولية اجلنائية عن اجل
بشأن محايـة   " ،  ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٥تان املؤرخ   قانون مجهورية كازاخس     -٣   

  ؛"الدولة لألشخاص املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية
بشان "،  ٢٠٠٧  يناير  / كانون الثاين  ١٢قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٤   

  ؛"الطبيعية واالعتبارية ر يف االلتماسات اليت تقدمها الشخصيات إجراءات النظ
بشأن البيانات  "  ،  ٢٠١٣مايو  / أيار ٢١قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٥   

  ؛"الشخصية ومحايتها
بشأن إدخـال   "  ،  ٢٠١٣يوليه  / متوز ٤قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٦   

كازاخستان فيما يتعلق مبكافحة     التشريعية جلمهورية   تعديالت وإضافات على بعض القوانني      
  ؛"االجتار بالبشر

 ٢٨املـؤرخ    للمحكمة العليا جلمهورية كازاخستان   ٧القرار املعياري رقم       -٧   
وقـانون اإلجـراءات     بشأن تطبيق معايري القانون اجلنائي      "،  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

اإلنسان، ومكافحة التعذيب والعنف     ة وحرمة كرامة    اجلنائية املتعلقة باحترام احلرية الشخصي    
  ؛"القاسية أو املهينة لة والعقوبة أو غري ذلك من ضروب املعام

 ٢٩املـؤرخ    للمحكمة العليا جلمهورية كازاخستان   ٧القرار املعياري رقم       -٨   
جتار حيدد املسؤولية عن اال    بشأن كيفية تطبيق القانون الذي      "،  ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 

  ؛"يف البشر
/  أيلـول ١٢   للمدعي العام جلمهورية كازاخستان املـؤرخ     ٨٣األمر رقم      -٩   
والتقـارير والـشكاوى     بشأن اعتماد التعليمات املتعلقة باستالم الطلبات       "،  ٢٠١١سبتمرب  

وتسجيلها وتدوينها يف قوائم املوجودات،      وغريها من املعلومات املتعلقة باجلرائم واحلوادث،       
   ؛"اإللكترونية هلذا الغرض يشمل ذلك استخدام الوسائل و
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/  آب ١٣   للمدعي العام جلمهورية كازاخـستان املـؤرخ         ٩٣األمر رقم      -١٠   
النيابة العامة علـى مـدى       بشأن اعتماد التعليمات املتعلقة بتنظيم رقابة       "،  ٢٠١٢أغسطس  

رافق خاصة ومراقبة من يفرج     يف م  احترام القانون لدى تنفيذ العقوبات واحتجاز األشخاص        
  ؛"عنهم من السجون

 ٢٩ لوزير الشؤون الداخلية جبمهورية كازاخستان املؤرخ        ١٨٢األمر رقم      -١١   
بشأن بعض املسائل املتعلقة بنظام تنفيذ العقوبات اجلنائية التابع لوزارة          "،  ٢٠١٢  مارس  /آذار

   :مبوجبه األشياء التالية، الذي اعتمدت "كازاخستان الشؤون الداخلية يف مجهورية 
  لوائح زيارة مرافق تنفيذ العقوبات وأماكن العزل أثناء التحقيقات؛ •
التابعـة   قواعد إدخال نظام الظروف االستثنائية يف املؤسسات اإلصالحية          •

  الداخلية؛ للجنة املعنية بنظام تنفيذ العقوبات اجلنائية التابع لوزارة الشؤون 
يف   على السجناء وتنفيذ عمليات التفتـيش        قواعد تنظيم أنشطة اإلشراف    •

  نظام تنفيذ العقوبات؛
لوائح احلراسة والرقابة على األشخاص املودعني يف زنازين نظـام تنفيـذ             •

   .العقوبات اجلنائية

  املواد عن معلومات  -ثالثاً  

  ٥ و٤ و٣ و٢ و١ املواد    
علمانيـة   قراطيـة   من الدستور على أن مجهورية كازاخستان دولة دمي ١تنص املادة      -٩ 

وحياتـه وحقوقـه    ذات نظام قانوين واجتماعي، وتتجسد قيمها العليا يف احترام اإلنـسان           
   .وحرياته

   .واملواطنني  من الدستور احلرية الشخصية جلميع األفراد ١٦وتكفل املادة    -١٠ 
دهم مكان وجو  وتعين احلرية الشخصية أن مجيع األشخاص ميلكون احلق يف اختيار              -١١ 

   .ويف التنقل واإلقامة
احلاالت اليت ينص    وجيوز القبض على األشخاص ووضعهم رهن االحتجاز فقط يف             -١٢ 

. للشخص املعين حقوقه املتعلقة بالطعن     عليها القانون ومبوافقة قضائية، مع اشتراط أن تشرح         
   .ة ساعة بدون أمر من احملكم٧٢ألكثر من  وال جيوز بقاء الشخص رهن االحتجاز 

يف االتفاقيـة،    وأدرجت املسؤولية اجلنائية عن االختفاء القسري، يف صيغتها الواردة             -١٣ 
األحكـام املتعلقـة هبـا يف        ، وأدجمت   ١٩٩٧يف التشريعات الوطنية لكازاخستان منذ عام       
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االجتار  (١٢٨و) بصورة غري مشروعة   سلب احلرية    (١٢٦و) خطف األشخاص  (٢٥ املواد
انتحـال   (٣٠٩، و )الصالحيات أو إساءة استخدام الـسلطة      اوز حدود   جت (٣٠٨و) بالبشر

تعمد االحتجاز أو السجن أو احلـبس بـصورة غـري            (٣٤٦و) حكومي شخصية مسؤول   
   .من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان ، )مشروعة

فيه جيري النظر  ويؤكد مشروع القانون اجلنائي اجلديد جلمهورية كازاخستان، الذي    -١٤ 
   .لدى الربملان، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املذكورة أعاله

املـسؤولية   على  ) ٤١٤املادة  (وعالوة على ذلك، ينص مشروع القانون املشار إليه            -١٥ 
ومكان احتجـازهم،    عن الفشل املتعمد يف إبالغ أقارب املشتبه فيهم مبسألة القبض عليهم            

املتعلقة باملكان الذي يوضـع فيـه         تقدمي املعلومات    وعن االمتناع بشكل غري مشروع عن     
ميلك احلق يف احلصول على تلـك املعلومـات،         الشخص املعين قيد احلبس إىل املواطن الذي        

   .بيانات حمضر تدوين الوقت احلقيقي لالحتجاز واملسؤولية بالقدر نفسه عن تزوير 
غـري قـانوين     طف على أنه فعل     ويعرِّف القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان اخل        -١٦ 

طريق اخلداع، وكـذلك     متعمد يهدف إىل اإلمساك بالضحية، بشكل سري أو علين أو عن            
   .ضد إرادته يف مكان آخر نقل الشخص املعين من املكان الذي يوجد فيه وحجزه 

يقـضيها   والعنصر الرئيسي يف ذلك هو خطف الضحية وليس الفترة الزمنية الـيت                -١٧ 
   .طف حتت تصرف اجلايناملخت

بالتهديـد     ما يكون مـصحوباً    وتبّين املمارسة العملية أن خطف األشخاص غالباً         -١٨ 
وقد تكون له أهـداف   بإحلاق أذى بدين جسيم أو باالغتصاب أو أية أفعال إجرامية أخرى،           

   .إجرامية خمتلفة
ومن مث حبسه يف      بأسر الشخص املختطف     وعلى خالف اخلطف، الذي يرتبط دائماً        -١٩ 

معلومات عن البيئة اليت يوجـد فيهـا      معزل، ال تتوفر يف حاالت سلب احلرية غري املشروع          
عادة لكن مع جتريده من إمكانية اخلروج مـن          الشخص الذي تسلب حريته، بطوع إرادته       

   .حرية حركته واحلد من ) احليز(ذلك الوسط 
اسـتخدامهم يف   ت بيع أو شراء األشخاص أو       وُيعّرف االجتار بالبشر على أنه عمليا        -٢٠ 

بتجنيده أو نقلـه أو تـسليمه أو         أية معامالت أخرى، وينطبق ذلك على استغالل الشخص         
   .بغرض استغالل الشخص املعين إخفائه، وكذلك على ارتكاب أية أفعال أخرى 

ص من موقع   شخ وُتعّرف اجلرمية املرتبطة باختفاء األشخاص القسري، اليت يرتكبها            -٢١ 
وظيفة حكومية أو من قبل شخص       املسؤولية، بأهنا فعل مرتكب من قبل شخص خمول ألداء          

حدود حقوقه وصالحياته، وتنطوي على انتهاك       مكافئ له يف املنصب، بصورة جلية تتجاوز        
   .املشروعة للمواطنني جسيم للحقوق واملصاحل 
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الة إجراء حتقيق وقيت ونزيه يف وقـائع        وتنفذ كازاخستان مجيع التدابري الالزمة لكف        -٢٢ 
   .القسري حاالت االختفاء 

 األشـخاص  خطف حوادث بشأن احملاكم إىل أحيلت اليت اجلنائية الدعاوى عن معلومات    
  ٢٠١٣ -٢٠٠٩ الفترة يف بالبشر االجتار وبشأن مشروع، غري بشكل حريتهم وسلب
 من ١٢٥ املادة  الفترة

  اجلنائي القانون
 نم ١٢٦ املادة

  اجلنائي القانون
 من ١٢٨ املادة

  اجلنائي القانون
  ٥  صفر  ٧٢  ٢٠٠٩ عام
  ١٥  ٩٧  ٦٩  ٢٠١٠ عام
  ٢٠  ٩٢  ٧٢  ٢٠١١ عام
  ٧  ١٧  ٦١  ٢٠١٢ عام
  ٢١  ١٠٥  ٦٥  ٢٠١٣ عام

للتـصرف،   ومن منطلق االعتراف حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية غري القابلـة              -٢٣ 
 يف املعاهدات   كازاخستان طرفاً  ميها الدولة، أصبحت    بوصفها أعلى القيم االجتماعية اليت حت     
   :الدولية التالية يف جمال حقوق اإلنسان

واملمارسـات   االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعـراف            -١   
  ؛١٩٥٦الشبيهة بالرق لعام 

والثقافيـة،   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٢   
  ؛١٩٦٦ عامل

القاسـية أو    اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             -٣   
  ؛١٩٨٤الالإنسانية أو املهينة، لعام 

األطفـال   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع              -٤   
  ؛٢٠٠٠واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، لعام 

النـساء    منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة           بروتوكول   -٥   
  ؛٢٠٠٠  واألطفال، املكّمل التفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، لعام 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            -٦   
   .٢٠٠٢الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة، لعام  القاسية أو 
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  ٦ املادة    
األعمـال   ينص القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان علـى أن املـسؤولية عـن         -٢٤ 

 يسبب االختفـاء    فعالً اإلجرامية اليت ترتكب ضد اإلنسان تنشأ حبق الشخص الذي يرتكب           
يقومون بالتخطيط له والتـستر عليـه        القسري، وحبق شركائه يف ذلك الفعل، مبن فيهم من          

   . يف ارتكابهوالتواطؤ
الـشركاء يف     من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان أنـواع         ٢٨وحتدد املادة      -٢٥ 

   .مرتكب الفعل اجلرمية، الذين يعتربهم القانون خمططني وحمرضني ومتواطئني مع 
ينظم أو يقود  وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون على أن املخطط هو الشخص الذي              -٢٦ 

الشخص الذي خيطط لتشكيل   اجلرمية أو يشرف على تنفيذها، وينطبق ذلك على       عملية تنفيذ 
، أو )عـصابة (، أو جمموعة مسلحة منتظمة )إجرامية منظمة (مجاعة منظمة أو مجاعة إجرامية    

   .يتوىل اإلشراف على ذلك
طريق اإلقناع    آخر إىل ارتكاب جرمية عن       واحملرض هو الشخص الذي يدفع شخصاً        -٢٧ 

   .لرشوة أو التهديد، أو بأية وسيلة أخرىأو ا
بتقـدمي   ويعّرف القانون املتواطئ على أنه الشخص الذي يسهل ارتكـاب جرميـة       -٢٨ 

اجلرمية أو إزالة العقبات     املشورة أو التوجيه أو املعلومات أو األدوات أو توفري وسيلة ارتكاب            
 بالتستر على اجملـرم أو إخفـاء   مسبقاً اليت حتول دون ارتكاهبا، وكذلك الشخص الذي يعد       

أو إخفاء آثارها، أو إخفاء أشياء متحصل عليها         أدوات اجلرمية أو غريها من وسائل ارتكاهبا،        
 حبيازة تلـك األشـياء أو       كذلك على الشخص الذي يعد مسبقاً      بوسائل إجرامية، وينطبق    

   .التخلص منها
ومكافحتـه   ات اليت خيوهلا املنـصب      وجيري اختاذ تدابري ملنع جتاوز نطاق الصالحي         -٢٩ 

واحتجازهم دون وجه    والكشف عنه، وكذلك الكشف عن حاالت القبض على األشخاص          
   . يف موقع املسؤوليةأشخاصحق من قبل 

تنفيذ أوامر   ومل تسجل وقائع عن ارتكاب جرائم تتعلق حباالت اختفاء قسري أثناء               -٣٠ 
   . كازاخستانصادرة عن سلطات إدارية أعلى يف مجهورية

 / كـانون الثـاين  ٦يضاف إىل ذلك أن قانون مجهوريـة كازاخـستان املـؤرخ           -٣١ 
 ينص بشكل قطعي على أن املوظف الذي يتلقى         "إنفاذ القانون  بشأن هيئات   "،  ٢٠١١ يناير

   .نص القانون، على أن يوفر القانون له احلماية أوامر أو تعليمات خمالفة للقانون ملزم باتباع 
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  ٧ ادةامل    
لكازاخـستان   تتفاوت املسؤولية عن اجلرائم املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية             -٣٢ 

   . للظروف احمليطة باجلرمية املرتكبة ودرجة خطورهتاتبعاً
 لطبيعـة ودرجـة اخلطـر       وتنقسم اجلرائم اجلنائية اليت يعاقب عليها القانون، وفقاً          -٣٣ 

   :ئات التاليةإىل الف االجتماعي املترتب عليها، 
السجن ملدة   فعل متعمد ال تتجاوز العقوبة القصوى على ارتكابه         (جرمية غري خطرية     •

تتجـاوز عقوبتـها القـصوى     سنتني، وكذلك األضرار الناجتة عن اإلمهال، اليت ال     
  ؛)السجن ملدة مخس سنوات

ارتكابـه   فعل متعمد ال تتجاوز العقوبة القـصوى علـى      (جرمية متوسطة اخلطورة     •
اإلمهال، الـيت ال تتجـاوز    لسجن ملدة مخس سنوات، وكذلك األضرار الناجتة عن        ا

  ؛)عقوبتها القصوى السجن ملدة مخس سنوات
السجن ملدة اثين    فعل متعمد ال تتجاوز العقوبة القصوى على ارتكابه         (جرمية خطرية    •

  ؛)عشر عاماً
دة تتجاوز اثـين    فعل متعمد يعاقب عليه القانون بالسجن مل      (جرمية شديدة اخلطورة     •

   ). أو باإلعدامعشر عاماً
على حدة، سواء  وتأخذ سلطات النيابة العامة يف اعتبارها الظروف احمليطة بكل حالة    -٣٤ 

   .لتخفيف املسؤولية اجلنائية والعقوبة أو تشديدمها
 من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخـستان الظـروف املخففـة           ٥٣وحتدد املادة      -٣٥ 

   :والعقوبة، اليت تشمل ية اجلنائية للمسؤول
  قصد؛ ارتكاب جرمية غري خطرية ألول مرة، نتيجة تداعيات الظروف من غري  •
  ؛اصراًقأن يكون املذنب  •
  احلمل؛ •
  ؛وجود قاصرين بني املتهمني •
والتعـويض   تقيم املساعدة الطبية وغري الطبية للمصاب مباشرة بعد ارتكاب اجلرمية،            •

وغري ذلك من األعمال اليت      ادية واملعنوية النامجة عن اجلرمية،      الطوعي عن األضرار امل   
  اجلرمية؛ هتدف إىل ختفيف الضرر الناجم عن 

ف ظـرو  ارتكاب اجلرمية نتيجة التعرض لظروف قاسية شخصية أو عائلية، أو أيـة              •
  ؛أخرى مشاهبة، أو بدافع الرمحة
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ماديـة أو يف   هتان لظـروف  ارتكاب اجلرمية نتيجة اإلكراه البدين أو العقلي، أو االر        •
  جمال العمل أو أية ظروف أخرى مشاهبة؛

ارتكاب اجلرمية نتيجة حدوث خرق لترتيبات محايـة مـشروعة، أو يف ظـروف               •
على شخص ارتكب جرمية، أو لوجود خطـورة         اضطرارية قصوى، أو أثناء القبض      

   بالتحقيقات؛تتعلق جدية، أو عند تنفيذ أوامر أو تعليمات، أو أثناء تنفيذ تدابري 
  للجرمية؛ سلوك الضحية غري القانوين أو غري األخالقي، إذا اتضح أنه املسبب  •
التوبة النصوحة، واالستسالم الطوعي، واملسامهة الفعالة يف حـل لغـز اجلرميـة،              •

اجلرمية، والكشف عن مكان املمتلكات املتحـصل        واإلفصاح عن هوية الشركاء يف      
   .عليها عن طريق اجلرمية

 ٥٤وتشمل الظروف املشددة للمسؤولية اجلنائية والعقوبة، املنصوص عليها يف املادة              -٣٦ 
   :جلمهورية كازاخستان، ما يلي من القانون اجلنائي 

  ارتكاب جرائم متعددة، واعتياد اإلجرام؛ •
  ؛ا أسفرت اجلرمية عن عواقب وخيمةإذ •
اص املتـآمرين   إذا ارتكبت اجلرمية بشكل مجاعي، أو على يد جمموعة من األشـخ            •

إجرامية، أو مجاعـة    ) منظمة(بشكل مسبق، أو من قبل مجاعة منظمة، أو جمموعة           
عرب  منظمة إجرامية   (منظمة عرب وطنية، أو مجاعة ذات نشاط إجرامي عابر للحدود            

  ، أو مجاعة إرهابية؛)عصابة(أو جمموعة مسلحة نظامية ) وطنية
  ب اجلرمية؛إذا كان للشخص دور فعال بشكل خاص يف ارتكا •
عند استدراج أشخاص الرتكاب اجلرمية مع علم اجلاين املـسبق بـأهنم مـصابون               •

  باضطرابات نفسية حادة، أو أهنم دون سن حتمل املسؤولية اجلنائية؛ 
أو  إذا ارتكبت اجلرمية بدافع الكراهية أو العداء ألسباب عرقية أو عنصرية أو دينيـة                •

وكذلك  شخاص لقيامهم بأعمال مشروعة،     بسبب عداوة شخصية، أو لالنتقام من أ      
  ؛ء جرمية أخرى أو تسهيل ارتكاهباارتكاب جرمية بغرض إخفا

إذا ارتكبت اجلرمية ضد امرأة يعلم اجلاين مسبقاً أهنا يف حالة محـل، وكـذلك إذا                 •
جز أو ، أو شخص آخر عـزل أو عـا  ) عاما١٤ًحتت  (ارتكبت ضد شخص قاصر      
  ؛شخص معول ملرتكب اجلرمية 

ارتكبت اجلرمية ضد شخص أو أقاربه بسبب أداء ذلك الشخص ملهـام عملـه              إذا   •
  الرمسي أو واجبه املهين أو االجتماعي؛ 

  الضحية؛ إذا اتسمت اجلرمية بقسوة زائدة أو نزعة سادية أو صحبها إذالل وتعذيب  •



CED/C/KAZ/1 

11 GE.14-07540 

الناسفة  إذا استخدمت يف ارتكاب اجلرمية األسلحة والذخائر واملتفجرات والعبوات           •
صـنعت   جهزة مقلدة صنعت خصيصاً من أجل ارتكاهبا، أو معـدات تقنيـة             أو أ 

مـشعة أو   خصيصاً لتلك الغاية، أو مواد سائلة شديدة االشتعال أو مواد سـامة أو             
النفسي أو بأية     صيدالنية، أو باستخدام اإلكراه البدين أو        -عقاقري طبية أو كيميائية     
  وسيلة خطرية بوجه عام؛

عامة  يف ارتكاب جرميته حالة طوارئ أو كارثة طبيعية أو أية مصيبة       إذا استغل اجلاين     •
  أخرى، وكذلك إذا أثار أعمال شغب؛

الكحول أو   إذا ارتكب اجلرمية شخص يف حالة سكر أو غياب عن الوعي حتت تأثري               •
أالّ تعترب هـذا     وجيوز للمحكمة، بناء على طبيعة اجلرمية،       . أية مادة خمدرة أو سامة    

  ألسباب املشددة للعقوبة؛الظرف من ا
  إذا كانت اجلرمية تشكل انتهاكاً لعهود أو مواثيق مهنية؛ •
عقـد   إذا استغلت يف ارتكاب اجلرمية ظروف الثقة املمنوحة للجاين حبكم وظيفته أو    •

  عمله؛
  إذا ارتكبت اجلرمية باستخدام زي رمسي أو وثيقة هوية شخص ميثل السلطة؛ •
نفاذ القانون، أو قاض، مـستغالً يف ذلـك منـصبه           إذا ارتكب اجلرمية أحد أفراد إ      •

   .الرمسي

  ٨ املادة    
فترة معينة من  يتمثل مفهوم سقوط التهمة بالتقادم يف كازاخستان يف أنه بعد انقضاء               -٣٧ 

القانون يعفى الـشخص مـن       تاريخ ارتكاب اجلرمية واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف         
   .املسؤولية اجلنائية

متفاوتة لسقوط    من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان فترات        ٦٩د املادة   وحتد   -٣٨ 
 لالخـتالف يف طبيعـة   تبعاً  هلا املدة املسِقطة للمسؤولية اجلنائية التهمة بالتقادم، ختتلف وفقاً   

بدوره على مدى شدة العقوبة الـيت        اخلطر العام الناجم عن اجلرمية ودرجته، وينعكس هذا         
   .قانون بشأن اجلرمية املعنيةينص عليها ال

وبناء على ذلك، ُيعفى الشخص من املسؤولية اجلنائية إذا مضت على تاريخ ارتكاب     -٣٩ 
   :التالية اجلرمية الفترة 

  ة؛خطري غري جرمية ارتكاب تاريخ من عامان •
  اخلطورة؛ متوسطة جرمية ارتكاب تاريخ من سنوات مخس •



CED/C/KAZ/1 

GE.14-07540 12 

  ؛خطرية ةجرمي ارتكاب تاريخ من عاماً عشر مخسة •
  .اخلطورة شديدة جرمية ارتكاب تاريخ من عاماً عشرون •

حـساب مـدة     وينص القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان على أن تكون بداية             -٤٠ 
اجلرمية، وهنايتها هي تاريخ بدء      التقادم بغرض اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية هي تاريخ وقوع          

   .نفاذ احلكم الصادر
. لشخص من املسؤولية اجلنائية فقط يف حالة انقضاء مدة التقادم بال انقطـاع            وُيعفى ا    -٤١ 

مدة التقادم طوال فترة هروب اجلاين من التحقيق أو احملاكمة وحـىت حلظـة               ويتوقف حساب   
وال جتوز حماكمة   . إرادته؛ ليستأنف ابتداء من تلك اللحظة      القبض عليه أو تسليمه لنفسه بطوع       

   .اجلرمية وكانت مستمرة بال انقطاع  وعشرون سنة على وقوع الشخص إذا انقضت مخس

  ١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و٩ املواد    
   .الفعل تتحدد اجلرمية والعقوبة وفق منطوق القانون الساري يف وقت ارتكاب    -٤٢ 
فعـل  ) تنفيـذ  أو عدم   (ويعرِّف القانون وقت ارتكاب اجلرمية على أنه وقت تنفيذ             -٤٣ 

   .ذلك الفعل تمع، بغض النظر عن موعد ظهور عواقب  على اجمليشكل خطراً
أحكامه على    من القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان طريقة نفاذ         ٦وحتدد املادة      -٤٤ 

   .األشخاص الذين يرتكبون جرائم يف إقليم البلد
كازاخـستان   وعلى وجه التحديد، يتحمل الشخص الذي يرتكب جرمية يف إقليم              -٤٥ 

اجلرمية املرتكبة يف إقلـيم      ويعّرف القانون   . ية عنها مبوجب التشريعات الوطنية للبلد     املسؤول
وينطبـق ذلـك   . يكتمل يف إقليم البلد كازاخستان على أهنا الفعل الذي يبدأ أو يستأنف أو       

اجلرف القاري ويف املنطقة االقتـصادية اخلالـصة          على اجلرائم املرتكبة على      التعريف أيضاً 
   .نلكازاخستا

مسجلة يف أحـد     ويف حالة ارتكاب شخص جرمية على منت مركبة حبرية أو جوية               -٤٦ 
اجلوي للدولة، يتحمل ذلك     موانئ مجهورية كازاخستان يف عرض البحر أو خارج أو اجملال           

اجلنائي لكازاخستان، ما مل ينص علـى        الشخص املسؤولية اجلنائية عن فعله مبوجب القانون        
 الشخص الذي يرتكب جرمية على      املسؤولية اجلنائية أيضاً   ويتحمل  . ويلخالف ذلك اتفاق د   
طائرة عسكرية تابعة جلمهورية كازاخستان، بغض النظر عـن مكـان            منت سفينة حربية أو     

   .الطائرة السفينة أو 
اآلخرين الـذين   وتتحدد مسؤولية املمثلني الدبلوماسيني للدول األجنبية واألشخاص       -٤٧ 

 ألحكـام   كازاخستان، وفقاً  حلصانة، يف حالة ارتكاهبم جرائم يف إقليم مجهورية         يتمتعون با 
   .القانون الدويل
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جـرائم   وتطبق على املسائل اإلجرائية املتعلقة بتسليم األشخاص الذين يرتكبـون              -٤٨ 
   .أحكام القانون اجلنائي للبلد

أنه ال جيـوز     اخستان على    من القانون اجلنائي جلمهورية كاز     ٨وعليه، تنص املادة       -٤٩ 
املعنيـة، مـا مل يـرد     تسليم رعاياها الذين يرتكبون جرائم يف أقاليم دول أخرى إىل الدولة        

   .خالف ذلك يف اتفاقات دولية
 ألحكام  وفقاً وتنظم مسائل تسليم رعايا الدول األجنبية واستيفاء متطلبات التسليم             -٥٠ 

   .أيضاًقانون اإلجراءات اجلنائية لكازاخستان 
أو وكيـل    وعلى وجه التحديد، ينظر مكتب املدعي العام جلمهورية كازاخـستان              -٥١ 

املتهم بارتكاب جرمية    النيابة املأذون له من قبل املدعي العام يف مسألة تسليم املواطن األجنيب             
   .تنفيذ عملية التسليم أو احملكوم عليهم يف بلد أجنيب، وتشكل تعليماته أساس 

مكتب املدعي العام  يف حالة املطالبة بتسليم الشخص املعين من قبل عدة دول، يبت        و   -٥٢ 
   .هلا ذلك الشخص جلمهورية كازاخستان يف مسألة حتديد الدولة اليت سيسلم 

االتفاق املربم بينها    وتكون األطراف يف االتفاق ملزمة بالشروط املنصوص عليها يف             -٥٣ 
أقاليمها، من أجل حتميلهم املـسؤولية       طلوبني املتواجدين يف    بشأن تبادل تسليم األشخاص امل    

   .اجلنائية أو تنفيذ األحكام الصادرة حبقهم
عن األفعال اليت    وجيري تسليم األشخاص املطلوبني بغرض حتميلهم املسؤولية اجلنائية            -٥٤ 

هة املطلوب منها   التسليم واجل  يعاقب عليها القانون اجلنائي الداخلي لكل من اجلهة اليت تطلب           
   .القوانني عن السجن ملدة سنة أو أكثر التسلم، شريطة أالّ تقل العقوبة املنصوص عليها يف 

 للعقوبة  خاضعاً وعند اختاذ القرار بشأن ما إذا كان الفعل الذي ُيطلب التسليم بسببه                -٥٥ 
م، ال ُيعتد باالختالفـات  التسلي مبقتضى القوانني الداخلية للجهة الطالبة واجلهة املطلوب منها        

   .املصطلحات املستخدمة يف صياغة القوانني يف صياغة النصوص اليت حتدد عناصر اجلرمية أو 
أجنبية، علـى    وحترص كازاخستان، يف املسائل املتعلقة بتسليم األشخاص إىل دول             -٥٦ 

تشريعي، بغرض كفالة   ال اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري على املستوى            
   .احترام حقوق اإلنسان واحلريات اخلاصة هبم

 /كـانون الثـاين     ١٨ولذلك أدخلت، مبوجب قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ           -٥٧ 
القوانني التـشريعية جلمهوريـة    بشأن إدخال تعديالت وإضافات على بعض   "،  ٢٠١١ يناير

يعات اجلنائية وتعزيز ضـمانات االلتـزام       للتشر كازاخستان، بشأن حتسني السمة اإلنسانية      
 من قـانون اإلجـراءات      ٥٣٢يف الفقرة األوىل من املادة       ،  "بالقانون يف اإلجراءات اجلنائية   

كازاخستان، إضافة حتظر تسليم األشخاص إىل دول أجنبية إذا كان هناك            اجلنائية جلمهورية   
   .ولة الطالبةلالعتقاد بأن الشخص قد يتعرض خلطر التعذيب يف الد سبب 
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كازاخـستان    احتجاز شخص يف إقليم مجهورية       ٢٠١٢-٢٠٠٩ومل تشهد الفترة       -٥٨ 
القسري، ومل يطلب إىل دولة      بغرض تسليمه إىل دولة أجنبية بتهمة ارتكاب جرمية االختفاء          

كما مل تنفذ حتقيقات جنائية يف البلد بناء         أجنبية تسليم شخص بسبب ارتكاب تلك اجلرمية،        
   .باالختفاء القسري طلب من دول أخرى فيما يتعلق على 

املساعدة القانونية   وباإلضافة إىل ذلك، قامت مجهورية كازاخستان، يف إطار تبادل             -٥٩ 
أمـاكن ضـحايا االختفـاء     مع الدول األخرى يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك تتبع وحتديد  

   :القسري، بالتصديق على
املـسائل   املساعدة القانونية والعالقات القانونية يف جمـاالت        اتفاقية تتعلق ب     -١   

  ؛١٩٩٣  املدنية واألسرية واجلنائية، أبرمت يف عام
املـسائل   اتفاقية بشأن باملساعدة القانونية والعالقات القانونية يف جمـاالت             -٢   

   .٢٠٠٢  املدنية واألسرية واجلنائية، أبرمت يف عام
املساعدة القانونية   اقات الدولية اليت وقعتها كازاخستان يف جمال        وتشمل قائمة االتف     -٦٠ 

   :املتبادلة ما يلي
إستونيا بـشأن   اتفاق بني حكومة مجهورية كازاخستان وحكومة مجهورية          -١   

 ٢األخـرى، مـؤرخ      التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة وغريها من أشكال اجلرميـة            
  ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران

كرواتيا بشأن   تفاق بني حكومة مجهورية كازاخستان وحكومة مجهورية        ا   -٢   
باملخدرات واملؤثرات العقلية  التعاون يف جماالت مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع       

  ؛٢٠٠٧يوليه /متوز  ٥من أشكال اجلرمية، مؤرخ واإلرهاب وغري ذلك 
الفرنـسية   كومة اجلمهوريـة    اتفاق بني حكومة مجهورية كازاخستان وح        -٣   

  ؛٢٠٠٩  أكتوبر / تشرين األول٦بشأن التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية، مؤرخ 
اجلمركية للـدول    اتفاق بشأن املساعدة القانونية والتعاون فيما بني اهليئات            -٤   

نني املتعلقـة مبخالفـات القـوا      األعضاء يف االحتاد اجلمركي بشأن املسائل اجلنائية واملسائل         
  ؛٢٠١٠يوليه / متوز٥اإلدارية، مؤرخ 

املـساعدة   اتفاق بني مجهورية كازاخستان ومجهورية اهلند بشأن تقـدمي             -٥   
  ؛٢٠١١أبريل / نيسان١٦القانونية يف القضايا املدنية، مؤرخ 

اتفاق بني مجهورية كازاخستان ومجهورية فييت نام االشتراكية بشأن تبادل       -٦   
   .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١يف جمال القضايا املدنية، مؤرخ   املساعدة القانونية
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  ١١ و١٠ املادتان    
كازاخستان، يتعرض أي   ملبدأ حتمية العقاب املنصوص عليه يف دستور مجهورية وفقاً   -٦١ 

حبقه مبوجب القانون اجلنائي حـسبما       شخص يرتكب جرمية للعقاب أو الختاذ تدابري أخرى         
   .ينص عليه القانون

يـشتبه يف    وتعرِّف التشريعات الوطنية لكازاخستان القبض على الشخص الـذي             -٦٢ 
كإجراء احترازي إال مبوافقة     وال ينفذ االعتقال    . ارتكابه جرمية على أنه تدبري إجرائي قسري      

   .احملكمة
الت املتعلقة حبا  ويتطلب حتديد هوية مرتكيب األفعال اإلجرامية، مبا يف ذلك األفعال              -٦٣ 

   .االختفاء القسري، إجراء حتقيق أويل إلزامي
حمققون مـن    وُيجري التحقيقات األولية يف القضايا اجلنائية اليت يستعرضها التقرير،             -٦٤ 

   .املدعني اخلاصني هيئات الشؤون الداخلية واألمن الوطين والشرطة املالية، جبانب 
إفـادة بـشأن      ساعة،   ١٢ية، يف غضون    وتقدم اهليئات اليت جتري التحقيقات اجلنائ        -٦٥ 

املدعي العام ووزاريت الشؤون  مكان احتجاز الشخص األجنيب املشتبه فيه أو املتهم إىل مكتب    
إىل سفارة الدولة اليت ينتمي إليهـا ذلـك    اخلارجية والداخلية وجلنة األمن القومي، وكذلك      

   .متثلها الشخص أو قنصليتها أو أية هيئة أخرى 
 ١٩٩٩مـارس   /آذار  ٣٠ من قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ       ١٧كفل املادة   وت   -٦٦ 

تتيح عزهلم عن اجملتمـع بـصورة        بشأن نظام وشروط احتجاز األشخاص يف مرافق خاصة         "
يف االلتقاء مبحام على انفـراد، واحلـق يف          ، لألشخاص املشتبه فيهم واملتهمني احلق       "مؤقتة

. توجد قيود على عدد هذه اللقاءات أو مدهتا الزمنيـة          وال  . السرية، منذ حلظة القبض عليهم    
للبعثات الدبلوماسية للدول األجنبية زيارة األشخاص األجانب املشتبه  وحيق للممثلني الرمسيني 

العام  واملتهمني من رعايا الدول اليت ميثلوهنا، بعد احلصول على إذن من مكتب املدعي               فيهم  
   .جلمهورية كازاخستان

احملكـوم    من قانون العقوبات جبمهورية كازاخستان، لألجانـب         ١٠وتكفل املادة      -٦٧ 
واملؤسـسات القنـصلية    عليهم بالسجن احلق يف البقاء على اتصال مع املمثلني الدبلوماسيني     

وقنـصلية لـدى مجهوريـة     لبلداهنم، وملواطين الدول اليت ليس لديها بعثـات دبلوماسـية     
للدول اليت ترعى مـصاحل بلـداهنم، أو       ال بالبعثات الدبلوماسية    كازاخستان، احلق يف االتص   

   .باملنظمات الدولية املعنية حبمايتهم
حدود بلدهم،   ويتحمل مواطنو مجهورية كازاخستان، الذين يرتكبون جرائم خارج            -٦٨ 

ـ      املسؤولية اجلنائية عن أفعاهلم مبوجب القانون اجلنائي         ال لكازاخستان، إذا كانت تلك األفع
. فيها، وإذا مل حياكموا عليها يف دولـة أخـرى          تشكل جرمية يف إقليم الدولة اليت ارتكبت        
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هؤالء األشخاص، أن تتجاوز تلك العقوبة احلد األقـصى          جيوز، عند توقيع عقوبة على       وال
ويتحمل األشخاص عـدميو    . الدولة اليت ارتكبت اجلرمية يف إقليمها      املنصوص عليه يف قانون     

   .املسؤولية اجلنائية على ذات األسس اجلنسية 
حقـوق   وشهدت السنوات األخرية إدخال حتسينات ملموسة على تدابري محايـة              -٦٩ 

القضاة يف الوقت احلـايل      وجيري اختيار   . املواطنني يف نظام العدالة، وتعزيز استقاللية القضاء      
ة كازاخستان ومن قـضاة     برملان مجهوري  من قبل جملس القضاء األعلى، املؤلف من نواب يف          

احملكمة العليـا جملـس الـشيوخ يف برملـان مجهوريـة             وحيدد تشكيل   . وسياسيني حمنكني 
اخلطوات اهلامة يف تطوير نظام القضاء يف إدخال حماكم احمللفني           ومتثلت إحدى   . كازاخستان

   .املتخصصة واحملاكم 
يـة الـيت صـدقت عليهـا        وألغراض كفالة التطبيق الفعال ملعايري الصكوك الدول         -٧٠ 

العملية باحملاكم، أصدرت احملكمة العليا جلمهوريـة كازاخـستان،          كازاخستان يف املمارسة    
تطبيق مجهورية كازاخستان ملعايري االتفاقيات  بشأن "  تنظيمياً، قرارا٢٠٠٨ًيوليه / متوز١٠ يف

دولية اليت انضمت إليها    ال وُيلزم ذلك األمر القضاة باالسترشاد بأحكام االتفاقيات        . "الدولية
   . ال يتجزأ من القوانني السارية يف إقليمهامجهورية كازاخستان، واليت تشكل جزءاً

  ١٢ املادة    
اإلصالحات اهلامـة    نفذت مجهورية كازاخستان يف السنوات األخرية جمموعة من            -٧١ 

   .والتسجيل الرامية إىل حتديث األسس القانونية املنظمة إلجراءات القيد 
كـانون    ١٢وعلى الصعيد التشريعي، حدد قانون مجهورية كازاخستان املـؤرخ             -٧٢ 

األشـخاص الطبيعـيني     بشأن نظام استعراض الطلبات املقدمة مـن        "،  ٢٠٠٧يناير  /الثاين
   .األشخاص وطريقة تسجيلها وقيدها ، نظام استالم الطلبات اليت يقدمها أولئك "واالعتباريني

 ١٢املـؤرخ     ٨٣ب االدعاء وهيئات الشؤون الداخلية األمر رقـم         ويطبق يف مكات     -٧٣ 
باستالم الطلبـات والتقـارير      بشأن اعتماد التعليمات املتعلقة     "،  ٢٠١١سبتمرب عام   /أيلول

واحلوادث وتسجيلها وقيـدها، بطرائـق       والشكاوى وغريها من املعلومات املتعلقة باجلرائم       
، ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان  ١٠ املؤرخ   ٢٢٥ألمر رقم   وا ،  "تشمل استخدام النظم اإللكترونية   

املتعلقة باستعراض الطلبات املقدمة مـن األشـخاص الطبيعـيني           بشأن اعتماد التعليمات    "
فيها، واستقبال املواطنني يف هيئـات الـشؤون الداخليـة جبمهوريـة             واالعتباريني والبت   

   ."كازاخستان
أعـاله   ملدرجة يف القائمة املـشار إليهـا        وتتيح اإلجراءات التنظيمية والتعليمات ا       -٧٤ 

   .الوقت املناسب اإلمكانية الكاملة لرصد الطلبات وقيدها، وتكفل كذلك استعراضها يف 
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مجهوريـة   وباإلضافة إىل ذلك، يعمل مببادرة مـن وزارة الـشؤون الداخليـة يف                 -٧٥ 
البـشر، علـى    ب ، اخلط اهلاتفي الساخن ملكافحـة االجتـار         ٢٠٠٩كازاخستان، منذ عام    

 غري احلكوميـة، الـيت      "األزمات احتاد مراكز   "، الذي تتوىل تشغيله منظمة      "١١٦١٦" الرقم
كازاخستان يف إطار املذكرة املوقعة بينهما يف        تعمل مع وزارة الشؤون الداخلية يف مجهورية        

   .٢٠٠٨ عام
بـشأن   ات  إفـاد ( مكاملة من املواطنني     ١ ٠٠٠ويتلقى اخلط الساخن كل عام حنو          -٧٦ 

   ).حاالت االجتار بالبشر واخلطف، وغريها
احلـق يف    وهبذه الطريقة، تكفل الدولة لكل شخص يقع ضحية االختفاء القـسري               -٧٧ 

   .تقدمي طلب، وتكفل النظر الفوري يف الطلب بال حتامل
واحلقـوق   وترد األحكام املتعلقة بنظام تدابري محاية احلياة والـصحة واملمتلكـات               -٧٨ 
اإلجراءات اجلنائية وأسـرهم     لقانونية واملصاحل اليت توفرها الدولة لألشخاص املشاركني يف         ا

التدخل غري املشروع يف سـري احملاكمـات         وأقارهبم، بغرض ضمان سالمتهم، وهبدف منع       
، ٢٠٠٠يوليـه   / متوز ٥جلمهورية كازاخستان املؤرخ     اجلنائية، يف قانون اإلجراءات اجلنائية      

   ."الدولة لألشخاص املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية ية اليت توفرها بشأن احلما"
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية كازاخستان الـضمانات         ١٠٠وحتدد املادة      -٧٩ 

الدولة للشهود واملشتبه فيهم وغريهم من األشـخاص املـشاركني يف            اإلجرائية اليت توفرها    
   :على النحو التايل هم وأقارهبم، احملاكمات اجلنائية وأفراد أسر

يصدر  أن توجه اهليئة اليت تباشر إجراءات الدعوى اجلنائية حتذيراً إىل الشخص الذي              •
وقوعـه   كانية  عنه التهديد بالعنف أو بأية أفعال أخرى حيظرها القانون اجلنائي، بإم          

  ؛حتت طائلة القانون
  ضع للحماية؛تقييد الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالشخص اخلا •
  ضمان سالمته الشخصية؛ •
، على حنـو حيـول دون اسـتخدام         )املشتبه فيه (اختيار تدابري وقائية بشأن املتهم       •

التخطـيط  (األطراف يف الدعوى اجلنائية أو تنفيذ        العنف ضد   ) التخطيط الستخدام (
   .أعمال إجرامية أخرى حبقهم) لتنفيذ

   :لة حلماية األفرادوبلغ جمموع املوارد اليت خصصتها الدو   -٨٠ 
  تينغي؛ مليون ٢٦ - ٢٠٠٩ عام يف •
  تينغي؛ مليون ٢٨ - ٢٠١٠ عام يف •
  تينغي؛ مليون ٢٩ - ٢٠١١ عام يف •
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  تينغي؛ مليون ٢٦ - ٢٠١٢ عام يف •
  .تينغي مليون ٢٨ - ٢٠١٣ عام يف •

واحلماية الشخصية   وتوفر الدولة للضحايا السكن األسري اآلمن واألغذية واملالبس            -٨١ 
   .ات خاصة للحمايةومعد

أدخلت أحكام   وباإلضافة إىل ذلك، وألغراض منع عرقلة التحقيقات واحملاكمات،            -٨٢ 
   .بشأن املسؤولية اجلنائية املترتبة على ذلك والعقوبات املناسبة هلا

األشكال يف عمـل     وبناء على ذلك، يعاقب الشخص الذي يتدخل بأي شكل من              -٨٣ 
 مرة قـدر احلـد األدىن   ٣٠٠و  ٢٠٠ العدالة، بغرامة تتراوح بني  احملكمة، بغرض عرقلة سري   

   .إىل سنتني، أو بالسجن ملدة مماثلة ملؤشر حساب املرتبات، أو بتقييد حريته ملدة تصل 
املدعني أو احملققني    ويعاقب الشخص الذي يتدخل بأي شكل من األشكال يف عمل              -٨٤ 

وموضوعي يف احلالة، بغرامـة تتـراوح        وكامل  أو املتحرين، هبدف منع إجراء حتقيق شامل        
ملؤشر حساب املرتبات، أو بأداء أشغال عامة ملـدة           مرة قدر احلد األدىن      ٢٠٠ و ١٠٠ بني

   .ساعة، أو بتقييد حريته ملدة تصل إىل سنة واحدة  ٢٤٠ و١٨٠تتراوح بني 
غالل منصبه  ويعاقب الشخص الذي يرتكب األفعال املشار إليها أعاله من خالل است             -٨٥ 

 مرة قدر مؤشر حساب املرتب الشهري، أو بالسجن         ٧٠٠ و ٥٠٠تتراوح بني    الرمسي بغرامة   
احلرمان من احلق يف شغل مناصـب حمـددة أو االشـتغال         مدة تصل إىل ثالث سنوات مع       

   .بأعمال معينة لفترة مماثلة، أو بدون حرمان

  ٢٠ و١٨ و١٧ املواد    
وإعماهلا ومحايتـها    سان واحلريات األساسية واحترامها     يشكل االعتراف حبقوق اإلن      -٨٦ 

ويشكل انتهاك هذه احلقوق . كازاخستان  عليها يف دستور مجهورية  أساسية منصوصاًأحكاماً
بإنفاذ القانون، أو من خالل إساءة استعمال السلطة، على          من قبل العاملني يف هيئات خمتصة       

 ن االحتجاز بصورة غري مشروعة، جتـاهالً      على شخص أو وضعه ره     حنو يؤدي إىل القبض     
   . ألحكام الدستوروصارخاً  نابياً

 ١٣ كازاخستان املؤرخ  للمجلس الدستوري جلمهورية ٢وحدد القرار املعياري رقم    -٨٧ 
 للمفهـوم الدسـتوري     ينبغي، وفقاً  ، مسألة قانونية هامة تتمثل يف أنه        ٢٠١٢أبريل  /نيسان

 قصرية  "القسرية" على أنه يشمل التدابري      "األشخاص القبض على   "والقانوين، أن يؤخذ تدبري     
اهليئات احلكومية املختصة واملسؤولون وغريهم من األشخاص اآلخرين،         األجل، اليت تنفذها    

ال  إىل القانون وبالطريقة احملددة فيه، واملتمثلة يف تقييد احلرية الشخصية لألفراد ملـدة                استناداً
الدعاوى اجلنائيـة    أجل منع حدوث خرق للقانون أو لضمان إقامة          ساعة، من    ٧٢تتجاوز  

   .طابع قسري واملدنية واإلدارية، وكذلك لتيسري اختاذ تدابري أخرى ذات 
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بدون أمـر مـن      احتجاز األشخاص   "وتعين العبارة الدستورية اليت مفادها أنه جيوز           -٨٨ 
قضائي بـشأن تطبيـق تـدابري        ار   أنه جيب أن يصدر قر     " ساعة ٧٢احملكمة ملدة ال تتجاوز     

عليها القانون حبق الشخص املقبوض عليه       االعتقال واالحتجاز واختاذ أية تدابري أخرى ينص        
   .احملددة، أو إطالق سراحه يف غضون فترة ال تتجاوز تلك املدة 

أن حيدد اجلهاز  وأشار اجمللس الدستوري جلمهورية كازاخستان كذلك، إىل أنه جيوز    -٨٩ 
   ).ساعة  ٧٢يف حدود فترة (تشريعي مدة أقل من ذلك الختاذ قرار ال
حلظة تقييـد    ويف حالة القبض على أحد املواطنني، يبدأ حساب مدة احتجازه منذ               -٩٠ 

تسليمه إىل إحدى هيئـات      حرية حركته، أي وضعه رهن احلبس القسري يف مكان حمدد أو            
اخلارجي، وكلـها تـدابري مقيـدة للحريـة       الشؤون الداخلية أو احتجازه مبعزل عن العامل   

حماضر اعتقال األشخاص الوقت الفعلي للقـبض        وجيب أن يدرج يف     . الشخصية للمواطنني 
   .الساعة والدقيقة عليهم بدقة تصل إىل حتديد 

القـبض أو    احلق يف معرفة هوية من ينفذون علـيهم أوامـر   وميلك املواطنون أيضاً     -٩١ 
املعلومات الـيت توضـح       ذلك، ميلك املواطن احلق يف احلصول على         وعالوة على . االعتقال

خدمات حمام، ويف إجـراء مكاملـة        أسباب القبض عليه أو اعتقاله، واحلق يف احلصول على          
مكان وجوده، واحلق يف التواصل مع العـامل         هاتفية واحدة إلبالغ األقارب واألصدقاء عن       

   .اخلارجي
دقيقة حلاالت   ستوري جلمهورية كازاخستان حدود زمنية      وبذلك، وضع اجمللس الد      -٩٢ 

   .احملكمة احتجاز األشخاص اليت ال تتطلب احلصول على موافقة من 
أو الشخص   وُحددت طريقة إخطار األقارب مبكان وجود الشخص املقبوض عليه،             -٩٣ 

   .انكازاخست  من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية ١٣٨املعتقل، مبوجب املادة 
الداخلية بسجالت  وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون على أن حتتفظ هيئات الشؤون       -٩٤ 

تتحقق من األسس الـيت يـستند    لقيد استالم األشخاص، حتت إشراف مكاتب االدعاء اليت   
تلك اهليئـات، وتـستعرض الـشكاوى        إليها وجود األشخاص الذين جيري تسليمهم إىل        

األشخاص يف زنازين مرافق احلبس املؤقت يف سجالت         ات احتجاز   وتقيد أوق . وااللتماسات
   .تلك املرافق

يف زنـازين    ويف حالة اكتشاف وجود إصابات جسدية على األشخاص احملتجزين             -٩٥ 
اإلصالحية، وكـذلك عنـد      مرافق االحتجاز املؤقت ولدى هيئات التحقيق ويف املؤسسات         

 إخطار  إصابات جسدية هبم، يصبح إلزامياً     اق  تقدمي شكاوى من أولئك األشخاص بشأن إحل      
   .غضون يوم واحد مكاتب االدعاء بتلك الوقائع يف 

املتهم بارتكاب   وحددت الشروط العامة لطول فترة احتجاز الشخص املشتبه فيه أو              -٩٦ 
املـشروعة، وكـذلك حقـوق       جرمية، ونظام وظروف احتجازه وضمان حقوقه ومصاحله        
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قانون اإلجراءات اجلنائيـة جلمهوريـة       يف مرافق االحتجاز، وفق أحكام      وواجبات العاملني   
بشأن إجراءات  " ١٩٩٩مارس  / آذار ٣٠املؤرخ   كازاخستان، وقانون مجهورية كازاخستان     

، "يف مرافق خاصة تتيح إمكانية عزهلم بصورة مؤقتة عن اجملتمع          وظروف احتجاز األشخاص    
 لوزير الـشؤون    ١٨٢اليت اعتمدت مبوجب القرار رقم      الداخلية ملرافق االحتجاز،     واألنظمة  

النصوص القانونية   ، وكذلك   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩الداخلية جبمهورية كازاخستان املؤرخ      
   .التنظيمية األخرى

   .جرمية ما وال بد من توافر أسس كافية للقبض على الشخص الذي يرتكب    -٩٧ 
اإلجراءات   ارتكابه جرمية أحد تدابري      ويشكل القبض على الشخص الذي يشتبه يف         -٩٨ 

مسألة تطبيق التدبري الوقائي     القسرية اليت تتخذ بغرض التأكد من تورطه يف اجلرمية، وتسوية           
   .املناسب عليه عن طريق اعتقاله

وحيق للهيئة اليت تباشر إجراء التحقيقات اجلنائية احتجاز أي شـخص يـشتبه يف                 -٩٩ 
   :بسببها حلكم بالسجن، إذا توفر أحد الشروط التالية ارتكابه جرمية قد يتعرض 

  إذا قبض على الشخص متلبساً باجلرمية أو بعد ارتكاهبا مباشرة؛ •
مـن   إذا أشار شهود عيان، مبن فيهم الضحايا، بشكل مباشر إىل الشخص على أنه               •

  ارتكب اجلرمية، أو إذا قبضوا عليه بأنفسهم؛
عليها  بسه، اليت يرتديها، أو اليت يعثر       إذا اكتشفت على جسد الشخص أو على مال        •

  يف مرتله، آثار جلية دالة على اجلرمية؛
عندما تشتمل املواد اليت يتم احلصول عليها بصورة مشروعة من خالل التحقيقـات              •

ارتكاب الشخص املعين جرميـة خطـرية أو شـديدة       على بيانات موثوقة تشري إىل      
   .اخلطورة، أو إىل قيامه بالتخطيط هلا

الشخص قد ارتكب   لالشتباه يف أن  كافياًوإذا عثر على بيانات أخرى تشكل أساساً   -١٠٠ 
إذا مل يكن له مكان إقامة دائمة،        جرمية، جيوز إيداعه يف احلبس فقط إذا حاول االختباء، أو           

   .أو إذا تعذر التثبت من هويته
 مـن   ١٥٠   عليها يف املادة     ويشكل االعتقال أحد أشكال التدابري الوقائية املنصوص         -١٠١ 

   .قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية كازاخستان
وينفذ االعتقال كإجراء احترازي فقط مبوافقة احملكمة، ويطبق فقط علـى املتـهم                -١٠٢ 

مدبرة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تزيد على سنتني، ويف حالة  املشتبه يف ارتكابه جرمية 
يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تزيد على ثالث         ملفضي إىل حدوث جرمية     اهتامه باإلمهال ا  

االحترازي على املتهم الذي يشتبه يف       وجيوز يف حاالت استثنائية تطبيق هذا التدبري        . سنوات
   :سنتني، إذا تورطه يف حاالت جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن مدة ال تزيد على 
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  كازاخستان؛ مجهورية إقليم يف مةدائ إقامة مكان له يكن مل •
  هويته؛ من التحقق لتعذر •
  املعين؛ االحترازي التدبري خمالفة له سبقت •
  .حمكمة أو جنائية حتقيقات هيئة من هترب أو االختفاء حاول •

/  آذار ٣٠ مـن قـانون مجهوريـة كازاخـستان املـؤرخ            ٥ و ٤وتنص املادتان      -١٠٣ 
تتيح إمكانية   ز األشخاص يف مرافق خاصة      بشأن إجراءات وظروف احتجا   "،  ١٩٩٩ مارس 

 ملبـادئ   املرافق اخلاصة وفقـاً    ، على أن ينفذ االحتجاز يف       "عزهلم بصورة مؤقتة عن اجملتمع    
القانون ويف الطبيعة اإلنسانية، ويف احترام     القانون، اليت تفترض براءة املواطنني وتساويهم أمام        

لقانون الدويل كـذلك، علـى أالّ تـصحب         ملعايري ا   شرفهم وكرامتهم الشخصية؛ ووفقاً   
تسبيب املعاناة البدنية أو املعنوية لألشخاص احملتجـزين يف تلـك            االحتجاز أفعال يقصد هبا     

   .بسبب اهتامهم بارتكاب جرائم أو االشتباه يف بارتكاهبم هلا املرافق اخلاصة 
   :وتتمثل أسس إيداع األشخاص يف املرافق اخلاصة يف اآليت   -١٠٤ 

 ارتكاهبم يف يشتبه الذين املتهمني حبق احترازي تدبري تنفيذ (التحقيق رهن تجازهماح •
  قضائي؛ قرار مبوجب - )االعتقال رهن وضعهم خالل من جرائم

 -) القبض على الشخص لالشتباه يف ارتكابه جرمية      (إيداعهم يف مرافق احتجاز مؤقت       •
ـ  (القبض حمقق أو متحرٍ      حيث يقوم بإعداد حمضر      شتبه فـيهم واملتـهمون     يودع امل

االعتقال، يف مرافق االحتجاز     واملدانون، الذين تطبق عليهم تدابري احترازية عن طريق         
التحقيـق   املؤقت مبوجب أوامر قاضية، يف حالة تعذر نقلهم إىل مرافق االحتجاز رهن             

  ؛)و عدم وجود وسائل اتصال مناسبةبسبب بعد املسافة أ
 -) اإلداري لالعتقـال  اخلاضـعني  األشخاص (صةخا استقبال أماكن يف إيداعهم •

  م؛باعتقاهل قضائي قرار مبوجب
األشخاص الذين ليس لديهم مكـان إقامـة   (إيداعهم يف مرافق لالستقبال والتوزيع     •

مبوجب قرار من إحدى هيئات الشؤون الداخلية ومبوافقة   -) وثائق هوية) أو(حمدد و
   .قضائية

، ١٩٩٩  مـارس   / آذار ٣٠ من قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ       ٦وتنص املادة      -١٠٥ 
إمكانية عزهلم بـصورة     بشأن إجراءات وظروف احتجاز األشخاص يف مرافق خاصة تتيح          "

املرافق اخلاصة حبقوقهم وحرياهتم،      على أن يتمتع األشخاص احملتجزون يف        "مؤقتة عن اجملتمع  
املواطنني، مع بعض القيود املنصوص عليهـا يف    واجبات مثل سائر   وأن تفرض عليهم كذلك   

   .دستور البلد وقوانينه
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املـودعني يف    ويتمتع بذات احلقوق واحلريات األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية            -١٠٦ 
مجهورية كازاخستان، ما    املرافق اخلاصة، وتفرض عليهم كذلك واجبات مثل سائر مواطين          

وقوانينها، ويف املعاهدات الدولية الـيت        يف دستور مجهورية كازاخستان      مل يرد خالف ذلك   
   .صدقت عليها كازاخستان

 /آذار  ٣٠ من قانون مجهورية كازاخـستان املـؤرخ         ٧ من املادة    ٤وتلزم الفقرة      -١٠٧ 
خاصة تتيح إمكانية    بشأن إجراءات وظروف احتجاز األشخاص يف مرافق        "،  ١٩٩٩ مارس

عن الدعوى اجلنائية، بإخطـار       الشخص أو اهليئة املسؤولة      "قتة عن اجملتمع  عزهلم بصورة مؤ  
 ١٢أو بتغيري مكان االحتجاز، يف غضون        أقرباء املشتبه فيهم أو املتهمني مبكان احتجازهم،        

   .اجلنائية جلمهورية كازاخستان  ألحكام قانون اإلجراءات ساعة، وفقاً
احتجـاز   ملرافق االحتجاز السابق للمحاكمة نظـام       وحتدد أحكام اللوائح الداخلية        -١٠٨ 

واستالم وتسليم الطرود  املشتبه فيهم واملتهمني، مبا يف ذلك توفري احتياجاهتم املادية واملعيشية،      
والتحويالت النقدية، وإحالة املقترحـات      والرسائل، واستالم وإرسال الربقيات واخلطابات      

كن العبادة، وتوفري اخلدمات الصحية ولوازم النظافة       أما والطلبات والشكاوى، والذهاب إىل     
ممارسة رياضة املشي بشكل يومي، وتنظيم الزيـارات، وكفالـة           الصحية، وإتاحة إمكانية    

فيهم واملتهمني واخلاضعني للمحاكمة يف أنشطة التحقيقـات وجلـسات           مشاركة املشتبه   
واملـسؤولني   تهمني مع املـديرين     احملاكمات، وإجراء املقابالت الشخصية للمشتبه فيهم وامل       

   .املختصني يف أماكن احتجازهم
   .نظام العقوبات ومن عالمات االلتزام مببادئ وأحكام االتفاقية كفالة استقاللية عمل    -١٠٩ 
وزارة الـشؤون    وهكذا، وعلى الرغم من إحالة اإلشراف على املرافق املذكورة إىل              -١١٠ 

اإلصـالحية جبهـازه اإلداري      ان، احتفظ نظام املؤسـسات      الداخلية يف مجهورية كازاخست   
على املستوى الوطين، ويف اإلدارات احمللية   يف اللجنة املعنية بنظام تنفيذ العقوبات      املستقل ممثالً 

   .التابعة هلا على مستوى احملافظات
كتمل كازاخستان، ا وألغراض حتسني فعالية نظام املؤسسات اإلصالحية يف مجهورية    -١١١ 

، الـذي اعتمـد     ٢٠٠٩-٢٠٠٧   تنفيذ برنامج مواصلة تطوير النظام للفترة        ٢٠٠٩يف عام   
، الصادر عن حكومة مجهوريـة      ٢٠٠٧أغسطس  /آب  ٦ املؤرخ   ٦٧٣مبوجب املرسوم رقم    

   .كازاخستان
تنفيذ العقوبات،   ويتمثل هدف الربنامج يف حتسني ظروف االحتجاز يف مرافق نظام              -١١٢ 

العمل، وغري ذلك من التدابري اليت       م املايل والتقين واخلدمات الطبية، وتوفري فرص        وتوفري الدع 
   . بليون تينغي٣,١خصص لتنفيذها أكثر من 

ومرفقني لالحتجاز    مؤسسات إصالحية    ٤وجرت يف إطار ذلك الربنامج إعادة بناء           -١١٣ 
   . مؤسسة٤٨ مبىن يف ١٣٤رهن التحقيق، وترميم 
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تطـوير نظـام     ، وافقت حكومة مجهورية كازاخستان على برنامج        ٢٠١٢ويف عام   -١١٤ 
   ).بكلمة الربنامج يشار إليه فيما يلي  (٢٠١٥-٢٠١٢املؤسسات اإلصالحية للفترة 

   :وتقرر أن تضمَّن يف الربنامج يف األجل املتوسط جمموعة تدابري إضافية ترمي إىل   -١١٥ 
سسات العالجية والوقائية لنظـام تنفيـذ       توفري املعدات الطبية واألدوية ولوازم املؤ      •

  العقوبات؛ 
العمل على إجياد حل ملسألة بناء مرافق لعالج مرضى السل، عالوة علـى إنـشاء                •

  ؛ج الطبيعي واجلراحي ملرضى السلوحدات على أساس األقسام احلالية للعال 
إنشاء نظام لرصد وتقييم حالة املخدرات يف املؤسسات اإلصالحية، عـالوة علـى              •

املرافق على أسس تقدمي املشورة وتوفري احملفـزات         دريب األطباء النفسيني يف تلك      ت
   . عن تعاطي املخدرات، وما إىل ذلكاإلقالعبشأن 

يف مرافـق    وجيري العمل على إجياد حل ملسألة توفري ظروف آمنة والئقة لالحتجاز               -١١٦ 
القواعد النموذجيـة الـدنيا       مع   قضاء املرحلة االبتدائية من احلبس والسجن، على حنو يتسق        

   .ملعاملة السجناء
االحتجاز والسجون  وتنفذ بصورة منتظمة الرقابة على ظروف احلياة يف مجيع أماكن            -١١٧ 

   .مبشاركة ممثلني عن املنظمات غري احلكومية
حلقـوق   واعتمد، مع مراعاة املعايري والتوصيات الصادرة عن املؤسـسات العامـة               -١١٨ 

بـشأن  "،  ٢٠١٠  ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩ن، قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ      اإلنسا
جلمهورية كازاخـستان، بـشأن      إدخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية        

احتجاز األشخاص يف مرافق خاصة تتـيح        املسائل املتعلقة بترسيخ أسس إجراءات وظروف       
، الذي ينص على تطبيق نظام للرقابة العامـة علـى   "تمعاجمل إمكانية عزهلم بصورة مؤقتة عن    

يف املرافق اخلاصة التابعة هليئات الشؤون الداخلية، من أجل املـساعدة            األشخاص احملتجزين   
حقوقهم وكفالة مصاحلهم املشروعة يف ظروف االحتجاز، وتـوفري خـدمات            على إعمال   

   .فيه والتعليم هلمالرعاية الصحية ولوازم النظافة الصحية وخدمات التر 
 ٧٠٢  وجرى، يف إطار تنفيذ التعديالت التشريعية اليت نص عليها املرسـوم رقـم                 -١١٩ 

كازاخستان، اعتماد أنظمة    ، الصادر عن حكومة مجهورية      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤املؤرخ  
ليـات  ويف العاصمة، من أجل تنفيـذ عم       تشكيل جلان الرقابة العامة يف املناطق واملدن اهلامة         

   .الرقابة يف املرافق اخلاصة
اخلاصة ويف إجراء    ومتنح هذه األنظمة اللجان احلق يف الوصول دون عائق إىل املرافق               -١٢٠ 

بشأن انتهاك حقوقهم ومـصاحلهم      مناقشات مع الرتالء فيها واستالم التماساهتم وشكاواهم        
   .املشروعة
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خاصـة وهيئـات     انات إىل إدارات املرافق     ، ألعضاء تلك اللجان تقدمي بي     وحيق أيضاً    -١٢١ 
   .لألشخاص احملتجزين يف تلك املرافق االدعاء، بشأن املسائل املتصلة باحلقوق واملصاحل املشروعة 

املنظمـات غـري     وشكِّلت يف مجيع مناطق البلد جلان رقابة عامة تضم ممثلني عـن                -١٢٢ 
   .ن عملهااحلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، وباشرت تلك اللجا

ملرافق االحتجاز    للوائح تنظيم عمل األقسام املعنية بالسجالت اخلاصة         ويتعني، وفقاً    -١٢٣ 
الداخليـة جبمهوريـة     رهن التحقيق، التابعة تنفيذ لنظـام العقوبـات يف وزارة الـشؤون             

/  تـشرين األول   ١٩   املـؤرخ    ٥٦٥كازاخستان، اليت اعتمدت مبوجـب القـرار رقـم          
كازاخستان، إعداد ملفات خاصة جلميع  لوزير الشؤون الداخلية يف مجهورية ، ٢٠١٢ أكتوبر

لتودع فيها وثائق احملاضر اخلاصة بكل شخص من املشتبه  األشخاص احملتجزين يف تلك املرافق 
   .فيهم واملتهمني

ت احملاكم وهيئا  وجتوز إحالة امللفات الشخصية للمدانني واملشتبه فيهم واملتهمني إىل             -١٢٤ 
   .االدعاء

 للقانون، باطالع املدانني على ما يوجـد يف         ويسمح يف بعض احلاالت احملددة وفقاً        -١٢٥ 
   .نسخ األحكام وقرارات احملاكم، باإلضافة إىل بياناهتم الشخصية ملفاهتم الشخصية من 

  ١٩ املادة    
لبيانـات  ا بـشأن   " ٢٠١٣مايو  / أيار ٢١ينظم قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ         -١٢٦ 

   .ومعاجلتها ومحايتها  املسائل املرتبطة جبمع البيانات الشخصية "الشخصية ومحايتها
البيانـات    من هذا القانون على أن مسؤولية اإلشراف على سرية           ١١وتنص املادة      -١٢٧ 

والعاملني على حفظها،  الشخصية غري املتاحة للجمهور تقع على عاتق أصحاب هذه البيانات     
إليها، من خالل االلتـزام مبتطلبـات        شخاص اآلخرين، الذين جيوز هلم الوصول       وكذلك األ 

   .ممثله القانوين، أو توافر أسباب قانونية أخرى حظر نشرها دون موافقة الشخص املعين أو 
غري املتاحـة   يضاف إىل ذلك، أن األشخاص الذين يطّلعون على البيانات الشخصية         -١٢٨ 

العمل كـذلك، ملزمـون     أو لضرورة عمل، ومن خالل عالقات       للجمهور، ألسباب مهنية  
   .بضمان سريتها

البيانـات   وينص قانون اإلجراءات اجلنائية لكازاخستان على حظر الكشف عـن              -١٢٩ 
   .املتعلقة بالتحقيقات والتحريات األولية

بـإذن  وجيوز الكشف عنها للجمهور فقط   . وحيظر إفشاء بيانات التحقيقات األولية       -١٣٠ 
املتحري أو املدعي، يف احلدود اليت يقررون أنه ميكن اإلفصاح عنـها، مـا مل                من احملقق أو    

   .ينتهك احلقوق واملصاحل املشروعة ألشخاص آخرين يتعارض ذلك مع مصلحة التحقيق أو 
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  ٢١ املادة    
ـ    من أنظمة حفظ واستخدام األنواع املختلفة من         ٢٢تنص الفقرة      -١٣١  ة، امللفات اخلاص

 للمـدعي العـام   ٢٠٠٤  بريـل  أ/ نيـسان ٢٩ املؤرخ  ٢٣اليت اعتمدت مبوجب األمر رقم      
أحـد احملكـومني أن توجـه إدارة          عن   اإلفراججلمهورية كازاخستان، على أنه يتعني عند       

ويتعني .  إىل اهليئة احمللية املختصة    إخطاراً) التحقيق مرفق االحتجاز رهن    (املؤسسة اإلصالحية   
يف منطقة أخرى، توجيه نسخة إضافية من اإلخطار إىل اهليئـة      م على الشخص    يف حالة احلك  

   .املنطقة اليت توجد فيها اجلهة اليت أصدرت احلكم احمللية املختصة يف 
مـرتني يف    وألغراض كفالة اإلفراج عن الشخص احملكوم يف الوقت احملدد، جيـري               -١٣٢ 

التحقق من املعلومـات     يوليه،  /يناير ومتوز /السنة، يف أول يوم عمل من شهري كانون الثاين        
امللفات الشخصية، مبضاهاهتا مع البيانات      املتعلقة بفترة السجن املدرجة يف الوثائق احملفوظة يف         

رصد فترات العقوبات الصادرة حبق احملكوم علـيهم         املتعلقة مبدة العقوبة املدونة يف بطاقات       
 أوجه خطأ أو غموض يف حتديد فترة العقوبة احملكوم اكتشاف أية وجيب، عند . والرقابة عليها

   .السجني، اختاذ تدابري فورية إلزالتها هبا على 
سابقة له، أو غري     وإذا اكتشفت ديون متبقية على احملكوم، أو عدم تسوية حسابات              -١٣٣ 

   .اإلفراج عنه  لتأخري ذلك من األسباب األخرى، ال جيوز اعتبار ذلك أساساً
داخلي واختاذ  جيب، يف كل حالة يتأخر فيها اإلفراج عن احملكوم عليه، إجراء حتقيق و   -١٣٤ 

   .إجراء ضد الشخص املسؤول عن التأخري
   .ومينح احملكوم الذي يفرج عنه شهادة إفراج بالشكل املتعارف عليه   -١٣٥ 

  ٢٢ املادة    
ـ  ٦تنظَّم عملية منع التصرفات املنصوص عليها يف املادة            -١٣٦  مبوجـب   ن االتفاقيـة،     م

امللفات اخلاصة، اليت     من أنظمة حفظ واستخدام األشكال املختلفة من         ١٨ و ١٤ و ١٣ البنود
 للمدعي العام جلمهوريـة     ٢٠٠٤  أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخ   ٢٣اعتمدت مبوجب األمر رقم     

   .كازاخستان
موعـد   ، يف   وعليه، جيب على إدارة مرفق االحتجاز السابق للمحاكمة أن تقـوم             -١٣٧ 

 أو احملكمة قراراً  ) املتحري(  يتجاوز مخسة أيام عمل بعد إيداع الشخص، الذي اختذ احملقق            ال
اعتقاله، بإعداد ثالث نسخ من بطاقة تـسجيل     بتطبيق تدبري احترازي قسري عليه عن طريق        

   .املختصةومن بطاقة البصمات، وإرساهلا إىل اهليئة اإلقليمية  مفهرسة حسب احلروف األجبدية 
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، جيـب   )احملكوم(  ويف حالة اكتشاف معلومات متضاربة يف الوثائق اخلاصة باملعتقل             -١٣٨ 
بيانات شخصية صحيحة مـستقاة      على إدارة مرفق االحتجاز رهن التحقيق أن تبادر بإعداد          

   .، أو احملكمة)التحري(من هيئة التحقيق 
إصـالحية   سسة اإلصالحية من مؤسـسة      وفيما يتعلق باألشخاص القادمني إىل املؤ        -١٣٩ 

نفسها، جيـب إعـداد    من داخل املنطقة    ) أو من أحد مرفق االحتجاز رهن التحقيق      (أخرى  
أيام عمل إىل اهليئة احمللية املختصة       وإرساهلا يف غضون مخسة     ) املعتقل(مذكرة بشأن احملكوم    

 القانونيـة   اإلحـصاءات نـة   يعد ذلك إىل جل    يف املنطقة املعنية، وجيب أن حتال تلك املذكرة         
   .املدعي العام جلمهورية كازاخستان والسجالت اخلاصة التابعة ملكتب 

   .وتترتب على خمالفة هذه املعايري مساءلة مبوجب القانون   -١٤٠ 

  ٢٣ املادة    
ملتطلبـات    جيري تدريب العاملني يف هيئات الشؤون الداخلية يف اجملال املهين، وفقاً             -١٤١ 

بشأن العمل يف جمال إنفاذ "  ، ٢٠١١يناير / كانون الثاين٦هورية كازاخستان املؤرخ   قانون مج 
   ."القانون

الـسنوات األربـع     وعقدت وزارة الشؤون الداخلية جبمهورية كازاخستان، خالل           -١٤٢ 
 دورة تدريبيـة يف    ١٧كازاخستان،   املاضية، بدعم من سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف         

جمال مكافحة اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر        ز التدريب املعين بتأهيل خرباء يف       مقر مرك 
، التابع ألكادميية وزارة الشؤون الداخلية يف مدينة        )مركز التدريب  يشار إليه فيما يلي بعبارة      (

   . من العاملني يف هيئات الشؤون الداخلية فردا٢٦٥ًشارك فيها  كاراغند، 
حلقـة   ،  ٢٠١٠أبريـل   /ل املثال، عقدت يف مركز التدريب، يف نيسان       وعلى سبي    -١٤٣ 

مبشاركة بعض العاملني    ،  "كيفية جتنب الوقوع ضحية لالجتار واخلطف     " ندوة بشأن    - عمل
بعض التنظيمات غـري احلكوميـة       يف وزارة الشؤون الداخلية مبقاطعة كاراغند، وممثلني عن         

   .وطالب املؤسسات التعليمية العليا
خرباء من املنظمة    ، مبشاركة   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٣ إىل   ١١وعقدت يف الفترة من        -١٤٤ 

كازاخستان، دورة تدريبية، بـشأن      الدولية للهجرة وسفارة الواليات املتحدة األمريكية يف        
، شارك فيها أفراد مـن      "بالبشر وخطف األشخاص   مكافحة اهلجرة غري الشرعية واالجتار      "

   .وشرطة اهلجرة ية قوات الشرطة اجلنائ
احلكومية، عقـد    ، باالشتراك بعض املنظمات غري      وباإلضافة إىل ذلك، جيري سنوياً       -١٤٥ 

املعاهدات الدولية املتعلقة حبمايـة      دورات إلزامية لتثقيف موظفي اهليئات احلكومية يف جمال         
   .حقوق اإلنسان
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بـشأن  "  ،  ٢٠١١ينـاير   /لثاين كانون ا  ٦وُيلزم قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ         -١٤٦ 
أو تعليمات تتعـارض     ، املوظفني الذين يعهد إليهم بتنفيذ أوامر        "العمل يف جمال إنفاذ القانون    

   .جيب أن يوفر هلم احلماية مع القانون بشكل جلي، باالسترشاد بأحكام القانون الذي 
فيذها، جيب عليه أن    ويف حالة شك املوظف يف مشروعية األوامر اليت يتعني عليه تن             -١٤٧ 

. إخطار مكتوب إىل رئيسه املباشر وإىل املسؤول الذي أصدر تلك األوامر            بتقدمي   يقوم فوراً 
 بتنفيذها  الرئيس املباشر يؤيد األوامر، يكون املوظف ملزماً       ويف حالة وصول رد مكتوب من       

ملسؤول الـذي   ويتحمل ا . عليها القانون  ما مل تنطو على إجراءات ذات صلة بأعمال يعاقب          
   .هلا يصدر عنه تأييد األوامر غري القانونية املساءلة املترتبة على تنفيذ املوظف 

  ٢٤ املادة    
االختفـاء    بشأن ضمان حصول ضـحايا       وتتضمن تشريعات كازاخستان أحكاماً      -١٤٨ 

احلـصول تعـويض     القسري على تعويضات عن األضرار اليت تلحق هبم، وكفالة حقهم يف            
إلعادة تأهيلهم على أكمـل      اسب، عالوة على إتاحة الوسائل والظروف املناسبة        عادل ومن 

 رد اعتبارهم ومسعتهم    وضمان رضاهم، شامالً   وجه ممكن، مبا يف ذلك رد حقوقهم وتأهيلهم         
   .الطيبة

كازاخـستان    من قانون اإلجراءات اجلنائيـة جلمهوريـة   ٧٥ومن مث، تكفل املادة     -١٤٩ 
عن اجلرمية، مبـا يف ذلـك    تعويض عن الضرر املادي واملعنوي الناجم   حصول الضحايا على    

اليت يتحملوهنا فيما يتصل باملشاركة      األضرار املذكورة يف االتفاقية، باإلضافة إىل رد النفقات         
   .شاملة تكاليف ممثليهم يف التحقيقات األولية وإجراءات احملاكمة، 

القانونية الالزمة  قيقات اجلنائية مجيع اإلجراءات وجيب أن تتخذ احملاكم وهيئات التح      -١٥٠ 
اليت تلحق هبم بسبب األفعال      إلعادة تأهيل ضحايا االختفاء القسري وتعويضهم عن األضرار         

   .اهليئة اخلاصة اليت تباشر الدعوى اجلنائية ) أو(غري القانونية، مبا يف ذلك هيئة إنفاذ القانون 
نتيجة القـبض    لة عن األذى الذي يلحق باألشخاص       وتصرف هلم التعويضات كام      -١٥١ 

 قسرية أخرى، خـصماً    عليهم أو اعتقاهلم بشكل غري قانوين، أو بسبب أية تدابري احترازية            
. اهليئة اليت تباشر الدعوى اجلنائيـة      على ميزانية الدولة، بغض النظر عن اخلطأ الذي تتحمله          

احلصول على التعويض إىل ورثته وفق ما يـنص          ويف حالة وفاة أحد املواطنني ينتقل احلق يف         
   .عليه القانون

املنظمـات   وجتدر اإلشارة على وجه اخلصوص، فيما يتعلق بكفالة احلق يف تشكيل               -١٥٢ 
ومعرفـة مـصري     واجلمعيات املعنية باملساعدة على كشف مالبسات االختفـاء القـسري           

األنشطة وبـني القواعـد     الشقة بني هذه املفقودين، إىل أن الدولة بصدد اختاذ تدابري لتضييق  
   .واملعايري الدولية
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مشاريع مـشتركة    رابطة مجاهريية من خالل تنفيذ      ٤٢ تعاون بناء مع     ويوجد حالياً    -١٥٣ 
النفـسي واالجتمـاعي    يف شكل خدمات لتوفري املساعدة القانونيـة واملـشورة والـدعم         

   .للمحتجزين رهن التحقيق واحملكومني
األشخاص املودعني   غراض تطوير مؤسسات الرقابة العامة، وتعزيز إعمال حقوق         وأل   -١٥٤ 

تعمل وزارة الشؤون الداخلية منـذ       رهن االعتقال ويف مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة،        
رصد "، على تنفيذ مشروع "ميثاق حقوق اإلنسان"  ، بالتعاون مع املؤسسة العامة ٢٠٠٦عام 

عتقلني واملشتبه فيهم واملتهمني، املـودعني يف زنـازين مرافـق           امل إعمال حقوق األشخاص    
 كامينوغورسـك وتـاراز     -، يف مدن املآيت وأوسـت       "ومراكز الشرطة  االحتجاز املؤقت   

   .وأكتيوبينسك وشيمكنت 
وُشكِّلت يف مجيع مناطق البلد جلان رقابة عامة تضم ممثلني عـن املنظمـات غـري                   -١٥٥ 

   .اإلنسان، وباشرت تلك اللجان عملها  احلكومية املعنية حبقوق

  ٢٥ املادة    
خالل التصديق   برهنت كازاخستان على التزامها بتوفري احلماية الشاملة لألطفال من             -١٥٦ 

 بشأن حظر أسوأ أشكال     ١٨٢  على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
يها، وكذلك الربوتوكول االختياري التفاقيـة      عل عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء      

   .واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 
عن تنفيـذ    ، أعدت مجهورية كازاخستان أول تقرير       ٢٠٠٦يناير  /ويف كانون الثاين     -١٥٧ 

الهلم يف البغـاء ويف     واستغ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال         
   .املواد اإلباحية وقدمته إىل جلنة حقوق الطفل

والتعاون يف   ، صدقت مجهورية كازاخستان عل اتفاقية محاية الطفل         ٢٠١٠ويف عام      -١٥٨ 
   .األطفال يف بلدان أخرى جمال التبين على الصعيد الدويل، اليت متنح احلق يف تتبع مصري 

املدنيـة   ة مسألة االنضمام إىل االتفاقية اخلاصـة باجلوانـب          وبدأ العمل على معاجل      -١٥٩ 
محاية دولية لألطفال    ويتمثل هدف هذه االتفاقية يف كفالة توفري        . لالختطاف الدويل لألطفال  

غري مشروعة، ووضع إجـراءات      من عمليات اخلطف العنيفة ونقلهم أو احتجازهم بصورة         
   .املعهودة  لتأمني عودهتم السريعة إىل بلدان إقامتهم

كازاخـستان   ، وقع رئيس مجهورية كازاخستان قانون مجهوريـة         ٢٠١١ويف عام      -١٦٠ 
جلمهوريـة كازاخـستان     بشأن إدخال تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية         "

تشديد املسؤولية اجلنائية على مـرتكيب       ، الذي ساهم كثرياً يف      "املتعلقة حبماية حقوق الطفل   
   .هاك احلرمة اجلنسية للقاصرينجرائم انت
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على نـشر    شأ مبوجب تشريعات مجهورية كازاخستان مسؤولية إدارية وجنائية         نوت   -١٦١ 
معلومات ومـواد متجـد    مواد ومنتجات إعالمية يف إقليم مجهورية كازاخستان حتتوي على       

   .القسوة وأعمال العنف واملواد اإلباحية وتدعو إليها
كازاخـستان   الشؤون الداخلية الرقابة على تنفيذ تشريعات مجهورية        وتتوىل وزارة      -١٦٢ 

ويشمل ذلك العنف املـرتيل      أو شهود اجلرائم،    /فيما يتعلق بضمان محاية األطفال الضحايا و      
   .واالجتار واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختفاء القسري 

ـ      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩ويف     -١٦٣  كازاخـستان،   ة  ، ومبوجب أمر من رئيس مجهوري
، ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة   اعتمد مفهوم تطوير نظام عدالة األحداث يف مجهورية كازاخستان          

 الصادر ١٠٦٧، مبوجب املرسوم رقم ٢٠٠٨  نوفمرب / تشرين الثاين١٨واعتمدت كذلك، يف 
   .كازاخستان، خطة العمل املتعلقة بتطبيق ذلك املفهوم عن حكومة مجهورية 

اختصاص قـضائي    م األحداث عملها بنجاح، باعتبارها حماكم ذات        وتواصل حماك    -١٦٤ 
املتصلة باجلرائم الـيت يرتكبـها       متعدد األوجه، ال يقتصر عملها فقط على الدعاوى اجلنائية          

  حلقوقهم، بل تشمل أيـضاً  مباشراًانتهاكاً األحداث والدعاوى اجلنائية املتصلة جبرائم تشكل     
حقوق الوالدين وإعادهتا   ) تقييد(إقامة الطفل، وسحب     ديد مكان   القضايا املدنية املتصلة بتح   

؛ )رعايتـهم (واملنازعات الناشئة عن حضانة القاصرين والوصاية عليهم         هلم، وقضايا التبين؛    
أو  التعدي على حقوق القاصرين وعدم قيام الوالدين،        (املتعلقة باملخالفات اإلدارية     والدعاوى  

ارتكـاب خمالفـة     اية القاصرين، وحض شخص قاصر على       من ينوب عنهم، بواجبات رع    
   .وأشياء أخرى) إدارية

القانونية الدوليـة    وتستند تشريعات كازاخستان املتعلقة باألطفال إىل أهم الصكوك            -١٦٥ 
   .احلكومة املتصلة باألطفال لألمم املتحدة، اليت حتتوي على املتطلبات األساسية لسياسات 

الـشرف   ني أشد حقوق الطفل أمهية، مثل احلق يف احلياة ويف محايـة             وتكفل القوان    -١٦٦ 
االجتماعي، واخلدمات   والكرامة، وضمان األمن الشخصي، واإلسكان، والتعليم، والضمان        

   .واستقاء القيم الثقافية، وغري ذلك االجتماعية، والرعاية الصحية، واملساعدة الطبية، 
، "واألسـرة  ) احلياة الزوجيـة  (بشأن الزواج   "ستان  وتكفل قوانني مجهورية كازاخ      -١٦٧ 
بشأن "، و "الدولة املتعلقة بالشباب   بشأن سياسة   "، و "بشأن حقوق الطفل  "، و "بشأن التعليم "و

بشأن الوقاية من جنوح األحداث ومنع إمهـال        "و ،  "إعانات الدولة لألسر اليت لديها أطفال     
، "ذات السمة األسرية وبيـوت الـشباب      بشأن بيوت األطفال    "و ،  "األطفال والتخلي عنهم  

   .صكوك محاية حقوق األطفال ومصاحلهم وغريها من 
   .وجيري بانتظام استكمال وحتديث األسس القانونية يف البلد   -١٦٨ 
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، سن جمموعة القوانني التشريعية التالية، اليت تتضمن ُنهج جديدة          ٢٠١٣وشهد عام      -١٦٩ 
أليتام، وهتدف إىل حتسني أوضـاع األطفـال ومحايـة          حقوق األطفال ا   جتاه مسائل محاية    

   :حقوقهم
 بشان" ٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ١٤ املؤرخ كازاخستان مجهورية قانون  -١  

  ؛"الدولة من ممول عام تعليم نظام
 يشأن" ٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ١٤ املؤرخ كازاخستان مجهورية قانون  -٢  
 املتعلقـة  كازاخـستان  جلمهورية التشريعية اننيالقو بعض على وإضافات تعديالت إدخال
  ؛"الدولة من املمول العام التعليم نظام مبسائل

يشأن إدخال  "   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٤قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٣   
كازاخستان املتعلقـة مبـسائل      تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية        

  ؛"الضمان االجتماعية
بشأن إدخال  "   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٥قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٤   

كازاخستان املتعلقـة مبـسائل      تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية        
  ؛"اخلدمات العامة

بشأن إدخـال   "   ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٥   
كازاخستان املتعلقـة مبـسائل       بعض القوانني التشريعية جلمهورية      تعديالت وإضافات على  

  ؛"حتسني تقدمي املساعدة القانونية اليت تكفلها الدولة
بشأن إدخـال   "   ٢٠١٣يوليه  / متوز ٤قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ        -٦   

ائل كازاخستان املتعلقـة مبـس     تعديالت وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية        
  ."رعاية الوالدين يف احلصول على مسكن إعمال حق األطفال األيتام واألطفال الذين يفقدون 

/  تـشرين الثـاين  ١٣باإلضافة إىل ذلك، صـدقت مجهوريـة كازاخـستان، يف         -١٧٠ 
   .املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال ، على االتفاقية ٢٠١٢ نوفمرب

أحكـام هـذه      العمل على حتديد اهليئة املختصة املسؤولة عن تنفيـذ           وجيري حالياً    -١٧١ 
   .االتفاقية

   .العمل وجيري حتديث التشريعات املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل يف    -١٧٢ 
 /تشرين الثاين   ٢٣وبناء على ذلك، أدخلت يف قانون مجهورية كازاخستان املؤرخ             -١٧٣ 

القوانني التشريعية جلمهوريـة     عديالت وإضافات على بعض     دخال ت إبشأن  " ٢٠١٠نوفمرب  
، على حنـو  "االستغالل االقتصادي للطفل"   مفهوم  "كازاخستان املتعلقة حبماية حقوق الطفل    

   .االستغالل االقتصادي يكفل حق الطفل يف احلماية من 
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جلنائيـة  ا ووضعت هذه القوانني قيوداً على عمل األطفال ونصت على املـسؤولية               -١٧٤ 
تضر بنمـو األطفـال      واإلدارية املتعلقة باالستغالل يف أسوأ أشكال عمل األطفال، اليت قد           

   .البدين، وتقلل فرص حصوهلم على تعليم جيد
تعـديالت   بـشأن إدخـال     "، اعتمد قانون مجهورية كازاخستان      ٢٠١٣ويف عام      -١٧٥ 

بإنشاء آليـة وقائيـة      ن املتعلقة   وإضافات على بعض القوانني التشريعية جلمهورية كازاخستا      
. "القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة       وطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة         

. مستقلة للرقابة على السجون وأماكن االحتجـاز       ويتمثل هدف هذا القانون يف توفري آلية        
ؤسـسات التعليميـة اخلاصـة      مراكز هتذيب القاصرين وامل    وختتص بالزيارة، وفقاً للقانون،     

   .املنحرف لألطفال ذوي السلوك 
محاية األطفـال   بشأن "، صيغ مشروع قانون مجهورية كازاخستان   ٢٠١٢ويف عام      -١٧٦ 

بشأن إدخال "مجهورية كازاخستان     ومشروع قانون    "من املعلومات الضارة بصحتهم ومنوهم    
تعلقة حبماية األطفال مـن املعلومـات       التشريعية امل  تعديالت وإضافات على بعض القوانني      

   ."الضارة بصحتهم ومنوهم
التـشريعية   ويهدف مشروعا القانونني املذكورين إىل تنفيذ معايري عدد من القوانني              -١٧٧ 

املعلومات املتاحة للقاصرين،    جلمهورية كازاخستان اليت تكفل الضمانات القانونية لتوفري أمن         
األطفال، وحتمِّل املؤسـسات واألفـراد       نتجات اإلعالمية بني    وحتدد شروط ونظام تداول امل    

   .للقاصرين مسؤولية ضمان أمن املعلومات املتاحة 
جلمهوريـة   ، تقدمي مشروعني جديدين للقانون اجلنـائي         أيضاً ٢٠١٣وشهد عام      -١٧٨ 

لنظر فيهما، إىل الربملان ل   كازاخستان وقانون مجهورية كازاخستان املتعلق باملخالفات اإلدارية        
واملخالفات القانونيـة املرتكبـة ضـد        هبدف تعزيز املسؤولية اجلنائية واإلدارية عن اجلرائم        

   .األطفال
وتتعاون املؤسسات الرمسية مع منظمات اجملتمع املدين يف العمل على تطبيق سياسـة               -١٧٩ 

ك االنتحاري  جنوح األحداث ومنع إمهال األطفال وتشردهم، ومنع السلو        منهجية للحد من    
   .والعنف يف معاملتهم واستغالهلم يف العمل لدى األطفال، والوقاية من القسوة 

تـشرد    بغـرض منـع      "الطريق إىل املدرسة  "وجيري تنظيم املناسبة اخلريية الرمسية         -١٨٠ 
وتقـدمي املـساعدة     القاصرين وتعرضهم لإلمهال، وللحد من انقطاع األطفال عن الدراسة          

   . اليت ال تتمتع باحلماية االجتماعيةألطفال األسر
وجرى حىت اآلن، يف إطار هـذه املناسـبة اخلرييـة، تقـدمي املـساعدة ألكثـر                    -١٨١ 
   . طفل، بقيمة تزيد على بليوين دوالر٣٠٠ ٠٠٠ من 
، ٢٠١٣ويف عـام     . "األطفال يف ليل املدينة   "وتنظم كل ثالثة أشهر محلة للبحث عن           -١٨٢ 

الداخلية محالت تفتيش على أكثر      وق الطفل بالتعاون مع هيئات الشؤون       نظم مكتب محاية حق   
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 ٦٨٥ يف املنـازل، و     سفلياً  طابقاً ١ ٠٨٣للترفيه، و   مرافق   ٢ ٥٠٥مشلت  ( موقع   ٦ ٢٠٠من  
   ). حمطة للسكك احلديدية، وما إىل ذلك٨٩٥،  ريفياًكوخاً  ١ ٠٢٠مقهى للحاسوب، و

األمـاكن، مـن      طفل قاصر يف تلك      ٣ ٠٠٠وكشفت تلك احلمالت عن وجود         -١٨٣ 
 ٣٠٠عشرة مساء، وزهـاء       طفل وجدوا خارج منازهلم بعد الساعة احلادية         ١ ٢٠٠ بينهم

 طفل يف أماكن عامـة      ١ ٥٠٠وجود   قاصر حتت تأثري الكحول واملخدرات، باإلضافة إىل        
   .احلديدية وغريها من األماكن أثناء النهار ومقاهي للحاسوب وحمطات للسكك 

 يف  عـامالً   ١٢منهم  ( حالة استخدام لعمالة األطفال      ١٧٩وكشفت احلمالت عن       -١٨٤ 
 عامل بنـاء،    ٢٠السوق و   يف    عامالً ٥٢ يف جمال غسل السيارات و     ١٨ و  نادالً ١١مطابخ و 

   ). متسوال٦٦ًو
اإلدارية عـن     من العاملني يف جمال التجارة لتحمل املسؤولية          شخصاً ١٢٦وتعرض     -١٨٥ 

احلمالت زيـارات ألسـر      وتضمنت  . اصرين للمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ    بيع الق 
   . أسرة٥ ٥٠٠حمرومة بلغ عددها 

أجل اختـاذ    ووجهت رسائل بشأن نتائج تلك احلمالت إىل إدارات احملافظات، من              -١٨٦ 
ون اللجان املعنية بشؤ   إجراءات ضد املخالفني للقانون، وحبث نتائج احلمالت يف اجتماعات          

   .القاصرين ومحاية حقوقهم
 من  شخصاً  ١ ١٠٦وأسفرت حاالت وجود القاصرين يف املالهي الليلية عن حتمل             -١٨٧ 

واألمهات، للمسؤولية اإلدارية     من اآلباء    ٢ ٨٠٠مالك أماكن الترفيه املذكورة، عالوة على       
   .٢٠١٣يف عام 

 حماضرة بـشأن    ١٠٩ ٠٠٠  ، تقدمي ٢٠١٣ من عام     عشر شهراً  اإلثينوشهدت فترة      -١٨٨ 
للعاملني يف قوات الشرطة واملهـتمني      ) ٢٠١٢ يف عام    ١٠٤ ٠٠٠(خمتلفة   موضوعات قانونية   

مشلت موضوعات متعلقة بتوضيح اجلوانب القانونية حلماية        من العاملني يف أجهزة الدولة املعنية،       
) ٢٠١٢ عام حماضرة يف    ٧٥ ٠٠٠(منها    حماضرة   ٧٤ ٠٠٠حقوق الطفل، وقدمت أكثر من      

   .وسائط اإلعالم من خالل ) ٢٠١٢ يف عام ٢ ٤٠٠ (٤ ٧٠٠يف مؤسسات تعليمية و
األحداث خـالل    للحد من املخالفات القانونية اليت يرتكبها      "العمالة"وتنظم مبادرة      -١٨٩ 

املقيدين يف سجالت هيئـات      العطلة الصيفية، وكذلك من أجل توفري فرص عمل للقاصرين          
   .ةالشؤون الداخلي

جمموعة من   وتنفذ هيئات الشؤون الداخلية، باالشتراك مع اهليئات احلكومية املعنية،             -١٩٠ 
   . فقرية التدابري الرامية إىل محاية حقوق األطفال الذين يعيشون يف أسر 

طفـل، يف     ١٩ ٠٠٠ أسرة فقرية تضم أكثر من       ١٢ ٠٠٠وأسفر ذلك عن إدراج        -١٩١ 
عشر، وجيري تنفيذ أعمال      اإلثين ٢٠١٣لية خالل أشهر عام     سجالت هيئات الشؤون الداخ   
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ومحايتهم من العنف املرتيل ومـن التعـرض       لئك األطفال   ووقائية هتدف إىل حتسني أوضاع أ     
   .للقسوة يف األسرة

استقـصائية   وأجريت، باالشتراك مع ممثلني عن املؤسسات التعليميـة، دراسـات              -١٩٢ 
   .  أسرة فقرية١٠ ٠٠٠لزهاء لألحوال احلياتية والعائلية 

 ١١ ٠٠٠   أسرة فقرية، تـضم زهـاء        ٦ ٦٠٠ومتثلت نتيجة هذا العمل يف حذف          -١٩٣ 
   .طفل، من سجالت هيئات الشؤون الداخلية، نتيجة تعديل أوضاعها

أداء واجباهتم جتاه     من الوالدين من حقوقهم جراء عدم        ٧٣٤وعالوة على ذلك، حرم        -١٩٤ 
   .باإلضافة إىل تعريض أطفاهلم للخطر ، )٢٠١٢ يف عام ٧٨٦ (٢٠١٣يف عام رعاية أطفاهلم، 

اإلداريـة عـن      من الوالدين، أو من يقومون مقامهم، للمسؤولية         ٣ ٩٠٠وتعرض     -١٩٥ 
مجهورية كازاخـستان     من قانون    ١١١املادة  (التقصري يف أداء واجباهتم جتاه رعاية أطفاهلم        

) ٢٠١٢ دعـوى يف عـام       ٢٠(   دعوى جنائيـة     ٣٤ ورفعت   ،)املتعلق باملخالفات اإلدارية  
 مـن  ١٣٧املادة  (أو من يقومون مقامهم      يتعلق بإساءة معاملة األطفال من قبل الوالدين         فيما

   ).القانون اجلنائي جلمهورية كازاخستان
إشراك األطفال   وألغراض التبكري بالوقاية من املخالفات القانونية، جيري العمل على             -١٩٦ 
   .أنشطة مفيدة الشباب من األسر الفقرية واألسر ذات الدخل املنخفض يف و
 قاصر،   ٧٠٠ ٠٠٠، أكثر من ٢٠١٣وبناء على ذلك، مشلت تلك األنشطة يف عام          -١٩٧ 

الشؤون الداخليـة، وأكثـر       من املقيدين يف سجالت هيئات        طفل تقريباً  ٧ ٠٠٠مبن فيهم   
   . من أطفال األسر الفقرية١٦ ٠٠٠ من

 قاصر من أطفال األسـر الفقـرية        ٦ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، يشارك أكثر من          -١٩٨ 
   .الشؤون الداخلية يف أنشطة األندية احمللية املقيدين لدى هيئات 

وألغراض تقدمي املساعدة العملية بشأن خروج القاصرين من حـاالت األزمـات،               -١٩٩ 
سرهم واستمرار بقـائهم يف كنفهـا، يعمـل يف          إحلاقهم بأ  وإجراء الترتيبات املتعلقة بإعادة     

لنظام هيئـات الـشؤون       مركزا لتهذيب سلوك القاصرين، كانت تتبع يف السابق          ١٨ البلد
الداخلية، وكانت تسمى مراكز العزل املؤقت وإعادة تأهيل األحـداث وكفالـة تكـيفهم              

سميتها لتـصبح مراكـز     اجملتمع، وبعد انتقال املراكز إىل نظام التعليم أعيدت ت         لإلدماج يف   
من حتت إشراف هيئات إنفاذ القانون إىل نظام         وقد أوصت بانتقاهلا    . هتذيب سلوك القاصرين  

الرتعة اإلنسانية لدى    التعليم جلنة حقوق الطفل يف دورهتا اخلامسة واألربعني، من أجل تعزيز            
   .اجملتمع يف ضوء االجتاهات العاملية

رات احملافظات، تركيب نظام دوائر تلفزيونية مغلقـة يف         وجيري، باالشتراك مع إدا      -٢٠٠ 
املتامخة هلا، عالوة على إدخال نظام ملراقبة الدخول باسـتخدام           املؤسسات التعليمية واملناطق    

   .البطاقات البالستيكية
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واكتمل حىت اآلن، بدعم من اهليئات التنفيذية احمللية، تركيب كـامريات املراقبـة                -٢٠١ 
   .سة مدر١ ١٣١ يف

وفيما يتعلق مبسألة منع انتهاكات القانون يف أوساط الطالب يؤدي مفتشو الشرطة               -٢٠٢ 
   . يف هذا الصدد هاماً دوراً فردا١ً ٧٩٨املدرسية البالغ عددهم 

 جمموعة طوعية من مساعدي الشرطة الـشباب،        ٤ ٢٠٠وتعمل حتت قيادة املفتشني        -٢٠٣ 
ت هذه اجملموعات، باالشتراك مع ممثلي املؤسـسات        ونفذ. وطالبة  طالب   ٤٧ ٠٠٠مبشاركة  

 عملية تفتيش اكُتـشفت مـن       ٢٠ ٠٠٠، أكثر من    ٢٠١٣التعليمية وجلان الوالدين، يف عام      
قاصر   ١٦ ٠٠٠، وقامت بزيارة )٢٠١٢ خمالفة يف عام ٥ ٠٠٠( خمالفة للقانون ٥ ٤٠٠ خالهلا
   . من أطفال األسر الفقرية١٠ ٠٠٠  يف أماكن إقامتهم باملدارس الداخلية، وأكثر منتقريباً

ونوقشت مسألة منع العنف يف اجللسة احلادية عشرة للجنة املشتركة بني اهليئـات                -٢٠٤ 
حقوقهم، التابعة حلكومة مجهورية كازاخستان، اليت عقدت        املعنية بشؤون القاصرين ومحاية     

ئج اجللسة إىل اهليئـات     عن نتا  وأحيلت التوصيات املنبثقة    . ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول  
   .التنفيذية احمللية من أجل تنفيذها واختاذ التدابري املناسبة بشأهنا

ونظمت ألول مرة يف البلد، من أجل منع العنف ضد األطفال وإساءة معاملتـهم،                 -٢٠٥ 
واملنظمات غري احلكومية، محلة إعالمية واسعة النطاق مشلت مجيع    بدعم من املنظمات الدولية     

، شارك فيها أكثر مـن مليـوين   "والعنف طفولة خالية من القسوة   "ء البلد، حتت شعار     أرجا
    .طفل، وأكثر من مليون ممثل لروابط الوالدين

، )اليونيسيف(، باالشتراك مع منظمة األمم املتحدة للطفولة ٢٠١٣وعقدت، يف عام    -٢٠٦ 
جتماع مائدة مستديرة، شـارك      مؤمترات وا  ٤املركز الوطين حلقوق اإلنسان،      وبالتعاون مع   

   .من العنف والقسوة يف معاملة القاصرين فيها خرباء دوليون يف جمال الوقاية 
حقـوق   وباإلضافة إىل ذلك، أجرت اليونيسيف، باالشتراك مع مكتب مفـوض              -٢٠٧ 

األطفال يف املدارس    اإلنسان يف مجهورية كازاخستان، دراسات استقصائية بشأن العنف ضد          
منهجية بشأن حتديـد مـستوى       ، وضعت توصيات    ٢٠١٣ويف عام   . بع مناطق بالبلد  يف أر 

   .املعاملة والعنف وسط القاصرين عدوانية األطفال والكشف عن أعمال إساءة 
أعمال العنـف    وأحيلت إىل مجيع املؤسسات التعليمية توصيات منهجية بشأن منع             -٢٠٨ 

املعلمـني واألخـصائيني    يف برامج تـدريب  وأدخلت . الوحشي ضد األطفال والوقاية منها 
، "األسرية والتفاعل مـع األسـرة      الكشف املبكر عن املشاكل     "النفسانيني موضوعات مثل    

   .، وموضوعات أخرى من هذا القبيل"الصعبة تشجيع الصمود يف مواجهة الظروف "و
مهوريـة  جب وتنظم وزارة التربية والعلـم ووزارة العمـل واحلمايـة االجتماعيـة                -٢٠٩ 

 ومنظمـة   "العمل الفكـري   احتاد املرأة يف ميدان     "كازاخستان، بالتعاون مع الرابطة اجملتمعية      
من كل عام، محلة إعالمية وطنية حتت        يونيه  / حزيران ١٢ إىل   ١العمل الدولية، يف الفترة من      
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هور ، من أجل تنوير اجلم    "مكافحة استغالل عمالة األطفال     من العمل على      يوماً ١٢"شعار  
   .بشأن هذه املسألة

مليون قاصـر     ١,٢وحيضر املناسبات السنوية للحملة اإلعالمية املذكورة أكثر من            -٢١٠ 
   . شخص من الراشدين٢٠٠ ٠٠٠وأكثر من 

مكانـة   وتنفذ يف البلد بصورة منهجية جمموعة من األنشطة اليت هتـدف إىل رفـع               -٢١١ 
واالعتراف بدور األسرة    سرية يف أوساط اجملتمع     مؤسسة األسرة والترويج ألفضل العادات األ     

   . وخلقياًيف تربية جيل معاىف بدنياً
واألخالقية هي أساس    ومتارس املؤسسات التعليمية الدعوة ألن تكون القيم الروحية            -٢١٢ 

   .العالقات الزوجية واألسرية
إليه فيما يلي  يشار (ية وعالوة على ذلك، يعمل يف مدينة األستانة معهد التربية األسر       -٢١٣ 

النفسية والكفاءة النفسية    ، الذي تتمثل مهمته األساسية يف رفع مستوى الثقافة          )بكلمة املعهد 
   .للمعلمني وأولياء األمور

، التثقيف جملموعـة مـن األخـصائيني التربـويني          ٢٠١٢ووفر املعهد، منذ عام        -٢١٤ 
. نامج رفع مؤهالت العاملني وإعادة تأهيلـهم ، يف إطار برفرداً  ٤٩٠والنفسانيني بلغ عددها    

   .الدراسات النظرية والعملية  ساعة من ٨٣٥واشتملت دورة الربنامج على 
: موضـوع  ، بشأن   "التربية األسرية "وأعد املعهد كذلك مواد تثقيفية للوالدين عن           -٢١٥ 

 األسـرية   التربيـة  ؛ جبانب تنظيم دورة تدريبيـة بـشأن          جيداً كيف يصبح الشخص والداً   
   ."األسرة السعيدة"لألخصائيني النفسانيني، وللوالدين يف 

مدرسة  من اآلباء واألمهات يف مدينة األستانة        ١ ٠٠٠ويف كل عام يزور أكثر من          -٢١٦ 
منـاطق بالبلـد، منـذ     وافتتحت يف مخس . املهارات التربوية بغرض تعزيز ثقافتهم التعليمية    

   .ة األسرية، مراكز مفتوحة للتربي٢٠١٣ عام
 للقرار  وفقاً ،  ٢٠١٣وجيري االحتفال بيوم األسرة كل عام يف كازاخستان منذ عام              -٢١٧ 

بشأن العطالت الرمسية وغـري     "  ،  ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ٢٠ املؤرخ   ٣٨٢٧الرئاسي رقم   
الشتراك الدولة واألجهزة التنفيذية احمللية، با     وتنفذ أجهزة   . "الرمسية يف مجهورية كازاخستان   

األسرة والطفل، بصفة دائمة يف مجيع مناطق البلد، تدابري          مع املؤسسات العامة املعنية مبشاكل      
   . األيديولوجي بعزيز الصورة اإلجيابية لألسرة يف كازاخستان يتعلق جوهرها 

وموائد مستديرة،   وتعقد يف إطار هذه التدابري مؤمترات علمية وعملية، واجتماعات             -٢١٨ 
وشعرية، ومنافسات رياضية أسرية،     مج حوار، واحتفاالت أسرية ضخمة، وندوات أدبية        وبرا

األسرية، ومناسبات خريية لصاحل األيتـام واألطفـال         عالوة على مهرجانات خمتلفة للفنون      
   .واألطفال ذوي اإلعاقة، وغريهم الفاقدين لرعاية الوالدين 
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شيء يف نظر    ما هو أغلى    "ة حتت شعار    ، مناسب ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٨وعقدت يف      -٢١٩ 
بشأن التربية األسرية، موجهة     ، يف هيئة لقاءات استشارية يومية جمانية واسعة النطاق،          "األسرة

وتنظم بـني   . استشارة خاصة مفتوحة بالبلد     مركز   ٥٠٠إىل مجاعات اآلباء واألمهات، يف      
، بـدعم مـن     "!، أمي شكراً"نوان  منافسة يف كتابة مقال بع     تالميذ املدارس بصورة تقليدية     

   ."غامبل، كازاخستان بروكتر أند "شركة 
مجيع منـاطق    ، احتفال باليوم الدويل لألسر يف       ٢٠١٠ويعقد يف كل عام منذ عام          -٢٢٠ 

، يتمثل هدفها   )مصدر نقي  من   ("ميلدير بوالكتان "البلد، يف هيئة مهرجانات للفنون األسرية       
وترسيخ القيم العائلية األساسية، ورفـع   ين أسرة ذات أطفال،  الرئيسي يف التشجيع على تكو    

 ١٥ ٠٠٠األسر املشاركة يف مهرجانات الفنون األسرية        وبلغ عدد   . مكانة األسرة الكازاخية  
   .٢٠١٣أسرة يف عام 

العلميـة   ونشرت وزارة التربية والعلم يف مجهورية كازاخستان جملـة األسـاليب               -٢٢١ 
املتعلقة بإحياء تقاليد     اليت تسلط الضوء، يف مجلة أمور، على املسائل          "كازاخستان باالالري "

   .القيم األسرة والتربية األسرية، والترويج للقيم العائلية وغريها من 
التربيـة  " و "أتباصي جـيين باالباكـشا    "وباإلضافة إىل ذلك، تنشر الوزارة جمالت          -٢٢٢ 

   ."مكتبة معلم الصف" و" املدرس يف الفصلدليل" و" جيدةتصبحني أماً كيف "و "األسرية
الطفولـة    يف معاجلة قـضايا       خاصاً وتؤدي وفرة املعلومات والعالقات العامة دوراً        -٢٢٣ 

   .وتعزيز العالقات األسرية
منع التخلـي   وجيري يف سبيل ذلك العمل على إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية بشأن             -٢٢٤ 

األحداث وتعزيز القيم    وإمهاهلم وهجرهم، واحلد من جنوح      ) اليتم االجتماعي (عن األطفال   
   .األسرية والتشجيع على التربية األسرية

اجلوانـب   وتسلط وسائط اإلعالم اجلماهريي الضوء على املسائل املتعلقـة بنمـاء               -٢٢٥ 
دور االجتماعي، وأداء ال   األخالقية والروحية للطفل، ومحاية حقوق الطفل، والوقاية من اليتم          

   .على أساس منتظم التعليمي لألسرة من أجل كفالة النماء الكامل للطفل 
ذلك األيتـام    وتطبق الرقابة على مراعاة القانون يف جمال محاية حقوق الطفل، مبا يف                -٢٢٦ 

   .املؤسسات العامة واخلاصة واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، الذين يتلقون العلم يف 
كـانون    ٦، مبوجب قانون مجهورية كازاخستان املـؤرخ        ٢٠١٣ت يف عام    ونفذ   -٢٢٧ 

مجهوريـة   بشأن سلطة الدولـة يف جمـال الرقابـة واإلشـراف يف             "،  ٢٠١١يناير  /الثاين
واملؤسسات التعليمية ومرافـق      وحدة من املرافق     ١٦٥، عمليات تفتيش على     "كازاخستان

لوالدين، فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل؛ ومشلت ا إيواء األيتام واألطفال احملرومني من رعاية  
 إعداد األغذية واالنتظام يف الدراسـة وترحيـل          مرفقاً ٩٢للتفتيش يف    املسائل اليت خضعت    

األحياء السكنية اليت ال توجد فيها مدارس، عالوة على عمل مراكـز هتـذيب               التالميذ من   
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وأكمولينـسك   واملآيت واملآتينـسك    مناطق مدن األستانة    (سلوك القاصرين، يف تسع مناطق       
   ).كازاخستان، ومنطقة مانغيستاو وأكتيوبينسك وجامبيل وكاراغند، واملنطقة الشمالية من 

اختـاذ التـدابري     وكشفت عمليات التفتيش عن االنتهاكات، وأسفرت نتائجها عن            -٢٢٨ 
طفال، مع إيقاف   بيوت األ   من مديري    ٤ من مناصبهم، من بينهم       مسؤوالً ١٢رفت  : التالية

 مسؤولني،  ٣إجراءات املسؤولية اإلدارية حبق      مسؤول واحد عن العمل بصفة مؤقتة وتطبيق        
   .شخصاً  ٧٢واختاذ إجراءات تأديبية حبق 

توعيتهم وتوعيـة    وتتمثل إحدى اآلليات الفعالة يف جمال محاية حقوق األطفال يف              -٢٢٩ 
   .والديهم باملسائل القانونية ذات الصلة

اتفاقية حقـوق    وتنفذ من أجل رفع درجة وعي األطفال والقاصرين بأحكام ومواد              -٢٣٠ 
ومؤمترات ومناظرات، ومـا إىل      عقد منتديات واجتماعات قمة     : الطفل التدابري الرمسية التالية   

املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية      واملشاركة الفعالة يف تنفيذ التدابري من قبل        . ذلك
   .الوطنية واملوجهني معيات وممثلي املراكز الثقافية واجل

ولكفالة حصول مجيع األطفال على القدر الالزم املعارف التربوية والقانونية أدرجت              -٢٣١ 
اإلنـسان  "اجلزء املتعلـق مبوضـوع       ("معرفة الذات "الدراسية مواضيع من قبيل      يف املناهج   
 حصص دراسـية     وتوفر املؤسسات التعليمية أيضاً    ."واحلقوق اإلنسان واجملتمع   "و) "واجملتمع

 فرق للدعوة يف املدارس من أجل نشر        أيضاً وتعمل  . اختيارية بشأن األنشطة خارج املدرسة    
   .الوعي القانوين يف أوساط الدارسني

منظور اتفاقية   عامل الطفولة مع    " أيام حتت شعار     ١٠ مناسبات تستغرق    وتعقد سنوياً    -٢٣٢ 
لدى األطفال وأولياء أمورهم      يتمثل هدفها الرئيسي يف تعزيز الثقافة القانونية         ،"حقوق الطفل 

  . وتوعيتهم باألحكام األساسية لالتفاقية
 لقياس درجة وعي األطفال بأحكـام       البحوث االجتماعية اليت ُتجرى سنوياً     وتشري    -٢٣٣

والريفية من   حلضرية   طفل يف املناطق ا    ٨٠٠ ٠٠٠اتفاقية حقوق الطفل، اليت تشمل أكثر من         
وبينمـا  . يف االرتفـاع   البلد، إىل أن مستوى ثقافة األطفال القانونية ووعيهم حبقوقهم آخذ           

 ٢٠١٣وصلت هذه النسبة يف عـام        ،  ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥٦بلغت درجة الوعي نسبة     
   . يف املائة٨١ إىل

يف جمـال    املهنيني العـاملني    ويوىل اهتمام كبري للمسائل املتعلقة برفع مستوى وعي            -٢٣٤ 
   .شؤون األطفال

دراسـية   وتعقد بصورة منتظمة، يف احملافظات وعلى املستوى املركزي، حلقـات              -٢٣٥ 
ممثلون عن الدوائر التربوية     تثقيفية ودورات تدريبية يف جمال محاية حقوق الطفل، يشارك فيها           

   .نونالقا ورابطات الوالدين والسلك القضائي وهيئات إنفاذ 
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والعلـم يف    وأعدت على املوقع الشبكي للجنة محاية حقوق الطفل بوزارة التربيـة               -٢٣٦ 
حقوق الطفل التابعة هلـا،      ومواقع إدارات محاية    )  www.bala-kkk.kz (مجهورية كازاخستان   

   .لألطفال وأولياء أمورهم رؤوس أقالم ميكن أن تدرج حتتها املعلومات الضرورية 
ويعرف . وااللتماسات  النظر يف الشكاوى      آليات محاية حقوق الطفل أيضاً     وتشمل   -٢٣٧ 

ويبلـغ  . يف حالة انتهاك حقـوقهم     األطفال ووالديهم اجلهات املختصة اليت يتوجهون إليها        
   . خطوط ومواقع٢١٠واملواقع اإللكترونية العاملة  جمموع عدد اخلطوط الساخنة واملدونات 

محايـة حقـوق     ما بني اهليئات ذات االختصاص بشأن مـسائل         وهناك تعاون نشط في      -٢٣٨ 
بشؤون القاصرين ومحاية حقوقهم،     وال تزال اللجنة احلكومية املشتركة بني اهليئات املعنية         . الطفل

   .تزاول عملها بنشاط يف مجهورية كازاخستان اليت يوجد مقرها يف وزارة التربية والعلم، 
التنفيذية احملليـة    ، يف هيئة مؤمتر بالفيديو مع اهليئات        ٢٠١٣وعقدت اللجنة يف عام        -٢٣٩ 

باألطفال ذوي اإلعاقـة اخللقيـة       املعنية بشؤون التعليم الشامل، دورهتا الثانية عشرة املعنية         
   .واأليتام واألطفال فاقدي الرعاية األبوية واملأوى

الطفل بوزارة   ية حقوق   ويباشر عمله جملس املنظمات غري احلكومية التابع للجنة محا           -٢٤٠ 
   .عن املنظمات غري احلكومية   من ممثال٣٧ًالتربية والعلم يف مجهورية كازاخستان، املؤلف من 

الرابـع   ، يف مدينة بافلودار، االجتمـاع املوسـع         ٢٠١٣أبريل  /وعقدت يف نيسان     -٢٤١ 
ية من أجل   واهليئات احلكوم  توحيد جهود املنظمات غري احلكومية      "للمجلس، بشأن موضوع    
   ."منع يتم األطفال االجتماعي

 توقيـع   "لألطفـال  املدينة الصديقة   "وجرى يف إطار املشروع املشترك لليونيسيف          -٢٤٢ 
والعلم يف مجهورية كازاخـستان   مذكرات تعاون بني جلنة محاية حقوق الطفل بوزارة التربية   

   . إدارة حملية بالبلد٢٠و
 املبادرة الدولية يف مدن مجهورية كازاخستان، عرب إدخال وجيري نتيجة لذلك، تنفيذ   -٢٤٣ 

العائلـة  "، وهو نادي أولياء األمور "نادي حركة رعاية مصاحل الطفل احمللي     "  : املشاريع التالية 
، "املكتبات الـصديقة للطفـل    "، و "العيادات الصديقة للطفل  "و ،  )مدينة األستانة  ("السعيدة

مدينة ساتبايف مبنطقة    ("جمالس اآلباء "تفعيل   باإلضافة إىل   ،  )مدينة بلخاش مبنطقة كاراغند   (
مدينـة  (تعاين من املشاكل     ، ومركز دعم األسر ذات األطفال، ومركز األسر اليت          )كاراغند
بافلودار،  مدن  (، وإنشاء إدارات لشؤون األطفال      ) كامينوغورسك باملنطقة الشرقية   -أوست  

   ). كامينوغورسك-ا، وأوست وأكسو، وإكيباستوز، وبلخاش، وكيزيلورد

        


