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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

لكازاخستان*

روق جالقتص ررة وي ججالاتية رري ججن ةل رري يفجنة ا رري جنت او ررا
 -١نظ ررال جنة ا رري جابحلا رري
جن رريجال جن ررةا نتةنج( ررتة يف ، E/C.12/KAZ/2اة ررت اة جن ة ع رري ل رراة ججن ررة حلي ل رراة
يفجنظ ر ر ر ررا  E/C.12/2019/SR.16ج SR.17جابحل ر ر ر ررو و ر ر ر ررو  27ج 28شر ر ر ر ر ة ل جوا ،20١9
جج تييل اة تاة  ،30جابحل و ة  8آذجا ةاس  ،20١9هذه جابالحظةل جخلتة ي.

ألف -مقدمة
جابو ري ج ري ُ ،يرة احرب
احب جنة اي ت يمي جنت اوا جنيجال جن رةا نةيجنري جنفرا
-2
ا ج هررة جخلف رري ةررمل قةليرري جاب ررةل يف . E/C.12/KAZ/Q/2/Add.1ج حلررال جنة ارري ر رريواهة
نةحوجا جن اةء جنذل أاا ه ع جلي جنيجني جنفا جابتحلي جن فة ةل ججنال ع جاب توى.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
ِّ
احررب جنة ا رري نت رريج ي جنتل راوحل ي ججابسع ر ي ججن ةع ررة ي جن ر ج ررذ ة جنيجن رري جنف ررا
-3
نتحلزوررز ررتوى حلةورري ج رروق جالقتصررة وي ججالاتية رري ججن ةل رري جنيجنرري جنفررا ةررمل جناحررو
جابلررةا ين رره هررذه جابالحظررةل جخلتة رري .ج الحررل جنة ارري ررع جنت رريوا ،ةررمل جارره جخلصررو ،
ج تية فاوم جألعاة ججن ةعي ججلا ةن ي ُةنج( تة حىت ةم .2030

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق العهد
اية احب جنة اي ابحلةو ةل جابتحلة ي حلض جأل ةي ةمل جن روج جن ارةل ي جنر اراى
-٤
رريأ
ل ا ررة جالحت ررةم احت ررةم جنحلا رري ،و ررةجا جنة ا رري جن ة ر ينجء جألد ررا جن ررذل ع ر ةفه ح ررذ
جنتف ر ر جاب ةش ررا نةيحلةه رريجل جنيجن رري جناظ ررةم جن ررةنوا ج ةر ر ر ر جاب ررة ة ٤يف 3ر ر جنيع ررتوا
ل ية خيص جنيجا ج يةل نةحلاي.

__________

*

ج تيي ة جنة اي
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 -٥توصييي اللجنيية أبن تكفي الدوليية الطيير انطبيياق أحكييا العهييد كلي ياً عل ي الصييعيد
احمللي .وحتقيقاً هلذه الغاية ،تشجع اللجنة الدولة الطر عل تعزيز تدريب القضاة واحملامني
واملوظفني العميوميني بشيأن أحكيا العهيد وإمكانيية التمسي هبيا أميا القضياء ،والقييا علي
حنو فعال بنشر املعرفة ابلعهد بني مجيع الفئات االجتماعيية .كميا توصيي اللجنية أبن تض نيم
الدوليية الطيير تقريره ييا الييدوري املقبي ي معلومييات إض ييافية ع ي الس ييوابق القضييائية يف ه ييذا
الصي ي ييدد .ويف هي ي ييذا السي ي ييياق ،توج ي ي ي اللجني ي يية نظي ي يير الدولي ي يية الطي ي يير إىل تعليقهي ي ييا العي ي ييا
رقم  )1998(9بشأن تطبيق العهد عل الصعيد احمللي.
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
احب جنة اي ابحلةو ةل جابتحلة ي ا يةل فرو ح روق جسن رة يفأ ر جابظرةأ لر
-٦
ي ي ررةل ج رروق جالقتص ررة وي ججالاتية رري ججن ةل رري .ج حل ررال ر ر أع ررفاة نحل رريم جاج جابحلةو ررةل
جابفةو رري ل ر ر جنات ررةلإ جن ر ر تو ر ر ين ا ررة جن الو ررةل جابتحلة رري نتاةُ ررةل ج رروق جالقتص ررة وي
ججالاتية ي ججن ةل ي جن ة ةهة أ جابظةأ ،ججسااجءجل جنتصح ح ي جابت ذة جع جالنتصرة
جابتةحي نةاحةاي .ج لحلا جنة اي ن ة ينجء يا توى جابوجا جابةن ي ججن لاوي جابتةحي نةيفو ،
جابوظف أج مت جابتتب ةمل جنصحل ي ج ة يفجابة ة 2
ممة ال و يح تحل ي ُة
 -7توصيي اللجنيية أبن تقييد الدوليية الطيير معلومييات يف تقريرهييا الييدوري املقبي بشييأن
سي ييب االنتصي ييا الفعالي يية الي ييي أاتحهي ييا املفي ييو ملعاجلي يية انتهاكي ييات احلقي ييوق االقتصي ييادية
واالجتماعية والثقافية .وينبغي للدولة الطر أن تتخذ املزيد م التدابري جلع مؤسسة أمني
املظ ييام يف امتث ييال ات للمب يياد املتعلق يية مبرك ييز املؤسس ييات الوطني يية لتعزي ييز حق ييوق اإلنس ييان
ومحايتها (مباد ابريس) ،مبا يف ذل ع طريق املضي يف تعزيز استقالل املؤسسة بتزوييدها
مبييا يكفييي م ي املييوارد املالييية والبش يرية قصييد االضييطال بواليتهييا عل ي حنييو فعييال ومسييتق ،
مبا يف ذل تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
اجملتمع املدين
لررحلا جنة ارري ن ةر ينجء حلةو ررةل ف رري ا حلررض جاباظيررةل ورري ج تو رري جنيجنرري
-8
جنفا جن حلي ةمل حلةوي ج حلزوز ح وق جسن ة  ،ج(ة ي ح وق جاب ة ةل ججاب ة ج ز جار
.
جاب ول ججلا ي ججابتحون اا ةً ،وجاه حلو ل

 -9توصييي اللجنيية أبن تكف ي الدوليية الطيير بيئيية متكينييية للمنظمييات غييري احلكومييية
العاملية يف جميال تعزييز ومحايية احلقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية ،مبيا يف ذلي جعي
إجراء التسجي عملياً ومالئماً.
عد التمييز

 -١0لررحلا جنة ارري ن ة ر ألنرره ال جنيعررتوا جال جن ررةنو ج ة ر نةيجنرري جنفررا اظررا راجحي
حلض أع ةل جنتي ز جن ةليي ،جهلووري ججلا رةن ي ججاب ر ججلا ر  ،ممرة و رام جعرتياجا جنتي رز
هلررذه جألع ر ةل اررةل ج صررول ةررمل لررا جنحلي ر ججنا ةورري جنصررح ي ججنتحلة ر م .جو ررةجا جنة ارري
جن ةر ر أوار رةً نحل رريم جا ررو حلةو رري قةنون رري اللي رري نةي ة ررةل ججاب ة ر ر ج ز جا ر ر جاب ررول ججلا ر ر ي
ججابتح رون اا ر ةً ر جال ترريجءجل ججاباررةو ةل .جأ(رريجً ،الحررل جنة ارري ررع جن ة ر جنتي ررز ورري
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جاب ةش ررا جن ررذل ووجاا رره جابا ررةااج جألاةن ررب ججن رريج(ة و نت رري ة ررول ية رري ر ر جسقة رري،
ممة وحلوق ج وهلم يىل عروق جنحلير جنا ر جحصروهلم ةرمل جالعرتح ةقةل جالاتية ري ارةالل
ق جنا ةوي جنصح ي ججن ت ججنتحلة م يفجابة ة . 2
 -١١توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
اعتمي ياد تشي يريع ش ييام ملكافح يية التميي ييز يتص ييد للتميي ييز املباش يير وغ ييري
يفأ
املباشيير ويشييم مجيييع أسييبا التمييييز ،مبييا يف ذل ي املي ي اجلنسييي واهلوييية اجلنسييانية ،عل ي
النح ييو ال ييوارد يف الفق ييرة  2مي ي امل ييادة  2مي ي العه ييد ،ويراع ييي أيضي ياً تعلي ييق اللجن يية الع ييا
رقم  )2009(20بشأن عد التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
يفل اختي ي يياذ التي ي ييدابري الالزمي ي يية ملكافحي ي يية التمييي ي ييز ضي ي ييد املهي ي يياجري األجاني ي ييب
والييداخليني ،واحليير عل ي أال حيييد تسييجي اإلقاميية م ي الوصييول إىل احلقييوق االقتصييادية
واالجتماعية والثقافية للمهاجري األجانيب واليداخليني ،وال سييما فيميا يتعليق ابلوصيول إىل
سوق العم الرمسي واالستحقاقات االجتماعية مث الرعاية الصحية والسك والتعليم؛
يفم اختيياذ مجيييع اخلط يوات الالزميية ملنييع ومكافحيية التمييييز ضييد املثليييات واملثليييني
ومزدوجييي امليييول اجلنسييية واملتح يولني جنسييياً ،وضييمان املسيياواة يف متييتعهم ابحلقييوق املنصييو
عليها يف العهد ،وس احلماية القانونية املالئمة هلؤالء األشخا م االعتداءات واملضايقات.
 -١2جيذ احب جنة اي تصيو جنيجني جنفا ةمل ج فةق ي ح وق جألش ة ذجل جس ةقي،
ررةم  ،20١٥ل ررحلا ةر ر أل جألش ر ة ذجل جس ةق رري ال وزجن ررو ووجاا ررو جنتي ررز ج رريم
جاب ةججة اةالل ُ رية ر ج رةة .ج لرحلا جنة اري ةر نرح ينجء حةنري جألةفرةل ذجل جس ةقري،
جنذو ووجااو جنو م جالاتية ججنتي ز ججسقصةء ح ب ة جا .
 -١3وإذ تالحظ اللجنة أن خطة عم جدييدة لفائيدة األشيخا ذوي اإلعاقية سيتعتمد
يف  ،2019توصي اللجنة أبن تعزز الدولة الطر جهودها للتأكد م أن األشيخا ذوي
اإلعاقة يستفيدون دون عوائق م إمكانية احلصول عل مجيع اخليدمات االجتماعيية ،مبيا يف
ذل التعليم والعمالة ،بوسائ منها توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة يف املدرسية ويف مكيان
العم وتعزيز إمكانية الوصول إىل املرافق واخلدمات املقدمة واملفتوحة للييعمو .
املساواة بني الرج واملرأة
 -١٤ل ررحلا جنة ا رري ن ةر ر ألن رره ،ة ررمل جن رراوم ر اا ررو جنيجن رري جنف ررا نتحلزو ررز جاب ررةججة
ج رروق ر جناا ر ججاب راأة ججنت رريم جنوج ررح ج رران ،ال رزجل جن وجنررب جنايف رري ججلا ررةن ي قةليرري
ججملتيررع ،ممررة وررسدا عررة ةً ج ررع جاب راأة ج( ر جألعرراة جج ررةة جنحلة رري ،ج حصرروهلة ةررمل ج رروق
جالقتصررة وي ججالاتية رري ججن ةل رري .ج لررحلا جنة ارري ن ة ر أوا رةً ألنرره ،اوررم جنترريج ي جهلة رري جن ر
ج ررذل لحلر رالً ،ال ر رزجل جابر راأة مم ة رري مت ر ر الً انقصر رةً جاباة ررب جنحلة ررة ج اة ررب رراع جن ر راجا
جن فة جنحلةم ججخلة يفجابة ة . 3
 -١٥توصييي اللجنيية الدوليية الطيير يفعييادة النظيير يف مسييألة القوالييب النمطييية ل ي دوار
اجلنسانية وما يرتتب عليهيا مي عواقيب علي كي مي األسيرة واحليياة االجتماعيية ،وال سييما
مي ي أجي ي تيس ييري مش يياركة املي يرأة يف االقتص يياد وس ييوق العمي ي واجمل يياالت األخ يير للحي يياة
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االجتماعييية والثقافييية .وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير أبن تبييذل مزيييداً مي اجلهييود لتحسييني
متثي املرأة يف املناصب العليا ومناصب صنع القرار يف القطاعني العا واخلا  ،مبيا يف ذلي
م ي خييالل اعتميياد تييدابري مؤقتيية خاصيية .وتشييجع اللجنيية الدوليية الطيير عل ي أن تكثييف
اجلهود الرامية إىل تعزيز تدريب املرأة يف امليادي غري التقليدية للعم ويف اجملاالت الي تتيح
هلا تكافؤ الفر الوظيفية ،وأن تتخذ التيدابري الالزمية لضيمان الوصيول الكامي إىل احلقيوق
االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية للمي يرأة والتمت ييع هب ييا كليي ياً .وتوجي ي اللجن يية انتب يياه الدول يية
الطيير إىل تعليقهييا العييا رقييم  )2005(16بشييأن املسيياواة بييني الرج ي وامل يرأة يف التمتييع
جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -١٦اي ررة الح ررل جنة ا رري جابحلةو ررةل جنر ر ق رري تاة جنيجن رري جنف ررا ا (ف رري ير ر لر ر
جأل يرةل جنت ةاورري جح رروق جسن ررة ق ري جس رريج  ،عررم جنة ارري نحلريم جاررو ررةانل ج حلةو ررةل
وق جاباصرو ة ارة جنحلاري
شة ةي جسةةا جنتاظ ي ناية جحرتجم جنت ةانل جنت ةاوي ج َ
ج ررذهلة جنحلاةو رري جنوجا رري اج ررةة ح رروق جسن ررة ُ .ي ررة حل ررال جنة ا رري ر أع ررفاة نحل رريم ررع
حلةو ةل ل جابفةن رةل جنر و ري اة رحةاي جنحلية رةل جنت ةاوري جاباتاتري روقام جالقتصرة وي
ججالاتية ي ججن ةل ي.
 -١7توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
وضييع الص يييغة النهائي يية خلطيية العمي ي الوطني يية املتعلقيية ابألعم ييال التجاري يية
يفأ
وحقييوق اإلنسييان الييي أوص ي هبييا جملييس حقييوق اإلنسييان يف ق يراره  22/26لييدعم تنفيييذ
املباد التوجيهية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،واعتماد هذه اخلطة؛
يفل مواصلة تطوير وتنفيذ اإلطار التنظيمي للشركات العاملة يف الدولة الطر
وتل ي اخلاضييعة لواليتهييا والعامليية يف اخلييار  ،للتأكييد م ي أن أنشييطتها ال تييؤ ر سييلباً عل ي
التمتع ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملسامهة يف إعمال هذه احلقوق؛
يفم اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املسؤولية القانونية للشركات الي تعم
يف إقلي يييم الدولي يية الطي يير أو يقي ييع مقي يير إدارهتي ييا في ي ي ع ي ي انتهاكي ييات احلقي ييوق االقتصي ييادية
واالجتماعية والثقافية النامجة ع أنشطتها ،وإاتحة سب االنتصا املالئمة للضحااي؛
مجع معلومات حمد ة ع املطالبيات املقدمية مي ضيحااي انتهاكيات احلقيوق
يف
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الي ترتكبها الكياانت التجارية؛
إجراء تقييمات منتظمة لآلاثر املرتتبة يف جمال حقيوق اإلنسيان والبيئية قبي
يفهر
الي ييدخول يف اتفاقي ييات اسي ييتثمارية وجتاريي يية أو الرتخي ييي ابسي ييتثمارات ،وتقيي يييم تنفيي ييذ هي ييذه
االتفاقات أو الرتاخي .
 -١8وتوجي ي اللجن يية عناي يية الدول يية الط يير إىل تعليقه ييا الع ييا رق ييم  )2017(24بش ييأن
التزامات الدول مبوجب العهد الدويل اخلا ابحلقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية يف
سياق األنشطة التجارية.
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املوارد القصو املتاحة
جن رراوجل جأل(ررية ج اح ررب
 -١9ايررة الحررل جنة ارري جناي ررو جالقتصررة ل نةيجنرري جنف ررا
نتزج ا ررة جابحلةر ر أدا ررةء ج ر روجا ،ر رزاي ة جسنف ررةق جالاتي ررة جنحل ررةم ،و ررةجا جنة ا رري جن ةر ر ينجء
جاب ررتوى جابررا فض يو رةً جسنفررةق جنحلررةم ةررمل جخلرري ةل جالاتية رري ُا ر ي ر جناررة إ ج ةر
جس ةيل ،مبة ذنك جسنفةق اةل جنا ةوي جنصرح ي ججنتحلةر م .ج لرحلا جنة اري ن ةر أوارةً ينجء
جالخنفة جأل(ي ن ي جسنفةق ةمل جناية جالاتية  ،ح ث نزنت  ٤جابةلي يىل 2
جابةلرري .جو ررةجا جنة ارري جن ة ر ُررذنك ينجء أجارره جنتفررةجل ر جاباررةة  ،جال ع ر ية أ ااررول
ارةل جنتيترع روق جالقتصرة وي ججالاتية ري ججن ةل ري
ُةنج( تة جشاقاة و ريجج ت ةفر
يفجابة ة 2يف. ١
 -20توص ييي اللجن يية الدول يية الطي ير بض ييمان اإلعم ييال الت ييدرجيي للحق ييوق االقتص ييادية
واالجتماعييية والثقافييية م ي خييالل حتقيييق زايدة كبييرية يف مسييتو اإلنفيياق االجتميياعي العييا ،
وال سيما يف جماالت الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم ،عل الصعيدي اليوطي
واحمللي ،هبد احلد م أوج التفاوت اإلقليمي والقضاء عل الفقر.
مكافحة الفساد
رروء سش ررا سع رري جنل ررفةل ي جنيجن رري جخل ررة
 -2١اي ررة الح ررل جنة ا رري جنت رريم ج رران
إب اجك جاو جنف ة جخمتةم جخلفوجل جنر ج رذ ة جنيجنري جنفرا  ،ال رزجل جنة اري لرحلا ن ةر
ينجء جعتياجا جا فةع توى جنف ة  ،ججنحلي جنت ي جنلتةجى جابتحلة ي ت دي جنف رة جنتيترع
وق جالقتصة وي ججالاتية ي ججن ةل ي.
 -22توصي اللجنة الدولة الطر مبواصلة جهودها وتكثيفها ملكافحة الفساد ع طرييق
التصييدي بشييك منهجييي ألصييول الفسيياد ،وضييمان احلماييية الفعاليية للناشييطني املناهض ييني
للفسيياد واملبلغييني عي املخالفييات والشييهود ،وتقييدم التعييوي الكييايف للضييحااي .كمييا توصييي
اللجن يية الدول يية الط يير بتض ييمني تقريره ييا ال ييدوري املقبي ي معلوم ييات عي ي نت ييائ إجي يراءات
الشكاو املتعلقة بتأ ري الفساد يف التمتع ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيية والثقافيية ،وعي
تنفيذها اسرتاتيجيتها العشرية ( )2025-2015املتعلقة مبكافحة الفساد.
حق املرأة يف العم
 -23ايررة الحررل جنة ارري أ قةليرري جنوظررةلم ج ظررواة ةررمل جنا ررةء قرري ةصررت ر 287
يىل  ١9١جظ في ،و ةجا جنة اي قة ينجء جعتياجا جاو جن ةليي ج يم جاو م ةي أج ةيب
جنذل قي ةفه هذه جابا ل ية خيص جنصحي جسجنة ي نةياأة يفجابة ة . ٦
نةت دي ج
 -2٤توصي اللجنة الدولة الطر مبراجعة قائمة الوظائف احملظورة عل النساء ،والتأكيد
مي أهنييا ال تشييم سييو القيييود الضييرورية حلماييية األموميية وتقتصيير علي مراعيياة االعتبييارات
الطبية (انظر التعليق العا رقم  ،)2016(2٣الفقرتني  17و(47أ)) ،وحبث ميا إذا كاني
األشييكال األخيير مي احلماييية القانونييية للميرأة بشييأن الصييحة والسييالمة املهنيتييني غييري ذات
فعالية أكثر م منع املرأة م االضطال ببع الوظائف.
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فجوة يف األجور بني اجلنسني
 -2٥اية الحل جنة اي أ أاوا جنا ةء  20١7نج ل ناي ة ةف في ،نتلت ٦7.8
جابةلي أاوا جنااةل ،لحلا جنة اي ن ة ينجء جعتياجا جنف روة جألاروا ر جناارةل ججنا رةء
يفجابة ة . 7
 -2٦توصي اللجنة الدولة الطر مبواصلة تقلي فجوة األجور املسيتمرة بيني اجلنسيني،
مبا يف ذل ع طريق مكافحة القوالب النمطية بشيأن األدوار اجلنسيانية ،وحتسيني املهيارات
املهنييية والفنييية للم يرأة ووصييوهلا إىل املسيياواة يف فيير العم ي  ،مبييا يف ذل ي يف اجمليياالت غييري
التقليدية.
احلق يف اإلضرا
 -27لحلا جنة اي ن ة ألنه ةمل جنراوم ر و ر تاة جن رة ي يف ،E/C.12/KAZ/CO/1جنف راة ، 22
ال رزجل جن ررو فاج رري ةررمل ح ر رروظف جخلي رري جابين رري ججابرروظف جابتةف ر إبنفررةذ جن ررةنو
جس اجل .ج حلال جنة اي أواة قة اة أل جنتف ي جنوجعع نةية ة  ٤02جن رةنو ججلارةل ،
أا جعتياجا جس اج ل جن أ ة
ججابة ة  ١77قةنو جنحلي  ،حب ث وحلةقب ةمل جنحلي
أهنة وي قةنون ي ،قي وس ل يىل ق و وي اة نةح جس اجل يفجابة ة . 8
 -28توص ييي اللجن يية الدول يية الط يير بتع ييدي تشي يريعاهتا ،مب ييا يف ذلي ي امل ييادة  402مي ي
الق ييانون اجلن ييائي وامل ييادة  177مي ي ق ييانون العمي ي  ،لتمك ييني العم ييال مي ي ممارس يية حقه ييم يف
اإلضرا  ،دون قيود ال موجب هلا.
شروط العم العادلة واملرضية
 -29حلررال جنة ارري ر قة اررة ينجء ظرراج ي ر جنحليررةل جاباررةااو  ،جنررذو نرريوام ( ررةاجل
حم رريج ة نةحلي ر جن ررةنوا ،جخيا ررحلو ن رراظم ج ص ررص جخيل ررو  ،ح ررب ررة و ررةل ،جس ررال ر
جالنتاةُ ررةل نحل رريم د ررتام جن ررةفةل .جُ ر ريج ررة وحلير ر جنحلي ررةل جابا ررةااج ر ر ج ررو ،
جال يلع اجج ام ،ج صة ا اوجنجل عفاهم ،جوحليةو عة ةل ةووةي .ج الجة ةمل ذنك ،لرحلا
جنة ارري ن ة ر ينجء ررةاوا ف رري واررو حررةالل ي ر ق ررال جع ر اة وتحلررا هلررة حلررض جنحليررةل
قفة رةل جنت رح ججن فر ججن ارةء ،جُرذنك حلرض جنا رةء جنحلرة الل جابارةنل
جاباةااو جنحلة ة
جخلة ررحلةل نةحل و ورري جابازن رري .ج لررحلا جنة ارري ن ة ر أوا رةً ر ررةاوا ف رري ا رري جً ُ رريجً ر
جألش ر ة وحلية ررو قفة ررةل و رري ا رري ،جال ع ر ية جابا ررةااو ججنا ررةء ججألش ر ة جن ررذو
جتةجنجج  ٦٥عاي جنحليا يفجابة ة . 7
 -30توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
ضمان حصول العمال املهاجري عل عمي قيانوين واختياذ التيدابري الالزمية
يفأ
لضييمان متتييع مجيييع العمييال املهيياجري بيينفس شييروط العمييال اآلخ يري فيمييا يتعلييق ابلعقييود،
واألجر ،واالحتفاظ جبوازات السفر ،وحتديد ساعات العم ؛
يفل
املهاجري ؛
6
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يفم ض ييمان وق ييف الس ييخرة والعمي ي القس ييري ،مب ييا يف ذلي ي مي ي خ ييالل تعزي ييز
اإلط ييار الق ييانوين واإلنف يياذ الفع ييال للتشي يريعات القائم يية حلماي يية العم ييال امله يياجري مي ي ه ييذا
االعتداء واالستغالل؛
زايدة مييا تتخييذه م ي تييدابري م ي أج ي تسييوية تدرجيييية ألوضييا العيياملني يف
يف
االقتص يياد غ ييري الرمس ييي ،واحل يير يف اآلن ذاتي ي علي ي أن يكون ييوا مشي يمولني بق ييوانني العمي ي
واحلماية االجتماعية املعمول هبا حالياً؛
متكييني مفتشييية العمي م ي تغطييية إمكانييية احلصييول عل ي حقييوق العم ي يف
يفهر
حاالت العمالة غري الرمسية.

 -3١وحتي ي اللجنيية الدوليية الطيير إىل تعليقهييا العييا رقييم  )2016(2٣بشييأن احلييق يف
التمتع بشروط عم عادلة ومرضية.
احلقوق النقابية
 -32و ررةجا جنة ا رري قة ر ر أ نتررةلإ ججلا ررو جاب ذجنرري  20١8نتحل رريو قررةنو جنا ررة ل
نحلةم  20١٤ألواج اارة ر إ ياراجءجل ر جنا رة ل أ ريم حلري يىل جن ابرة  .ج لرحلا
جنة ارري ة ر أوا رةً ينجء حررةالل جال ت ررةل ججس جنرري جن ر حلررا هلررة جن ررة ة جنا ررة و ل يررة وتص ر
انلفتام .ج حلال جنة اري أوارةً ر نرح جن ةر ينجء رةاوا ف ري وقروع حرةالل ج تريجء ج وورم
ج اةو ي ناةشف ن ة يفجابة ة . 8
 -33توصييي اللجنيية الدوليية الطيير أبن تكف ي فعالييية ممارسيية املفاوضيية اجلماعييية وحييق
التمثيي النقييا  ،يف القييانون واملمارسيية العملييية علي حييد سييواء ،وفقياً ألحكييا املييادة  8مي
العهييد وأحكييا اتفيياقيي منظميية العم ي الدولييية بشييأن احلرييية النقابييية ومحاييية حييق التنظيييم،
لعا (1948رقم  )87وبشيأن حيق التنظييم واملفاوضية اجلماعيية ،لعيا (1949رقيم .)98
وحتييث اللجن يية الدول يية الط يير أيض ياً علي ي اخت يياذ مجي ييع التييدابري الالزم يية ،مب ييا فيه ييا الت ييدابري
التش يريعية ،م ي أج ي منييع املالحقيية اجلنائييية للعمييال الييذي شيياركوا يف إض يراابت .وتوصييي
اللجنيية الدوليية الطيير أيض ياً ابختيياذ مجيييع التييدابري الالزميية حلماييية الناشييطني النقييابيني م ي
االعتداء والتخويف واملضايقة.
احلق يف الضمان االجتماعي
 -3٤ايرة الحرل جنة ارري أ جعرتح ةقةل جناررية جالاتيرة ل يرة خيررص جس ةقري شررايل
ناي ة ُ ررية ،لررحلا جنة ارري ة ر ألنرره ،ةررمل جنرراوم ر و ر تاة جن ررة ي يف،E/C.12/KAZ/CO/1
ررع جنف ررةل جن ررتةن ي
جنيجن رري جنف ررا
جنف رراة  ، 23ال ول رري نظ ررةم جنا ررية جالاتي ررة
ررة م جخل ررة  ،جو رري
جالقتص ررة و رري جنا ر ر ججنحل ررة ة
جابحلا رري ،جال عر ر ية حل ررض جنحل ررة ة
جابوجةا ججنحليةل جاباةااو وي جناظة يفجابة ة . 9
 -3٥توصي اللجنة الدولة الطر بوضع نظا شام للضمان االجتمياعي ،هبيد تغطيية
مجيع شرائح السكان .ويف هذا الصيدد ،توصيي اللجنية الدولية الطير ابلنظير يف وضيع حيد
أدىن للحمايي يية االجتماعيي يية عل ي ي النحي ييو املبي ييني يف توصي ييية منظمي يية العم ي ي الدوليي يية بشي ييأن
األرضيييات الوطنييية للحماييية االجتماعييية ،لعييا (2012رقييم  .)202وحتيي اللجنيية الدوليية
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الطير إىل تعليقهيا العيا رقيم  )2007(19بشيأن احليق يف الضيمان االجتمياعي وإىل بياهنييا
املعتمييد يف عييا  2015بشييأن "احلييدود الييدنيا للحماييية االجتماعييية :عنصيير أساسييي م ي
عناصر احلق يف الضمان االجتماعي وأهدا التنمية املستدامة" (. E/C.12/2015/1
العنف العائلي
جنيجن رري جنف ررا  ،جأل ح ررةالل
 -3٦ل ررحلا جنة ا رري ن ةر ر ينجء جع ررتياجا جنحلا ررم جنحل ررةلة
"جأل راجا جنصررح ي جخلف فرري ججناررال" وحلةقَررب ة اررة مبواررب جن ررةنو جس جال رريالً ر جن ررةنو
ججلاةل .
 -37توصي اللجنة الدولة الطر بتجرم مجيع أشكال العنف العائلي هبد محاية مجييع
ضحااي العنف العائلي وتسليم اجلناة إىل العدالة ومنع اإلفالت م العقا  .وتوصي اللجنية
الدوليية الطيير أيض ياً أبن تكثييف جهودهييا الرامييية إىل مكافحيية العنييف العييائلي بوسييائ منهييا
تعزيز محالت التوعية ،وتقدم الدعم إىل الضيحااي ،وتيدريب ميوظفي إنفياذ القيانون لتيوعيتهم
جبميع أشكال العنف العائلي.
عم األطفال
 -38ل ررحلا جنة ا رري ن ةر ر ألن رره ة ررمل جن رراوم ر ر و ر ر تاة جن ررة ي يف،E/C.12/KAZ/CO/1
ررفو جاباررةااو
جنف رراة  27جججلاررو جن ر ررذهلة جنيجنرري جنفررا  ،ال و رزجل ي ر جألةفررةل
ججألةفةل جنتةنج( تةن قةليةً ،مبة ذنك ناج ي جنت ح ججن ف ججابزجاع يفجابة ة  ،١0جنف اة . 3

 -39حتث اللجنة الدولة الطر عل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة عم األطفال م أج
محاييية مجيييع األطفييال م ي مجيييع أشييكال االسييتغالل .وتطلييب اللجنيية إىل الدوليية الطيير أن
تضي نيم تقريرهييا الييدوري القيياد معلومييات مفصييلة عي تنفيييذ التييدابري املتخييذة للقضيياء عل ي
عم األطفال وع أت ريها.
األطفال ذوو اإلعاقة
جا جألوترةم جهرم
 -٤0حلال جنة اي قة اة ينجء حةنري جألةفرةل ذجل جس ةقري جابوارو و
أةفررةل ذجج ي ةقررةل ا رريوي ج ة رري ،ججا أ هررذه جنرريجا تتظرري جورري ررح ي جال وتفر رري
جابوظف جنحلة ة ة يفجابة ة . ١0
 -٤١توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابحليير يف خطيية العم ي الوطنييية بشييأن األشييخا
ذوي اإلعاق يية ،الي ييي سي ييتعتمد يف  ،2019علي ي االهتمي ييا بشي ييك خ ييا بتحسي ييني حالي يية
األطفال ذوي اإلعاقة ،ال سيما املوجيودي يف دور األيتيا  .وتوصيي اللجنية أيضياً أبن تكفي
الدولة الطر ما يكفي م التمويي العيا لتنفييذ خطية العمي الوطنيية ،والياام واخليدمات
املتصلة ابإلعاقة.
احلق يف املسك
 -٤2ايررة ر إ جنة ارري ةي رةً ابحلةو ررةل جابتحلة رري ر ج إ اررةء جاب ررةُ ج جنرري جأل(ررية،
ل ررحلا ن ةر ر ينجء رريم جا ررو حلةو ررةل فص ررةي ر ر جنت رريج ي جنفحلةن رري جابت ررذة س ررة جن ررت
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جأللاج ججألعا ،جنحليرةل جابارةااو ججألشر ة جنرذو
جالاتية نةيحاج ججابايل
وحل لو جاباةة جناوف ي ،ج جنتيج ي جناج ي يىل ي فةء جألجنووي هلذه جنف ةل صي م ج اف ذ
اج إ جسعتة يفجابة ة . ١١
 -٤3توص ييي اللجن يية أبن تتخ ييذ الدول يية الط يير مجي ييع الت ييدابري الالزم يية إلاتح يية س ييك
اجتميياعي ميسييور التكلفيية للمحييرومني واملهمشييني م ي األف يراد واألسيير ،م ي قبي ي العمييال
املهاجري واألشخا الذي يعيشون يف املناطق الريفيية .وتطليب اللجنية إىل الدولية الطير
ضم تقريرها الدوري املقب معلومات مفصلة هبذا الشأن .وحتي اللجنة الدولة الطر
أن تُ ن
إىل تعليقها العا رقم  )1991(4بشأن احلق يف السك الالئق.
املوافقة املستنرية عل اإلجراءات الطبية
 -٤٤لررحلا جنة ارري ة ر ألنرره مبواررب جنف رراة  2ر جابررة ة  ،9٤ر قررةنو جنصررحي جنحلة رري
ججاباظو ي جنصح ي ،ون نألة رةء ج رةذ ياراجءجل ة ري لر جابا رمل جابحلةَر أهنرم " رةازج " ج
ج صول ةمل وجل تام جاب تاية أجال تتف مبوجل ي أجن ةء أ اهم ل إ .ج لحلا جنة اي ة أواةً
ألنرره مبواررب جن ارري  ٥ر جنف رراة  9ر جابررة ة  ،١80ر نفررق جن ررةنو  ،ررون لررت جعررت اةل
رزهم "ال(ت رةاجل عراواوي ا فري نتتاونوا رةل جنف ري ج أل جوري،
ي(اةع جابا مل جابحلة
رفاج ل ة ري".
جاب صصي نحلالم يفأ اج جال فاج ل جنحل ة ي ،نا ي نةيا مل جابصرة
جو ةجا جنة اي قة ُذنك ألنه ةمل جناوم أ جسوريجع جن رال سع رةل جنفرب جناف ر
رزهم سع ري نةفرب جناف ر اورم
وتفةب أ اجً ر ج تيري ،رون يوريجع جألشر ة جابحلةَر
ياج م يفجابة ة . ١2
 -٤٥توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
النظ يير يف تعي ييدي الفقي ييرة  2مي ي املي ييادة  ،94م ي ي ق ييانون الصي ييحة العامي يية
يفأ
واملنظوميية الصييحية بغييية ضييمان عييال املرضي املعلَي عجييزهم علي أسييا مييوافقتهم احلييرة
واملسييتنرية ،إال إذا اقتض ي ظييرو اسييتثنائية خييال ذل ي  ،مييع مراعيياة جمموعيية إرشييادات
بشأن اخليدمات املتعلقية ابلصيحة العقليية ،والقيوانني وحقيوق اإلنسيان ،الصيادرة عي منظمية
الصحة العاملية يف عا 200٣؛
يفل النظيير يف إلغيياء ن ي البنييد  5م ي الفقييرة  9م ي املييادة  180م ي قييانون
الصحة العامة واملنظومة الصحية املتعليق ابالسيتثناء مي حظير االختبيارات السيريرية املرتبطية
ابلتكنولوجيات الطبية واألدويية علي األشيخا املصيابني ابضيطراابت عقليية اليذي أعلني
احملكمة عجزهم؛
يفم ضييمان االح يرتا الكام ي حلقييوق اإلنسييان الواجبيية للمرض ي يف مؤسسييات
الطييب النفسييي ،بطييرق منهييا املراقبيية املسييتقلة والفعاليية للعييال  ،واملراجعيية القضييائية الفعاليية
ألوامر احلجز يف مؤسسات الطب النفسي.
تعاطي املخدرات
 -٤٦ل ررحلا جنة ا رري ةر ر ينجء جنحل رري جنت رري ر ر جألشر ر ة جن رذو وحل ررةقاج جابر روج جألل ون رري
جابفحلررول ججن اي جنتلررةا لرريجس ن ررص جاباة رري جن ل راوي ر جألش ر ة جنررذو وتحلررةةو جاب ررياجل
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ر  .جو ررةجا جنة ارري قةر أوارةً ر أ جنو ررول يىل راج إ ج رري ر جأل راجا جي ررة ة جنت ه ر
ججنحلررالم ،ج(ة رري جنحلررالم جن رريو نةي روج جألل ون رري جابفحلررول ،ال و رزجل حمرريج جً نا ر ي نألش ر ة
جنذو اتةاو ين اة .ج لحلا جنة اي ة ُذنك جتامي جعرت يجم جاب رياجل جنرذل ارول ج
ج ر ررول جنحليور رري ر ر جاب ر ررتحلية يىل هر ررذه جن ر ر ج إ ،ج ر ر ر ررةاوا ف ر رري ا أل ر راج جً ر ر جنلر رراةي
ججنا ة رري جنحلة رري حصررةوج ةررمل عر الل ة رري ابتحلررةة نةي ررياجل وتة ررو جنحلررالم اجُررز ة رري
يفجابة ة . ١2
 -٤7توص ييي اللجن يية الدول يية الط يير بتكثي ييف جهوده ييا الرامي يية إىل الوقاي يية مي ي تع يياطي
املخدرات ،مبا يف ذلي عي طرييق بيرام التثقييف والتوعيية .وتوصيي اللجنية الدولية الطير
أيضي ياً أبن تع ييزز بي يرام احل ييد مي ي األضي يرار ،وتزوي ييد متع يياطي املخ ييدرات ابلرعاي يية الص ييحية
املالئميية ،وخييدمات الييدعم النفسييي وإعييادة التأهيي ي  ،مبييا يف ذل ي العييال البييدي للم ييواد
األفيونييية املفعييول .وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير كييذل بضييمان س يرية السييجالت الطبييية
ملتعياطي املخيدرات والنظير يف نيز صيفة اجلير عي تعياطي املخيدرات .وحتيي اللجنية الدوليية
الط يير إىل تعليقه ييا الع ييا رق ييم  )2000(14بش ييأن احل ييق يف التمت ييع أبعلي ي مس ييتو مي ي
الصحة ميك بلوغ .
احلق يف التعليم
 -٤8اية ا جنة اي جلاو جن ذنتاة جنيجني جنفا نتفةني ي تةن ي حصول ججلي ع ةمل
نو ته ،ال زجل جنة اي لحلا ن ة ينجء ةاوا ف ي مبة وة :
جنتحلة م ج
يفأ
يقة ي ي ُ ية

جاو ي ُ ي جألةفةل ال اصةو ةمل جنتحلةر م جاب ترا ،ججارو فرةج ل
ي تةن ي ج صول ةمل جنتحلة م ج نو ته؛

ررة نجل جنف ررة ع ررةليجً جناظ ررةم جنتحلة ير ر  ،جخة رري
يفل
ابيجاس أج ةمل ااةل أ ةمل؛
جنذو و حلو يىل ج صول ةمل

ح ررةالل جألشر ر ة

يفم ال رزجل نو رري جنتحلة ر م تين رري يفجل رةً نةاتررةلإ جن ر حص ر ة اررة راان إ جنت ر م
جنيجيل نةفالل اب ةاني ع رتوى جنتاي ري نظراجً يىل جارو روجة قصروا جهل ةُر جألعةعر ي
ج يم ُفةوي ي جابياع جابسهة ؛
ال ر رزجل نو ر رري جنتحلة ر ر م ججلر ررة ع جي تةن ر رري جنو ر ررول ين ر ره ور رري ُةل ر رري نا ر ر ي
يف
نألش ة ذجل جس ةقي؛
ال و ررتف ع جنحليورري ر جألةفررةل جاباررةااو ورري جاب ر ة جنو ررول يىل جنتحلةر م
يفهر
أج نغ ةل جاثل جهلووي جن ةنون ي؛
أج ج صول ةمل جنتتب جابياع ي ب لةُ أداةء جنت
يفج
جاب ة ةل ججاب ة
يفن
يفجابة ة . ١3
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 -٤9توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
تعزي ييز التثقي ييف الع ييا  ،مب ييا يف ذلي ي عي ي طري ييق زايدة امليزاني يية املخصص يية
يفأ
للتعليم االبتيدائي املبكير والتعلييم الثيانوي هبيد حتسيني وصيول اجلمييع إىل التعلييم وحتسيني
نوعيت ي عل ي مجيييع املسييتوايت؛ وزايدة معييدالت االلتحيياق ابملييدار عل ي مجيييع مسييتوايت
التعليم ،مع إيالء اهتما خا للفتيات واألطفال الذي يعيشون يف املناطق الريفية وأطفال
األسر املنخفضة الدخ ؛
يفل مواصييلة جهودهييا الرامييية إىل وضييع حييد للفسيياد يف املؤسسييات التعليمييية،
وذل بوسائ منها إنشاء نظم تسجي شفافة ،وكفالة قنوات واضحة لإلبالغ ع الفسياد،
وإجراء حتقيقات فعالة يف حاالت الفساد املزعو ؛
يفم حتس ييني نوعي يية التعل يييم ،وتوس يييع نط يياق االس ييتثمار يف اهلياكي ي األساس ييية
وتدريب املدرسني؛
يف
منها ختصي

بذل كي جهيد لضيمان تعلييم جيامع جلمييع األطفيال ذوي اإلعاقية بوسيائ
املوارد م أج توفري السك الالئق والتدريب املهي اإلضايف للمدرسني؛

محاييية مجيييع األطفييال م ي تسييل األق يران والعنييف يف املييدار  ،وتكثيييف
يفهر
اجلهود املبذولة ملنع هذه األفعال؛
يفج
يفن
(املادة .)1٣

ضمان وصول الطال املنتمني إىل األقليات إىل التعليم بلغاهتم اخلاصة هبم؛
مراع يياة تعلي ييق اللجن يية الع ييا رق ييم  )1999(1٣بش ييأن احل ييق يف التعل يييم

احلقوق الثقافية
 -٥0لحلا جنة اي ن ة ينجء جنف ة جاب ةح اه ججنحلريجم جنلرفةل ي صر ص جابروجا نة حرث
جنحلةير  ،جأدررا ذنررك حر جابلررةاُي جألنلررفي جنحلةي رري .ج لررحلا جنة ارري ةر أوارةً ألنرره ،اوررم
ُ رراة رري جنل ر ةل ،جا أ جنيجنرري جنفررا فت ررا يىل ع ةعررةل سش راجك جنل ر ةل جألنلررفي
جنحلةي ي ججن ةل ي يفجابة ة . ١٥
 -٥١توص ييي اللجن يية الدول يية الط يير مبواص ييلة جهوده ييا الرامي يية إىل تعزي ييز تط ييوير العل ييم
والثقافيية ونشييرمها ،بسييب منهييا زايدة الشييفافية يف ختصييي امليزانييية هلييذا الغيير  .وتوصييي
اللجن يية الدول يية الط يير أيضي ياً ابخت يياذ الت ييدابري الالزم يية ملواص ييلة تعزي ييز إمكاني يية الوص ييول إىل
األنشطة الثقافية والقدرة عل حتمي تكاليفهيا ،ووضيع السياسيات والياام املتعلقية يفشيرا
الشبا يف األنشطة العلمية والثقافية.

دال -توصيات أخر
 -٥2تشييجع اللجنيية الدوليية الطيير عل ي التصييديق عل ي الاوتوكييول االختييياري للعهييد
الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 -٥3توصيي اللجنيية الدولية الطيير أبن تراعيي التزاماهتييا مبوجيب العهييد مراعياة اتميية وأبن
تكفي ي التمت ييع الكامي ي ابحلق ييوق املكرس يية فيي ي عن ييد تنفي ييذ خط يية التنمي يية املس ييتدامة حبل ييول
عييا  20٣0علي الصييعيد الييوطي ،مبسيياعدة وتعيياون دوليييني عنييد احلاجيية .وستيسيير الدوليية
الطر حتقيق أهيدا التنميية املسيتدامة إىل حيد كبيري إذا ميا أنشيأت آلييات مسيتقلة لرصيد
التقييد احملييرز وعاملي املسييتفيدي مي الياام احلكومييية بوصييفهم أصييحا حقييوق ميكيينهم
املطالبة ابستحقاقات .وم شأن تنفيذ هذه األهدا عل أسا مباد املشاركة واملساءلة
وعد التمييز أن يضم عد إمهال أحد.
 -٥٤وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختيياذ خطييوات للعمي تييدرجيياً عل ي وضييع وتطبيييق
مؤش يرات مناسييبة بشييأن إعمييال احلقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية ،وم ي مث تيسييري
تقييييم التقييد الييذي حتييرزه الدوليية الطيير يف االمتثييال اللتزاماهتييا مبوجييب العهييد جتيياه خمتلييف
شرائح السكان .ويف ذل السياق ،حتي اللجنية الدولية الطير إىل مجلية أميور منهيا اإلطيار
املفيياهيمي واملنهجييي بشييأن مؤشيرات حقييوق اإلنسييان الييذي وضييعت مفوضييية األمييم املتحييدة
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -٥٥وتطلييب اللجنيية إىل الدوليية الطيير أن تنشيير هييذه املالحظييات اخلتامييية علي نطيياق
واسع عل مجيع مستوايت اجملتمع ،مبا يف ذلي علي املسيتو اليوطي ومسيتو املقاطعيات
والبلدايت ،وال سييما يف صيفو الامليانيني وامليوظفني العميوميني والسيلطات القضيائية ،وأن
تُطليع اللجنيية ،يف تقريرهييا اليدوري املقبي  ،علي اخلطييوات املتخيذة لتنفيييذ هييذه املالحظييات.
وتشي ييجع اللجني يية الدولي يية الطي يير عل ي ي إش ي يرا مفي ييو حق ي يوق اإلنسي ييان (أمي ييني املظي ييام)،
واملنظم ييات غ ييري احلكومي يية وغريه ييا مي ي أعض يياء اجملتم ييع امل ييدين يف متابع يية ه ييذه املالحظ ييات
اخلتامية ويف عملية التشاور عل الصعيد الوطي قب تقدم تقريرها الدوري املقب .
 -٥٦ووفقاً إلجراء متابعة املالحظيات اخلتاميية اليذي اعتمدتي اللجنية ،يُطليب إىل الدولية
الطر أن تقد  ،يف غضون  24شهراً م اعتماد هذه املالحظيات اخلتاميية ،معلوميات عي
تنفييذ التوصييات الييواردة يف الفقيرات املتعلقية بعييد التميييز (الفقيرة (11أ) و( )) ،وابحلييد
األقص م املوارد املتاحة (الفقرة  ،)20واحلقوق النقابية (الفقرة  )٣٣الواردة أعاله.
 -٥7وتطل ييب اللجن يية إىل الدول يية الط يير أن تق ييد  ،حبل ييول  ٣1آذار/م ييار ،2024
تقريرهييا الييدوري الثالييث ،الييذي يتعي نيني إعييداده وفقياً للمبيياد التوجيهييية لتقييدم التقييارير الييي
اعتمدهتا اللجنة يف عا .)E/C.12/2008/2( 2008
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